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استاندار اصفهان می گوید باید تا ۳ ماه آینده از مرحله بروکراسی اضافی و سنگین خالص شویم؛

»بروکراسی« تو روز روشن!
3

به نام »فاطمه« 
 »فاطمه« پرتکرارترین اسم ثبت شده در ثبت احوال استان است؛

8

بازگشت به دوران طالیی

رییس هیئت کشتی اصفهان می گوید میزبانی مسابقات جهانی ، کشتی 
اصفهان را جانی دوباره می بخشد:

10

 اصفهان در اجرای طرح»رونق« رتبه نخست را کسب کرد
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

3

نمایش کمدی، سخیف و مبتذل شده است
گالیه حسن اکلیلی از نبود سالن تئاتر در اصفهان:

4

مدیرکل میراث فرهنگی استان از تعیین تکلیف ایمن سازی سی و سه پل 
تا دو هفته آینده خبرداد:

بررسی می شود!
بعد از انتشار خبر سقوط کودک خردسال از پل تاریخی 
سی و سه پل و تصمیم مدیران مربوطه برای اتخاذ تصمیمی 
به منظور افزایش ایمنی بیشــتر عابران پیاده و بــه دنبال آن واکنش 
رســانه ها و صاحب نظران درخصوص احتمال پیاده ســازی طرح های 

مختلف روی بزرگ ترین پل تاریخی زاینده رود...

4

فوالدگر از وضعیت بد اشتغال می گوید:

3 هر خانه چند بیکار؟

جوالن بی فرهنگی در شهر

8

نمره منفی مسئوالن شهری 
اصفهان در 25 آبان

11

 قلعه نویی
 لبنانی ها را نمی خواهد

10

خیابان های اصفهان دستخوش کدام 
فرهنگ نانوشته می شود؛

فاطمه
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»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، سه روز پیش با حضور 
در محل نگهداری قطعاتی که گفته می شــود الشــه موشک های ایرانی 
است، مدعی ارسال تســلیحات ایرانی برای انقالبیون یمن شد.بیانیه ای 
توســط هیلی در برابر این آهن پاره ها خوانده شد، در این بیانه آمده است: 
» پرزیدنت ترامپ در مورخ 13 اکتبر، سیاست جدید ما علیه ایران را اعالم 
کرد که مبتنی بر تمرکز بر همه فعالیت های رژیم ایران است یعنی دیگر فقط 
بر توافق هسته ای تمرکز نخواهیم داشت بلکه بر اقدامات ثبات زدا و برنامه 
موشکی آنها هم تمرکز می کنیم. ائتالفی بین المللی برای عقب راندن ایران 

تشکیل می دهیم.« هیلی با اشاره به اظهار نظر ظریف گفت: » 4روز پیش، 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مقاله ای نوشــت که توانایی های 
نظامی ایران، در راستای قوانین بین المللی است و این خارجی ها هستند 
که منطقه را به آتش کشیده اند، اما گزارش چهارم دبیرکل سازمان ملل از 
پایبندی یا عدم پایبندی ایران به قطعنامه 2231، چیز دیگری می گوید که 
ایران در آتش منطقه می دمد.« اتهامات ضد ایرانی »نیکی هیلی« در حالی 
مطرح می شود که مقامات یمنی بارها تاکید کرده اند، قدرت دفاعی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن کامال بومــی و با وجود محاصره همه جانبه این 

کشور توسط رژیم سعودی، روز به روز در حال افزایش است.وزیر امور خارجه 
ایران در واکنش به این ادعاها، گفت:» در حالی که ایران از روز اول جنگ 
یمن، خواســتار آتش بس، کمک و گفت و گو بود، آمریکا با فروش سالح به 

متحدانش، کشتار غیرنظامیان و پدید آمدن قحطی را به بار آورد«.
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام(، توافقی بین المللی بر ســر برنامه 
هسته ای ایران بود که بیش از دو سال پیش میان ایران و کشورهای گروه 
1+5 در شهر وین صورت گرفت.بیش از دو سال از این توافق می گذرد و در 
طول این مدت همیشه زمزمه های بدعهدی آمریکا به گوش می رسد، اما 
اخیرا آمریکا به دنبال خارج شدن از توافق های هسته ای و برجام است؛ این 
موضوع از چند روز پیش برای سیاستمداران به بحث داغ تری تبدیل شده 
است.فعاالن سیاسی معتقدند سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در حالی 
ایران را متهم می کند و به این کشور طعنه زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی 
را برای ارسال تسلیحات به کشور یمن می زند که همه از سال های گذشته 
و به خصوص از دو سال پیش تا به حال باامضای توافق برجام، بدعهدی این 
کشور را به خوبی حس کرده اند؛ بنابراین اگر هم قرار باشد کشوری متهم به 
زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی شناخته شود؛ آمریکاست. نکته قابل تامل 
دیگر این است که این سفیر آمریکایی گفته ائتالفی بین المللی برای به عقب 
راندن ایران تشــکیل می دهیم. وزیر دفاع آمریکا هم توضیحاتی را در این 
باره ارائه داد و اظهار کرد: »واشنگتن به دنبال ائتالف دیپلماتیک علیه ایران 
است نه نظامی.« جیمز متیس در ادامه گفت: »این تالشی دیپلماتیک برای 

افشای مقاصد ایران برای دنیاست.« 
مقاصد ایران برای دنیا نیازی به افشا کردن ندارد؛ چرا که مقام معظم رهبری 
در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پس از عملیات موشکی لیله القدر خطاب 
به سپاهیان فرمودند: »هر چه می توانید روی موشــک کار کنید؛ ببینید 
دشمن چقدر روی موشک حساس است، پس بدانید که چقدر کارتان مهم 
است.« ایشان اضافه کردند: »همگی می توانید و تا می توانید و امکان دارید 
کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد.« اگر آمریکا قصد تشکیل ائتالف نظامی 
را هم  علیه ایران داشته باشد؛ ایران با وجود فرماندهانی نظیر سردار قاسم 
سلیمانی ازپاسخ های نظامی هم بیمی نخواهد داشت؛ اخیرا ثابت شد که 
به کمک ایران و با فرماندهی ســردار سلیمانی ریشه گروه تکفیری داعش 
پس از چندین سال در عراق و مناطقی از سوریه از بین رفت؛ اقتدار ایرانیان 
همانند گذشته با این اقدامات نه تنها از بین نرفته بلکه افزایش خواهد یافت.

 پاسخ موشکی ارتش یمن
 به عربستان سعودی

منابع خبری بامداد شــنبه گزارش دادند که یگان 
موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با موشک 
بالستیک مواضع عربستان ســعودی در »جیزان« 
را هدف قرار داده اســت . یگان موشــکی ارتش و 
کمیته هــای مردمی یمــن با یک فروند موشــک 
بالستیک از نوع »قاهر 2 ام« به مراکز تحت کنترل 
ســعودی ها در جیزان حمله کرده است.شــبکه 
المیادین به نقل از منابع بیمارستانی در این استان 
گزارش داد که حمله جنگنده های ائتالف عربستان 
در حمله به این بازار به کشــته شدن دست کم 23 

غیرنظامی منجر شده است.

 ژاپن، کره شمالی را 
تحریم کرد

دولت ژاپنروز شنبه اعالم کرد که به طور یکجانبه 
تحریم های تازه ای را علیه شماری از شرکت های 
کره شمالی اعمال کرده اســت تا این کشور را برای 
توقف برنامه تسلیحاتی اتمی تحت فشار اقتصادی 
بیشتری قرار دهد.این تحریم ها به نوشته روزنامه 
ژاپن تودی در شرایطی صورت می گیرد که پیش تر 
چین هر گونه تحریم علیه کره شــمالی را خارج از 

چارچوب شورای امنیت و نادرست دانسته است.

 دفع حمله عناصر داعش 
توسط نیروهای الحشدالشعبی 

نیروهای الحشد الشــعبی عراق روز جمعه حمله 
عناصر داعش به خاک عراق را در غرب این کشــور 

دفع کردند و شماری از آنها را به هالکت رساندند.
هفت خودروی حامل عناصر تروریســتی با عبور 
از خط مرزی در منطقه ســنجار واقع در اســتان 
االنبار قصد نفوذ به خاک عراق و رسیدن به منطقه 
تل صفوک را داشــتند که با هوشــیاری نیروهای 
الحشد الشعبی، عملیات آنها دفع شد و شماری از 

تروریست ها به هالکت رسیدند.

اظهارنظر وزیر دفاع آمریکا 
درباره موشک جدید کره شمالی

وزیر دفاع آمریکا بامداد شنبه تصریح کرد که موشک 
جدید کره شمالی هنوز »تهدیدی موثر« علیه آمریکا 
به شمار نمی رود. »جیمز متیس«، وزیر دفاع آمریکا 
با بیان اینکه ارزیابی ها درباره آزمایش موشکی اخیر 
کره شمالی ادامه دارد گفت که فکر نمی کند موشک 
قاره پیمای این کشــور تهدیدی فوری علیه آمریکا 

به شمار رود.

 واکنش پیونگ یانگ
 به سخنان تیلرسون

نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد روز جمعه 
ضمن نادیده گرفتن درخواست آمریکا برای توقف 
آزمایش هســته ای به منظور فراهم کردن زمینه 
برای گفت وگو با پیونگ یانگ درباره برنامه هسته ای 
کره شــمالی، تاکید کرد: کره شمالی مادامی که به 
منافعش تجاوز نشــده است، تهدیدی متوجه هیچ 
کشوری نمی کند.»جا ســانگ نام« در سخنرانی 
خود هیچ اشاره  مستقیمی به درخواست تیلرسون 
برای این توقف نکرد و آن را »اقدام توام با استیصال 
آمریکا« نامید که »به ســبب قــدرت باورنکردنی 

جمهوری کره وحشت کرده است.«

زاینده رود تشکیل ائتالف آمریکایی ها علیه ایران را بررسی می کند؛

اقتدار در برابر تهدید

  »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی ایران را به ارسال تسلیحات برای انقالبیون یمن و زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی متهم 
کرد که خود آمریکا به  یکی از بزرگ ترین بدعهدان و ناقضان قوانین بین المللی شناخته می شود که بدعهدی در برجام بارزترین آن است.

فرانسه هم ادعای »نیکی 
هیلی« علیه ایران را تایید نکرد

معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با استناد 
به گزارش ســازمان ملل متحــد درباره حمله 
موشــکی ارتش یمن به عربســتان سعودی، 

ادعاهای دولت آمریکا علیه ایران را تایید نکرد.
معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با اشاره 
به اینکه سازمان ملل متحد هنوز درباره نقش 
ایران در انتقال سالح به یمن نتیجه گیری انجام 
نداده از تایید اظهارات »نیکی هیلی«، نماینده 

آمریکا در سازمان ملل خودداری کرد.
»هیلی« روز پنجشــنبه با نمایش قطعاتی که 
گفته شد الشه موشک های ایرانی است مدعی 
شد ایران برای انصارا... سالح ارسال کرده است. 
هیلی همچنیــن گفت که آمریــکا قصد دارد 

ائتالفی علیه ایران تشکیل دهد.

 صدای اعتراض دولتی ها هم 
به بودجه 97 بلند شد

بر اساس برخی نامه نگاری های صورت گرفته 
میان مدیران میانی با اعضای کابینه، مشخص 
شده بخشی از ادارات و ســازمان های دولتی 
از نحوه تخصیــص اعتبارات مربــوط به خود 
در الیحه بودجه ســال 1397، پــس از تقدیم 
آن توســط رییس جمهور بــه مجلس مطلع 
شــده اند که عالوه بــر کاهــش بودجه های 
پژوهشی، کســری اعتبارات تملک دارایی ها 
با توجه به وضعیت نابه ســامان و فرســودگی 
برخی زیرساخت ها، مشکالت مختلفی را برای 

دستگاه های مربوطه ایجاد خواهد کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی:
گشت سپاه  به مصوبه 

شورایعالی امنیت نیاز  ندارد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: ورود گشــت ویژه سپاه با هدف 
مقابله با اراذل و اوباش درتهران مسبوق به سابقه 
است و نیازی به مصوبه شــورای عالی امنیت 

ملی ندارد. 
عالء الدین بروجردی درخصوص طرح  گشت 
ویژه ســپاه پاســداران در تهران برای مقابله با 
اراذل و اوباش، فروش مــواد مخدر و همچنین 
آسیب های اجتماعی، گفت: نیروی انتظامی به 
عنوان مسئول امنیت کشور در یک هماهنگی 
در مواقــع ضروری از نیروهای بســیج مردمی 
که به طور طبیعــی از نیروهای آموزش دیده و 
مسلح هســتند، برای کمک به امنیت استفاده 

کرده است.
چنین گشــت هایی منجر به کشــف سالح و 
مواد مخدر می شــود که در گذشته نیز وجود 
 داشته و توسط نیروهای بســیج مردمی انجام

 شده است.

دستور دولت برای مجازات 
صدور گواهی نامه غیرواقعی

طبق بخشنامه روزهای اخیر یک نهاد مسئول 
در دولت به همه ســازمان ها و ادارات دولتی، 
تاکید شده اســت در صورتی که مشخص شود 
موسسات مورد تایید دولت که مجری برگزاری 
کالس ها و دوره های آموزشــی برای کارکنان 
هستند، به صدور گواهی خالف، مبنی بر شرکت 
افراد در دوره های آموزشی و صدور گواهی نامه 
برای کارمندان بدون شرکت در دوره مذکور یا 
آزمون های پایان دوره آن اقدام می کنند، برای 
ابطال گواهی نامه صالحیت این موسسات اقدام 

خواهد شد.

صفحه اینستاگرام سردار 
سلیمانی بسته شد

صفحه منتسب به ســردار قاسم ســلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب در 
اینستاگرام بسته شده و در جست وجوهای این 

شبکه اجتماعی نمایش داده نمی شود.
 در اینستاگرام چندین صفحه به نام سردار قاسم 
سلیمانی وجود دارد که حساب کاربری مذکور 

یکی از پرطرفدار ترین این صفحات بود.

علی اکبر والیتی
مشاور مقام معظم رهبری در امور 

بین الملل:

سیاست خارجه

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: نباید 
اجازه بدهیم که موضوعات قضائی ما تبدیل به مسئله 
امنیت ملی شود، باید تالش کنیم تا سردمدار حقوق 

بشر اسالمی در جهان شویم.
علی شمخانی حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف 
اساســی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود:  
اگرچه نظام ســلطه با فضا ســازی های مغرضانه و 
سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسالمی 
به بهانه های حقوق بشری است  ولی این موضوع نباید 
مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف 
احتمالی باشد. گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام 
در بخش های اجرایی، قضائی و تقنینی شاخص اصلی 
حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است . 
شمخانی با تاکید بر ضرورت تبیین بهنگام و جامع 
ظرفیت های قانونی حقوق بشــری در ایران افزود: 
ضمن آن که نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضائی 
ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود، باید تالش کنیم 

تا سردمدار حقوق بشر اسالمی در جهان شویم.

موضوعات قضائی نباید به 
مسئله امنیت ملی تبدیل شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی :

امنیت ملی

کافه سیاست

عکس  روز 

تهدید خبرنگار صداوسیما 
توسط سرباز اسرائیلی

اقتدار در برابر تهدید

پیشنهاد سردبیر:

مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفت: ایــران روز به روز به عنــوان قدرت اول 
منطقه در حــال تثبیت اســت. والیتی همه 
اتفاقات و برنامه های منطقــه را جهت حفظ 
امنیت رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: 
می خواســتند کاری کنند تا اسرائیل از همه 
مرزهای خود امنیت خاطر داشته باشد و تمامی 
اتفاقات عراق و سوریه و تجزیه طلبی کردستان 
عراق و رفتارهای بارزانی را باید در این راســتا 
ارزیابی کرد. وی گفت:  ایران روز به روز به عنوان 
قدرت اول منطقه در حال تثبیت است و اگر به 
اختالفات داخلی دامن زده نشــود و در حوزه 
های مختلف اقتصــادی و دفاعی به خودمان 

متکی باشیم هر روز قدرتمندتر می شویم.

ایران به عنوان قدرت اول 
منطقه در حال تثبیت است

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور:

کابینه

محســن رضایی با بیــان اینکه برخی مســئوالن، 
اشتباهی در جایگاه مدیریت قرار گرفته اند؛ افزود: 
بودجه ای که تنظیم شده، چک کشیدن روی هواست. 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
انتقاد از اشتباهات دولت ها در عرصه اقتصاد و بودجه 
تنظیم شــده برای ســال آینده، اظهار کرد: برخی 
مسئوالن، اشتباهی در جایگاه مدیریت قرار گرفته اند. 
هر روز اتومبیل اقتصاد را بــه در و دیوار می کوبند. 
اکنون نیز بودجه ای که تنظیم شده، چک کشیدن 
روی هواست. مدیریت اقتصادی کشور به اشتباه به 

بعضی از این آقایان سپرده شده است.
وی افزود: واقعیت این است که هر کشوری باید روی 
پای خود راه برود. دولت متمرکز در قانون مشروطه 
نبود. در بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
آمده که رقابت های استانی و منطقه ای باید تقویت 
شود. این رقابت بدون اختیارات قابل دستیابی نیست. 
ما باید سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و اقتصاد ما باید 

کمترین تاثیر را از تغییر دولت ها و مجالس بگیرد.

برخی اشتباهی در جایگاه 
مدیریت قرار گرفته اند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دیدگاه

معاون اول رییس جمهور گفت: استنباط من 
این است که ضعف اصلی ما در سیاستگذاری 

بوده است.
 وی گفت: به عنوان مثال بــا تغییر دولت ها 
سیاســت های ماهم عوض می شود و رییس 
جمهور جدید فکر کرده هرچه رییس جمهور 
قبلی کرده همه را باید تغییر دهد و یا با تغییر 
یک وزیر و یا یک مدیر خیلی از سیاســت ها 

تغییر یافته است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع 
آب دیگر یک موضوع ســاده در حوزه وزارت 
نیرو و یا کشاورزی نیست گفت: امروز وزارت 
کشــور در مهم ترین مســائل امنیتی خود 

موضوع آب را در دستور کار قرار داده است.

ضعف اصلی ما در 
سیاستگذاری بوده است

پیشخوان

بین الملل

تسنیم: یک روزنامه آمریکایی گزارش داده که رییس جمهور این 
کشور ممکن است از فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران 
جلوگیری کند. یک رسانه آمریکایی گزارش داده گزینه هایی که 
به عنوان راهبرد جدید به »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا 
پیشنهاد شده اند، ممکن است در فروش هواپیماهای مسافربری به 

شرکت های هواپیمایی ایرانی اخالل ایجاد کند. 
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی نوشته 

بازنگری کاخ سفید در سیاست هایش در قبال ایران ممکن است 
باعث شود دو شرکت بزرگ هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس نتوانند 

قراردادهای خود با طرف های ایرانی را پیش ببرند. 
مطابق این گزارش، تیم ترامپ هنوز گزینه های خود درباره فروش 
هواپیما را به وی ارائــه نکرده اند، اما رایزنی هایــی که در ماه های 
گذشــته میان دســتگاه های مختلف دولت آمریکا جاری بوده بر 
نگرانی هایی درباره استفاده ایران از هواپیماها برای انتقال سالح و 

نفرات به سوریه متمرکز بوده اند. 
وال استریت ژورنال نوشته گزینه هایی که قرار است به ترامپ ارائه 
شود، منع فروش هواپیما، وضع شرایط سخت گیرانه برای تحویل 
هواپیماها یا کند کردن فرآیندهای صدور مجوز برای هواپیماها را 
شامل می شود. سخنگوی بوئینگ به وال استریت ژورنال گفته که این 
شرکت در تمامی فعالیت های خود درباره ایران، از دستورات دولت 

آمریکا پیروی خواهد کرد.

یک رسانه آمریکایی گزارش داد:
سنگ اندازی ترامپ در فروش هواپیما به ایران

 بودجه 97 بــه کام 
کیست؟ دولت آدرس غلط 

ندهد

بــر  ای  تکملــه   
سلبریتیســم و سلبریتی 
زدگی ؛ زندگی با چشمان 

بسته

 بودجه 97 به اشتغال 
نیازمندان بی توجه است

 رییس قــوه قضائیه: 
حمایت  مــورد  زنجانی 
احمدی نژاد و 4 وزیر او بود

پرده بــرداری از رژیم 
صهیونیستی سعودی

نقــد روحانی عالمت 
روشنفکری نشود

باران کوثری در واکنش به انتقادهایی که از او در مورد 
موضع گیری اش نســبت به دولت می شد، متنی را در 

اینستاگرام منتشر کرد.
بخشی از متن نوشــته شــده باران کوثری در صفحه 
اینستاگرامش را با هم می خوانیم: »من، باران کوثری، 

هیچ کجا از رأیی که به حســن روحانی دادم ابراز پشــیمانی نکردم. من رای دادم که فرصت نقد و تکرار 
مطالباتم رو داشته باشم. اگر کاندیدای موردنظر شما انتخاب نشده یعنی خواسته هایتان در اولویت اکثریت 
نیست. مطمئنم نقد امثال من به این دولت اگر بیشــتر از بقیه نباشد کمتر نیست، فکر می کنم از همین 
صفحه  اینستاگرام هم این مشخص است. خیلی متاسفم که روند کند تحقق وعده های دولت این طور بهانه 
به دست صفحه ها و آدم های تندرویی داده که ما را سیبل خالی کردن خشمشان از شکست در انتخابات 

کرده اند، اما من از رای ام پشیمان نیستم«

ســید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی 
در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت مرخصی های مهدی 
هاشــمی و اینکه آیا او اکنــون در مرخصی اســت یا در 
زندان، گفت: من در جریان نیستم اما ممکن است ایشان 
به مرخصی آمده باشــند، چرا که معموال آقای مهدی به 

مرخصی می آیند. وی با بیان اینکه تعداد مرخصی های مهدی هاشمی عادی و طبق قانون است، گفت: هیچ 
شرایط استثنایی برای آقای مهدی هاشمی وجود ندارد و ایشان نیز همانند دیگر زندانی ها از ظرفیت مرخصی 
قانونی خود استفاده می کند؛ ایشان از زندانیان بند 7 هستند و طبق ضوابط زندان، به زندانیانی که رفتار خوبی 

داشته باشند ماهانه دو روز مرخصی می دهند و تقریبا اکثر زندانی ها مشمول این مرخصی می شوند.
علیزاده طباطبایی در پایان با بیان اینکه، تعداد مرخصی ها مهدی هاشــمی فراتر از قانون نیست، گفت: من 
آخرین بار، دو ماه پیش ایشان را در دفترم دیدم که در حال بازگشت به زندان بود؛ درباره وضعیت آقای مهدی 

باید بگوییم که همه می دانند که جایی ایشان در زندان نیست.

دفاع خانم بازیگر از رییس جمهور:

 از رای ام به روحانی  
پشیمان نیستم

 وکیل مهدی هاشمی:

هاشمی مثل دیگر 
زندانی ها مرخصی دارد

حمید  وکیلی
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این روزها در کشور شاهد ارائه آمارهای متفاوت و متناقضی هستیم که 
با واقعیت هایی که مردم با آن در طول روز مواجه هستند، متفاوت است 
اینکه گفته می شــود در هر خانه 3نفر بیکار تحصیلکرده وجود دارد، 
نشان از فاجعه ای عظیم دارد و از سوی دیگر وقتی در جامعه 80 میلیون 
نفری ایران عنوان می شود تنها 3 میلیون بیکار وجود دارد به طور حتم 
با معیارهای این عدد ساخته و پرداخته شده که بسیار خوش بینانه است. 

در سال های گذشته شــماری از منتقدان دولت های نهم و دهم، مرتبا 
صحت آمارهای اعالم شــده درباره نرخ بیکاری را زیر سوال می بردند 
 و در توجیه ادعای خود، دســتکاری دولت در تعریف شــاغل را بهانه

 می کردند.
به هر حال طبق گزارش مرکز آمار ایران در تابســتان ۹۶، معادل ســه 
میلیون و ۱۵۶ هزار و 8۲ نفر بیکار در کشور وجود دارد. گویا این رقم با 

توجه به اینکه یک ساعت کار در هفته، اشتغال به حساب می آید و اینکه 
شاخص های سنجش تغییر کرده، به دست آمده است.

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی در این باره می گوید: با تغییر تعریف کار نمي توان گفت بیکاري 
کاهش یافته است. در گذشته چنانچه فردي دو روز در هفته کار مي کرد 
شاغل محسوب مي شــد، اما در حال حاضر چنانچه فردي یک ساعت 
در هفته کار کند، شاغل محسوب مي شود در حالي که واقعیت امر این 
نیست. تعریف کار عوض شــده و بر مبنای تغییر آن تعریف، می گویند 
بیکاری کاهش یافتــه و در جامعه افزایش بیکاری مشــهود و وضعیت 
اشتغال خوب نیســت؛ همین مســئله ها باعث نگراني اقشار مختلف 

جامعه شده است. 
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه بارها این آمارهای بیکاری متناقض را 
مورد نقد قرار داده ایم، اما باز هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم گفت: در 
حال حاضر نرخ بیکاری ۱۲/۵ درصد عنوان می شود این در حالی است 
که این رقم به صورت واقع بینانه ۲۵ درصد و بــرای افراد تحصیلکرده 
30 درصد اســت پس می توان ادعــا کرد که آمار ســخنگوی دولت و 
اعدادی که مرکز آمــار عنوان کرده، صحت نــدارد و واقعیت جامعه ما 
 را نشان نمی دهد چرا که خأل در شاخص های ســنجش آمار بیکاری 

وجود دارد.
وی در خصوص برنامه ریزی ایجاد ۹۵0 هزار شغل در بودجه ۹7 عنوان 
کرد: این رقم تنها می تواند نرخ بیکاری را در همین سطح نگه دارد، این 
در شرایطی است که تا پایان برنامه ششم توسعه باید کاهش ۴ درصدی 
بیکاری در کشور را داشته باشیم، اما با ادامه این روند رسیدن به این مهم 
امکان پذیر نیست و نیاز به تعداد شغل های بیشتری است زیرا هر سال 

به جامعه متقاضی کار اضافه می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی راهکار خروج از این 
میزان بیکاری و بهبود شرایط را در رفع موانع تولید و حرکت دولت در 
جهت ایجاد زمینه ســازی الزم در جهت همــکاری با بخش خصوصی 

دانست.
 وی در پایــان اصالح قیمــت حامل های انــرژی را برای ســال آینده

 اجتناب ناپذیر و عاملی برای ایجاد اشتغال عنوان کرد. 

فوالدگر از وضعیت بد اشتغال می گوید:

هر خانه چند بیکار؟

پنجشنبه  هفته گذشته، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توســعه ،آماری جنجالی تحت عنوان درهر خانه ۳ بیکار 
تحصیلکرده وجود دارد و برای ایجاد شغل باید سوخت را گران کنیم، ارائه داد! آماری که در اولین ساعات واکنش های زیادی را در پی داشت؛ این در 
حالی است که چندی پیش معاون رییس جمهور عنوان کرده بود که در کشور ۳ میلیون بیکار وجود دارد و پیرامون بیکاری در کشور سیاه نمایی نکنید !

قاچاق کاال، کمر تولیدکنندگان را شکسته است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:
  اصفهان در اجرای طرح»رونق«

رتبه نخست را کسب کرد
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان از رتبه نخست استان اصفهان در اجرای 
طرح رونق در کشور خبر داد و گفت: عدم انجام 
مطالعات بازار و برخــورداری از تولید و مدیریت 
سنتی یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت برخی 
از سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان است.
 محمدجواد بگی با اشاره به اینکه بخش عمده ای 
از مشکالت ســرمایه گذارانی که موفق به ایفای 
تعهدات قراردادی خود نشــده اند، مرتفع شده 
است، اظهار داشت: با حمایت و تعامل این شرکت 
با سرمایه گذاران و کارآفرینان استان، بخش عمده 
این سرمایه گذاران بعد از جلسات سازنده ای که 
در این شــرکت برگزار کردیم، به ادامه فعالیت و 
پرداخت تعهدات قراردادی خود مجاب شده اند 
و تنها بخش کوچکی از این ســرمایه گذاران به 
مرحله جانشینی خواهند رسید. وی عدم انجام 
مطالعات بازار و برخــورداری از تولید و مدیریت 
ســنتی را یکی از دالیل اصلی عــدم موفقیت 
برخی از ســرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان دانســت و افزود: بخش عمده ای 
از واحدهایی کــه هم اکنون از تــوان مالی الزم 
جهت پرداخت تعهدات مالی خود به نظام بانکی 
برخوردار نیستند، سرمایه گذارانی هستند که با 
اخذ تسهیالت از نظام بانکی در طرح بنگاه های 
کوچک و زودبازده در دولت هــای نهم و دهم و 
بدون انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی، 
اقدام به ســرمایه گذاری کرده انــد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان افزود: 
خوشبختانه در سال گذشته ستاد تسهیل استان  
با حمایت اســتانداری و نظام بانکی، بیشترین 
تسهیالت را به واحدهای تولیدی و صنعتی در کل 
کشور را در قالب طرح رونق پرداخت کرده است.

بازار

دستگاه بخور

رییس اتحادیه سقط فروشان اصفهان:
بازار برنج نابسامان است

رییس اتحادیه سقط فروشان اصفهان در خصوص 
گرانی برنج گفت: در حال حاضر تنها برنج خارجی 
حدود 8 درصد گران شــده و دلیل آن توقف ثبت 
سفارش این محصول است. رضا منتظری با تاکید 
بر اینکه نرخ برنج داخلی تغییر چندانی نکرده است، 
تصریح کــرد: در حال حاضر بازار برنج نابســامان 
است و گرانی این محصول با توجه به قدرت پایین 
خرید مردم، رکود را بیشتر کرده است.وی با بیان 
اینکه برنج خارجی ۱0 کیلویی، کیسه ای ۴۶ هزار 
تومان بود که در مدت چند روز در عمده فروشــی 
ها به ۵8 هزار تومان رســیده اســت، تاکید کرد: 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان باید ناظر 

و پاسخگوی افزایش قیمت و کمبود برنج باشد.

مدیر کل امور عشایری استان خبر داد: 
 به همت عشایر،11 هزار تن 

گوشت در سال تولید شد
مدیر کل امور عشایری اســتان اصفهان گفت: با 
اجرای طرح افزایش زنجیره تولید گوشــت قرمز، 
عشــایر از ۶ هزار تن به تولید ۱۱ هزار تن گوشت 
در سال دست یافته اند. مختار اسفندیاری افزود: 
این طرح با هــدف امنیت غذایــی، تحقق اهداف 
طرح اقتصاد مقاومتی، حفــظ مراتع و جنگل ها، 
افزایش کیفیت گوشت قرمز و جلوگیری از واردات 
بی رویه گوشت اجرا شــده است.وی گفت: عشایر 
۱ میلیون رأس دام ســبک دارند که با اجرای این 
طرح، تا کنــون ۲0 هزار رأس دام ســبک تحت 
پوشش قرار گرفته است و در صورت افزایش اعتبار 
30 هزار رأس دام دیگر در این طرح قرار می گیرند. 
اسفندیاری با اشاره به اختصاص ساالنه ۴۵ میلیارد 
ریال برای اجرای این طرح، افزود: هم اکنون حدود 
300 پروار بندی کوچــک و بزرگ با بیش از ۵00 
خانوار عشایری در استان فعال هستند که در صورت 
افزایش اختصاص اعتبار، میزان تولید گوشت به ۱۴ 

هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. 

 تذکر کتبی حاجی دلیگانی
 به وزیر راه:

 رسیدگی به مسیر
 قطار تهران - اصفهان

نماینده مردم برخوار ومیمه برای اصالح مســیر 
قطار تهران - اصفهان به عباس آخوندی، وزیر راه 
و شهرســازی تذکر کتبی داد.حاجی دلیگانی در 
تذکر کتبی به وزیــر راه، با تاکید بر ضرورت فوری 
رســیدگی به اعتراض مردم شهرهای دولت آباد و 
دستگرد برخوار در خصوص مسیر قطار سریع السیر 
اصفهان، خواستار رسیدگی وزیر راه و شهرسازی 
شد.وی در این تذکر آورده است:  مسیر انتخابی و 
نحوه عبور پیش بینی شده قطار سریع السیر تهران 
- اصفهان، موجب وارد شدن آسیب های اجتماعی 
- اقتصادی به دو شــهر دولت آباد و دستگرد شده 
است.طرح قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان،  
طرحی ملی و به گفته کارشناسان، فرا ملی است و 
برای اولین بار در کشور به این وسعت اجرا می شود.

ششمین همایش طالی سبز 
برگزار می شود

به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  ششمین 
همایش های طالی ســبز با عنوان »فرآورده های 
طبیعی و ســنتی؛ صــادرات، بازارهــای جدید، 
چالش ها و فرصت ها« با همکاری ســتاد توســعه 
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی، همزمان با نمایشگاه »اصفهان فارما« طی 
روزهای ۱8 الی ۲0 بهمن در نمایشگاه بین المللی 

استان اصفهان برگزار می شود.

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 
کاالی قاچاق کمــر تولیدکنندگان را شکســته 
است. انبارهای کاال پر اســت، اما به واسطه اینکه 
کاالی قاچاق با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار 
می گیرد، تولید کاالی داخلی با مشــکل روبه رو 

شده است.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی گفت: 
قوانینی در دســتور کار مجلس اســت و اگر در 
هیئت رییسه مجلس به تصویب برسد می توانیم 
رکود کمرشــکن که بر کشــور حاکم است را به 
پایان برســانیم.وی با بیان اینکه یکی از قوانینی 
که در مجلس تصویب شده الیحه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز است، بیان داشــت: یکی از بزرگ ترین 
مشکالتی که کشور را با رکود مواجه کرده قاچاق 

کاال و ارز است.
وی با اشــاره به اصالح الیحه نظام بانکی، اذعان 
کرد: الیحه اصالح نظام بانکی را شــورای پول و 
اعتبار تصویب کرده که ســود تســهیالت نباید 
بیشــتر از ۱8 درصد باشــد، اما بانک ها مصوبه 

شورای پول و اعتبار را دور زده اند.
موسوی بیان داشــت: بانک ها برای پرداخت یک 
وام می گویند ۲۵ درصد از آن باید سپرده شود که 
با احتساب ســود ۱8 درصد باالی ۲۵ درصد باید 
ســود بانکی پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه 
باید قانون بانکداری اصالح شود، عنوان کرد: بعد 
از هدفمندی یارانه ها قرار شــد که 30 درصد از 
هدفمندی یارانه ها را به تولیدکنندگان بدهند که 

این امر اتفاق نیفتاد.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان:

قاچاق کاال، کمر تولیدکنندگان را شکسته است
معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: سرمای نابهنگام سال گذشته، عامل 
بروز خسارات فراوان به بافت میان بافتی درختان انار 
در سطح استان شــد و تولید انار را از لحاظ کیفی و 

کمی کاهش داد.
محمدمهدی حداد  در همایش یازدهمین جشنواره 
انار بادرود اظهار کرد: رقم انار نادری بادرود از لحاظ 
کیفیت یک برند مطرح در ســطح کشور و منطقه 

محسوب می شود.
وی افزود: سرمای نابهنگام سال گذشته، عامل بروز 
خسارات فراوان به بافت میان بافتی درختان انار در 
سطح استان شد و تولید انار را از لحاظ کمی و کیفی 

کاهش داد.
 معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
تصریح کرد:  خســارت ها به باغات تنهــا از طریق 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پرداخت می شود 
و در سال گذشته پس از یخ زدگی باغات  مهلت بیمه 
درختان را تا پایان آذر ماه تمدید کردیم تا باغ های 

انار بتوانند محصول خود را بیمه کنند.

وی گفت: از لحــاظ کیفی و کمی بــه محصوالت 
کشاورزی خساراتی وارد شــد که در نتیجه آن  از 
هشت هزار و ۶00 هکتار از باغ های اناری که در سطح 
استان بود و در ســال های قبل بالغ  بر ۱۴0 هزار تن 
انار از آنها برداشت  شــده بود امسال تنها  ۱00 هزار 

تن انار برداشت  شده است.
حداد ادامه داد: سرمازدگی سال گذشته میزان تولید 
انار در بادرود را نیز از ۲۵ هزار تن به کمتر از دو هزار 

و ۵00 تن کاهش داد.

معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

یخ زدگی باعث کاهش تولید انار در استان شد

مسئول کمیته کانی های غیرفلزی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تغییر کاربری سیمان در پروژه 
های عمرانی و راه ســازی، یکی از راه های برون رفت این صنعت از رکود است.کامران سیامکی در دومین نشست 
بررسی راهکارهای خروج از رکود صنعت سیمان، اظهار داشت: رکود صنعت ساختمان، دامن تولید کننده مصالح 
ساختمانی از جمله واحدهای تولیدی سیمان را گرفته است. وی افزود: از 8 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان استان 
اصفهان ۴ میلیون تن تولید می شود که نشان از فعالیت ۵0 درصدی این واحدهاست.سیامکی تغییر کاربری سیمان 

در پروژه های عمرانی و راه سازی یکی از راه های برون رفت از رکود این بخش برشمرد.

تغییر کاربری سیمان 
راهکار برون رفت این 

صنعت  از رکود

عضو کمیسیون معادن اتاق 
بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

نی
گا

زر
ق با

اتا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،366،000
تومان

696،000نیم سکه
تومان

402،700ربع سکه
تومان

262،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،284
تومان

      قیمت سکه و طال

Lily النافرم مدل

 275,000
تومان

 Trainy النافرم مدل 
مخصوص کودک

 295,000
تومان

Family Care النافرم مدل

 255,000
تومان

تولید»دنا پالس« و »پژو207 
صندوق دار« استارت خورد

همزمان با بازدید رییس مجلــس از کارخانه 
خودروســازی ایــران خــودرو، خــط تولید 
خودرو های دنا پالس توربو شــارژ و پژو ۲07 

صندوق دار اتوماتیک به بهره برداری رسید.

عکس خبر

جهاد کشاورزیواکنش

رییس اتحادیه گز و شــیرینی اســتان اصفهان گفت: 
قیمت گز و شیرینی بدون تغییر در شب یلدا در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می گیرد و از ابتدای هفته جاری 

بازرسی از واحدهای صنفی فعال آغاز شد.
حسن شریفی افزود: قیمت محصوالت این صنف با توجه 

به برنامه ریزی هایی که در ایام مشخصی از سال صورت می گیرد، ثابت نگه داشته می شود و درصورتی که قیمت 
مواد اولیه افزایش نیابد، تغییر قیمتی اعمال نمی شود.

شریفی در رابطه با نحوه قیمت گذاری محصوالت تولیدشده گفت: قیمت محصوالت با توجه به مواد اولیه به  
کار رفته، تعیین می شــود و تمام واحدهای صنفی ملزم به رعایت قیمت های تعیین شده از سوی اتحادیه گز 
و شیرینی هستند.وی در همین رابطه اضافه کرد: به منظور کنترل بیشتر و رفاه حال مصرف کنندگان، کلیه 
فعالین این صنف ملزم به درج قیمت ها روی یخچال مغازه خود هستند و ضروری است این قیمت ها به تفکیک 

هر محصول درج شود.

رییس اتحادیه گز و شیرینی استان:

قیمت گز و شیرینی در 
شب یلدا تغییر نمی کند

اســتاندار اصفهان گفت: باید بین ۲ تا 3 ماه آینده از این مرحله 
بروکراسی اضافی و سنگین خالص شویم و با ایجاد پنجره واحد، 
 راه را برای تقویت سرمایه گذاری فراهم کنیم. ایجاد یک پنجره 
واحد از اولین تصمیمات ما در اســتان بوده است و با جدیت این 

موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
 محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه اصفهان یکی از اســتان های 

ارزشمند کشور است، افزود: این اســتان را باید به استان الگو در 
کشور به ویژه در زمینه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و توسعه 
منابع تبدیل کنیم. وی افزود: در حال حاضر فشارها دولت را ناگزیر 
کرده است که در قوانین و رویه ها دست تولید و تولیدکنندگان را 
باز بگذاریم تا بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه مجموعه ها 

اقدام کند و دولت ناظر باشد.

استاندار اصفهان اظهارداشت: مشکالت قانونی نباید دست و پای 
ما را ببنددو تمام وقت ماصرف بازکردن گره های قانونی شود.باید 
در این خصوص فکر کرد و تمام اهتمام مدیران آوردن سرمایه گذار 

داخلی و خارجی باشد.
وی افزود: اگر بتوانیم مشوق ها را زیاد و سرمایه گذاران را جذب 

کنیم، بسیاری از مشکالت خود به خود حل خواهد شد.

استاندار اصفهان می گوید بایدتا ۳ ماه آینده از مرحله بروکراسی اضافی و سنگین خالص شویم؛
»بروکراسی« تو روز روشن!

مدیر شعب بانک کشاورزی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه صندوق بیمه کشاورزی حدود 3 برابر حق بیمه 
دریافتی غرامت پرداخته اســت، افزود: میزان حق 
بیمه دریافتی در این بخش حدود ۲۱7 میلیارد ریال 
بوده، اما میزان غرامت پرداختی به 7۹۱ میلیارد ریال 

رسیده است. محمدرضا پویافر از پوشش ۱۵۴ محصول در ۶۶ نوع فعالیت توسط صندوق بیمه کشاورزی 
این استان خبر داد و گفت: ۱۱هزار بیمه گذار از خدمات این صندوق بهره مند هستند که ۶/۵درصد از بیمه 
گذاران کل کشور را تشکیل می دهند. در سال زراعی اخیر برای ۱۴۶هزار هکتار از اراضی بیمه نامه صادر 
شده است. وی با تشریح مزایای بیمه پایه در این بخش بیان کرد: گرچه بر اساس بیمه پایه دیگر خسارات 
 جزئی زیر ۲۵ درصد، مشمول دریافت غرامت نیستند، اما میزان پرداخت های ما در مجموع افزایش یافته

 است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خبر داد:

صدور بیمه نامه برای 
1۴۶هزار هکتار از اراضی

فاطمه کاویانی
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گالیه حسن اکلیلی از نبود سالن تئاتر در اصفهان:

نمایش کمدی، سخیف و 
مبتذل شده است

کارگردان تلویزیون  خبرداد:
ادامه تصویربرداری »رنج 
پنهان« دردانشگاه تهران 

بیــژن میرباقــری کارگــردان مجموعه 
تلویزیونی »رنــج پنهــان«، در خصوص 
روند تولید این ســریال و پخش آن در ایام 
دهه فجر گفــت: تا به امــروز ۵۰درصد از 
تصویربرداری مجموعه »رنج پنهان« انجام 
شده اســت و تقریبا همه بازیگران جلوی 
دوربین رفته اند. کار ضبــط همچنان در 
لوکیشن دانشــگاه تهران ادامه دارد. وی 
بیان کرد: هنوز شــبکه ای بــرای پخش 
مجموعه در ایام دهه فجر مشــخص نشده 
اســت. میرباقری با اشــاره به زمان پایان 
تصویربرداری، خاطرنشان کرد: روز یا تاریخ 
دقیقی مشخص نشده، اما با توجه به اینکه 
پخش مجموعه تلویزیونــی »رنج پنهان« 
برای بهمن ماه درنظر گرفته شــده است، 
احتمال می رود تصویربرداری پایان کار با 
زمان پخش یکی شود. شــایان ذکر است 
»رنج پنهان« در ۲۰ قسمت ۴۵دقیقه ای 
تولید خواهد شد و بازیگرانی که در لوکیشن 
محمودیه تهران جلــوی دوربین رفتند، 
عبارت انــد از: قطب الدیــن صادقی، کاوه 
خداشناس، اتابک نادری، فرشید زارعی فرد، 
سمیرا حسینی، آزاده ســدیری و نسرین 
نکیسا. در خالصه داستان این سریال چنین 
آمده است: در ســال ۵۳ ، مرگ جوانی در 
دانشگاه، برادر و دوستانش را برمی آشوبد. 
بحران آن سال ها، اختناق فضای موجود و 
شور جوانی، یوسف را وارد بازی پیچیده ای 
می کند که اســلحه و خشونت تنها راهکار 
عملی اوســت. کار به جایی می رسد که او 
باید مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند. 
حال، ســکوت خفته راهــکار دیگری را 

پیشنهاد می کند.

دل نوشته ای به یاد نقاره زن 
حرم امام رضا)ع(

رسول صدرعاملی، کارگردان سینما که 
تجربه ساخت فیلم های »هرشب تنهایی« و 
»شب« را در مشهد مقدس داشته، به دنبال 
درگذشت حاج احمد اقوام شکوهی، نقاره زن 
حرم مطهر امام رضا)ع( نوشتاری را منتشر 
کرد. در متن نوشته رسول صدرعاملی 
با عنوان »آقا و سلطان گلدن تایم« آمده 
است: حاج احمد اقوام شکوهی در صحن 
امام رضا)ع( بیش از ۷۰ سال بدون حتی 
یک روز غیبت، سلطان بی چون و چرای 
دقایق طالیی شبانه روز بود؛ همان دقایق 
سرشار از انرژی و معنویتی که نه روز است 
و نه شب؛ دقایقی قبل از اذان های صبح و 
مغرب. مردی ۹۰ساله که طی ۷۰ سال، 
بیش از یکصد پله را در صحن حرم باال 
می رفت تا خود را به جایگاه مقصودش 
برساند و بنوازد و شادابی و شادمانی را قبل 
از عبادت برای زائران به ارمغان بیاورد؛ یک 
جور شادمانی که ذهن خیلی ها از کودکی و 
نوجوانی و جوانی تا امروز را ماالمال کرده 
و هیچ قطعه موسیقی این گونه در ذهنم 
ماندگار نشده که نقاره های حاج احمد در 
سفرهای من به مشهد ماندگار شده است. 
بعد از پایان فیلم برداری و تدوین »هرشب 
تنهایی«، از محمدرضا علی قلی خواستم 
موسیقی فیلم را براساس همین نقاره نوازی 
بسازد که ساخت و خیلی هم خوب ساخت.

حاال دو روزی می شود که حاج احمد اقوام 
شکوهی از دنیا رفته و تردید ندارم صدای 
باشکوه نقاره نوازی هایش 
ذهن    ماندگار  خاطره 

خیلی هاست«.

حضور تفتی در فیلم سینمایی »روسی« قطعی شد

پیشنهاد سردبیر:

جوان و همسرش در اکران فیلم 

نگار، ویژه ناشنوایان

مجــری برنامه خندوانه با گذاشــتن پســتی، صفحه 

اینســتاگرام خود را به روز کرد. رامبد جوان نوشــت: 

»امروز در ســینما فرهنگ، اکران ویژه فیلم نگار برای 

ناشنوایان و کم شنوایان«

»پایتخت 5« در ایستگاه پایانی

حضور تفتی در فیلم سینمایی »روسی« قطعی شد
کامران تفتی، به لیست نهایی بازیگران فیلم ســینمایی »روسی« به کارگردانی امیرحسین ثقفی 

اضافه شد.
با نزدیک شــدن به آغاز فیلم بــرداری، عوامل اصلی »روســی« همچون امیــن جعفری )مدیر 
فیلم برداری(، مستانه مهاجر )تدوینگر(، شراره ســروش )طراح صحنه و لباس(، محسن دارسنج 

)طراح گریم(، هادی اکبرخواه )مدیر تولید(، کاوه قاســم زاده 
)دستیار اول کارگردان و برنامه ریز( و فاطمه ثقفی به عنوان 

منشی صحنه مشخص شدند.
»روسی« چهارمین فیلم سینمایی امیرحسین ثقفی پس 
از »مرگ کسب و کار من است«، »همه چیز برای فروش« و 

»مردی که اسب شد« در مقام کارگردان است.
فیلم نامه »روســی« نوشته امیرحسین ثقفی 

به تهیه کنندگی علی اکبــر ثقفی، در ژانر 
اجتماعی ساخته خواهد شد.

پیش از ایــن حضور امیــر آقایی، 
طنــاز طباطبایی، صابــر ابر و 

میالد کی مــرام در این فیلم 
قطعــی شــده بود.تمریــن 
بازیگران »روسی« آغاز شده 
و ۹۰ درصد از لوکیشن های 

فیلم آماده و انتخاب شــده است. 
فیلم سینمایی » روسی« اواخر آذر ماه در تهران 

کلید خواهد خورد.

ظاهر متفاوت سعید 
ابراهیمیفر در موزه سینما

 سعید ابراهیمی فر، بازیگر سینما و کارگردان فیلم 
سینمایی »شاید عشق نباشد«، با ظاهری متفاوت 
در موزه ســینما حاضر شــد. ابراهیمی فر ازجمله 
بازیگرانی اســت که پس از قطع همکاری با شبکه 

جم ترکیه، به تازگی به کشور بازگشته است.

سریال »افتاده ها« در شیراز کلید می خورد
به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، »افتاده ها« سریال نوروزی شبکه دو سیما به کارگردانی 

علیرضا امینی، از اول دی ماه در شیراز کلید می خورد.
»افتاده ها« به تهیه کنندگی مجید اوجی و بازیگردانی محمدرضا شریفی نیا و بر اساس طرحی از 

احسان جوانمرد آماده تولید شده که در تعطیالت نوروز تقدیم بینندگان می شود.
تا کنون حضور محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان، علی صادقی، مریم معصومی، علی اوجی و 

ارسالن قاسمی در این سریال قطعی شده است.
در خالصه داستان این سریال 1۵ قســمتی که در گروه فیلم و سریال شــبکه دو سیما تهیه 
شده،  چنین آمده است:»افتاده ها داستان دو برادر اســت که هر کدام در مسیر علم و ثروت به 
موفقیت هایی رســیده اند و در ایام نوروز تصمیم می گیرند به دعوت یکی از برادرها به صورت 

زمینی به کیش سفر کنند. در این مسیر...«

بازیگر ســریال »تفنگ ســرپر« گفت: 
متاسفانه تئاتر کمدی در سال های اخیر تغییر کرده و 
از رسالت اصلی خود دور شده است. کمدی باید در حین ایجاد 

تفریح و خنده برای مخاطب، درون مایه ای پر محتوا داشته باشد؛ اما 
اکثر آثار تئاتر ایران به کمدی های سطحی و سخیف و دم دستی مبدل شده 

است.حسن اکلیلی ادامه داد: این روزها سابقه و تجربه هیچ حرفی برای گفتن ندارد 
و همه چیز بر اساس روابط شکل می گیرد. شما در صورت داشتن رابطه می توانید همواره در 

بسیاری از آثار حضور داشته باشید و بدون رابطه و دوســتی ها بیکار می شوید.وی درباره آثار کمدی در تئاتر ایران تاکید 
کرد: متاسفانه تئاتر کمدی در سال های اخیر تغییر کرده و از آن رسالت اصلی خود دور شده است. کمدی باید در حین ایجاد 

تفریح و خنده برای مخاطب، درون مایه ای پر محتوا داشته باشد اما اکثر آثار تئاتر ایران به کمدی های سطحی، سخیف و دم دستی 
مبدل شده است.بازیگر قدیمی تئاتر کمدی اصفهان ادامه داد: آثاری که این روزها روی صحنه تئاتر می روند توهین به تماشاگر است. 

حتی تئاتر جدی و با محتوای امروز همه گیر و مردمی نیست و صرفا جمعی محدود به دیدن آن می نشینند.
 تئاتر وقتی مردمی است که مردم از تمامی نقاط کشور به دیدن آن بیایند. تئاتر خوب تئاتری است که دارای مفهوم بوده و عالوه بر بار معنایی، 

جنبه آموزشی نیز داشته باشد. اکلیلی درخصوص تئاتر کمدی اصفهان خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال تئاتر در اصفهان چه از جنبه نمایش 
کمدی و چه سبک های دیگر کامال محروم است؛ زیرا هیچ سالنی برای اجرا نداریم. وقتی سخت افزار مناسب برای اجرا نداشته باشید هرچه تالش 

کنید به جایی نخواهید رسید.

 تهیه کننده سینما:
»من و شارمین« به آلمان می رود

داریوش باباییــان تهیه کننــده و پخش کننده 
ســینما، در خصوص اکران »من و شــارمین« 
در کشــورهای دیگر، به خبرنگار حوزه سینما 
گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
این فیلم در شــهرهای هامبورگ و کلن آلمان 

اکران می شود.
وی درباره موفقیت فیلم هــای ایرانی در اکران 
خارجی بیان کرد: مسئله اکران فیلم ها دو طرفه 
اســت؛ همان طور که ما فیلم های خارجی را به 
علت نبود ســالن کافی اکــران نمی کنیم، آنها 
هم امکانات کافی برای اکران فیلم را در اختیار 
سینمای ایران نمی گذارند. در نتیجه با ظرفیت 
پایین اکران، ســوددهی قابل توجهی به دست 
نمی آید. تنها دســتاورد ما نمایــش فیلم برای 
مخاطبان ایرانی مقیم کشورهای خارجی است.

گفتنی است ویشکا آسایش، پژمان بازغی، سحر 
قریشی، نیما شاهرخ شــاهی، رامین ناصرنصیر، 
محمود جعفری، آتش تقی پور، زهره حمیدی، 
پوراندخت مهیمن، فریبا نادری، نیلوفر پارســا، 
گوهــر خیراندیش و مجید صالحــی، بازیگران 
اصلی فیلم »من و شارمین« به کارگردانی بیژن 

شیرمرز هستند.

بعد از انتشــار خبر ســقوط کودک خردسال از پل 
تاریخی سی و سه پل و تصمیم مدیران مربوطه برای 
اتخاذ تصمیمی به منظور افزایش ایمنی بیشتر عابران 
پیاده و به دنبال آن واکنش رسانه ها و صاحب نظران 
درخصوص احتمال پیاده ســازی طرح های مختلف 
روی بزرگ ترین پــل تاریخی زاینــده رود، یکی از 

طرح ها )گذاشتن نرده های چوبی( اجرا شد.
این طرح پس از بررســی های کارشناسان شورای 
فنی اداره کل میــراث فرهنگی، به دلیل مناســب 
نبودن مصالح و نحوه اتصال مناسب نرده به این بنای 
تاریخی مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد که 

طرح های بعدی بررسی شود.
با گذشــتن بیش از یک ماه از این تصمیم، خبرنگار 
روزنامه زاینــده رود در خصــوص آخرین وضعیت 

سی و سه پل گفت و گویی داشــت با مدیرکل اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

اصفهان که شرح آن را در ادامه می خوانید:
فریدون الهیاری با اشــاره به اینکــه چهار طرح به 
شورای فنی این اداره رسیده اســت، از بررسی این 

طرح ها خبر داد. 
وی تصریح کــرد: قصد داریم بــا صاحب نظران نیز 
جلسه داشته و طرح و ایده های آنها را گرفته و در این 

زمینه بهترین تصمیم را بگیریم.
مدیرکل اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه یکی 
دیگر از برنامه های ما در این راســتا، تشکیل جلسه 
مشترک با شهردار اصفهان، شــورای شهر و نیروی 
انتظامی است، گفت: درصدد هستیم با این جلسات 
یک نقشه راه تدوین کرده و در آن وظایف هر کدام از 
 ارگان های مرتبط و متناسب با کارکرد خود را تعیین 

کنیم.
الهیاری ادامه داد: بعد از تشــکیل جلسات مذکور 
و گرفتن ایده های افراد صاحــب نظر و مدیران، در 
شــورای فنی این اداره به عنوان متولی اصلی بناها 
و پل های تاریخی، تصمیم نهایی گرفته و ظرف دو 

هفته آینده اعالم می شود.
وی افزود: طرح های رســیده بــه اداره کل میراث 
فرهنگــی، عمدتا طوری طراحی شــده اســت که 
هیچ گونه اتصالی با پل تاریخی سی و سه پل نداشته 
 باشد و در ســطح قرار بگیرد و بین آنها میله، سیم 

باشد.
این مقام مســئول در ادامه، از احتمال پیاده سازی 
طرح های مذکور روی ســی و ســه پــل خبرداد و 
خاطرنشــان کرد: با این کار، ضمن اینکه طرح ها به 
مرحله اجرا در می آید، از صاحب نظران این حوزه نیز 

نظرخواهی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از تعیین تکلیف ایمن سازی سی و سه پل تا دو هفته آینده خبرداد:

بررسی می شود!
اعظم حاجی رضازاده

آریا عظیمی نژاد که پیش از این ضبط موسیقی سریال پایتخت را بر عهده داشت در سری پنجم این 
سریال به همراه گروهی ترکیه ای به ضبط موسیقی پایتخت ۵ مشغول شده است. 

این سریال به کارگردانی ســیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری، بعد از پایان تصویربرداری 
به مراحل نهایی تدوین و موسیقی رسیده و قرار است در نوروز ۹۷ از شبکه یک سیما پخش شود.

پایتخت ۵ با مشارکت ســازمان هنری اوج، اواسط اردیبهشــت در منطقه شیرگاه استان مازندران 
کلید خورد.

محســن تنابنده، احمــد مهران فر، علیرضا خمســه، ریمــا رامین فر، نســرین نصرتــی، هومن 
حاجی عبداللهی، بهرام افشاری، ســارا و نیکا فرقانی اصل، مجتبی و مصطفی بالل حبشی، سلمان 

خطی و... از بازیگران فصل پنجم سریال پایتخت هستند.

رضا عطاران با چهره 
جدید در»مصادره«

مهــران احمدی با انتشــار عکســی از 

رضا عطــاران در اولین اثر ســینمایی 

بــه کارگردانــی خــودش، در صفحه 

اینستاگرامش نوشت: »مصادره به دفتر 

جشنواره رســید/ فیلم مهران احمدی 

با بازی رضا عطــاران احتماال تنها فیلم 

کمدی جشنواره سی و ششم است/

 این فیلم طی روزهــای آینده در هیئت 

انتخــاب جشــنواره فجر بــه نمایش 
درمی آید.«
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به نظر می رسد که رزرو پرواز، بزرگ ترین مانع برای برنامه ریزی سفر باشد. تئوری های زیادی وجود دارد برای اینکه بفهمیم چه زمانی می توانیم به بهترین نتیجه برسیم و بعضی وقت ها، حتی بعد از آنکه زمان خیلی زیادی منتظر 
ماندید، باز هم نمی توانید چیزی رزرو کنید. اپلیکیشن »GTFO« یک اپلیکیشن بسیار مناسب برای پیداکردن پروازهای لحظه آخری با قیمت مناسب است؛ چون زمان پروازی که رزرو می کنید، برای همین امروز و فرداست، پس 

باید برای رزرو آنها سرعت عمل داشته باشید، اما در عوض تعطیالت تان هم زودتر شروع می شود.

رزرو پرواز

بعد از اینکه پرواز را رزرو کردید، باید به همان سرعت هم در مورد مکان اقامت تان فکری بکنید. اپلیکیشن »One:Night« هم شرایط را برای یک شب اقامت در هتلی در یکی از شهرهای بزرگ فراهم می کند. رزرو اتاق باید بعد 
از ساعت ۳ بعدازظهر و برای همان شب انجام شود. شما با کمترین نرخ ممکن به همه مکان های اقامتی شگفت انگیز دسترسی خواهید داشت. تنها با یک کلیک در این اپلیکیشن می توانید مکان های لوکس و جدیدی را برای اقامت 

خود پیدا کنید.

پیداکردن هتل

آیا فکر بستن چمدان، عذاب تان می دهد؟ جمع کردن همه وسایل الزم یک چالش مهم است، مخصوصا اگر با شــرایط آب و هوایی جایی که می خواهید بروید، آشنا نیستید. اپلیکیشن »Pack Point« چند سوال ساده از شما 
می پرسد و بعد، یک لیست از وسایلی که باید جمع کنید را بر اساس مقصد، نوع فعالیت و زمان مسافرت شما آماده می کند. این برنامه به شما کمک می کند تا وسایل مناسب را برای مسافرت جمع کنید و اقالم بدیهی را از قلم نیندازید.

بستن بار سفر

اپلیکیشن »Sidekix« برنامه ای است برای افرادی که »عاشق پیاده روی و کشف مکان های جدید« هستند. این برنامه کمک می کند تا با توجه به اولویت هایی مثل مد، غذا، فرهنگ، هنر یا شب گردی، به مکان های مختلف شهری 
بروید و بهترین نقاط شهر را به صورت پیاده کشف کنید.

ببینید که کجا ایستاده اید

بهتر است به هر کشوری که سفر می کنید، چند کلمه به زبان آنها بلد باشید. از همه مهم تر، شما که نمی خواهید به خاطر بلد نبودن زبان سردرگم شــوید. »Duolingo«، کلمات و اصطالحات ابتدایی را به شیوه ای متمایز و به 
صورت تعاملی به شما یاد می دهد. با کمک این برنامه خیلی راحت می توانید با زبان های مختلف آشنا شوید. این برنامه، مهارت های نوشتاری، کالمی و شنیداری شما را توسعه می دهد.

یادگیری زبان

هیچ چیز بدتر از این نیست که هیچ وسیله ای برای مطالعه یا تماشاکردن در زمان پرواز همراه خودتان نداشته باشید. اپلیکیشن »Pocket« از بروز این اتفاق جلوگیری کرده و مطالبی که می خواهید بخوانید را روی مرورگر تلفن 
همراه شما باز می کند. باید مطالبی که می خواهید بخوانید را اول همگام سازی کنید، بعد روی دکمه دانلود کلیک کرده و مطمئن شوید که می توانید آنها را به صورت آفالین هم مطالعه کنید. این برنامه، یک گزینه بسیار عالی برای 

بیشتر کردن دانش شماست و می تواند مانع از خستگی در زمان پرواز شود.

از پرواز لذت ببرید

استفاده از »Pana« خیلی آسان است. این اپلیکیشن، برنامه های مسافرت را سازماندهی می کند؛ رزرو همه پروازها، رستوران ها، هتل ها، اجاره  ماشــین و همه  کارها و رویدادهایی را که باید در زمان برنامه ریزی انجام داد، دربر 
می گیرد و حتی پروازها را هم برای شما چک می کند! بنابراین، اگر آن قدر سرتان شلوغ است که نمی توانید برای آشــپزی، انتخاب سرگرمی ها و شب گردی هایی که دوست دارید طی سفر داشته باشید، برنامه ریزی کنید، می توانید 

عضویت خود در این برنامه را به عضویت »Pana Concierge« ارتقا دهید. یک گروه متشکل از کارشناسان بین المللی، با در نظر گرفتن اولویت های شخصی، به شما کمک خواهند کرد تا هر چیزی را که می خواهید، رزرو کنید. 
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به لطف آپدیت جدید اپلیکیشن، ارسال سلسله توییت از همیشه راحت تر 
شده است. توییتر در آخرین آپدیت اپلیکیشــن خود گزینه ای را اضافه 

کرده که در فیلد نوشتن توییت بتوانید مثل ایجاد یک نظرسنجی، تعداد 
توییت هایتان را هم مشخص کنید تا همگی به طور همزمان توییت شوند. 

اگر جزو کاربران فعال توییتر باشید، مطمئنا با توییت های پشت سر هم یا 
به اصطالح »سلسله توییت« ها آشنا هستید. کاربران توییتر تا امروز برای 

ارســال متن های طوالنی، آنها را در توییت هــای 280 یا 140 کاراکتری 
تقسیم کرده و به شکل سلسله توییت های شــماره گذاری شده روی تایم 

الین ارســال می کردند. اما به لطف آپدیت جدید اپلیکیشن، ارسال سلسله 
توییت از همیشه راحت تر شده اســت. توییتر در آخرین آپدیت اپلیکیشن 

خود گزینه ای را اضافه کرده که در فیلد نوشــتن توییت بتوانید مثل ایجاد 
یک نظرســنجی، تعداد توییت هایتان را هم مشخص کنید تا همگی به طور 

همزمان توییت شوند.
خوشبختانه اســتفاده از این قابلیت به همان راحتی اســت که تصورش را 

می کنید. کافی است برای اضافه کردن یک توییت، از پنجره ارسال توییت روی 
آیکن جدید+ اشاره کنید. با این کار فیلد جدیدی باز می شود تا بتوانید توییت 

بعدی  تان را در آن بنویسید.

یان بیر، محقق امنیتی گوگل، موفق به شکست قفل تازه ترین مدل های عرضه شده 
از آیفون شد و اطالعات فنی روش ابداعی 

خود را نیز منتشــر کرد. شکستن قفل 
گوشی آیفون یا Jailbreaking روشی 

است برای بهره گیری از آسیب پذیری های 
سیستم عامل iOS گوشــی مذکور با هدف 

نصب برنامه های مورد عالقه ولی تایید نشــده 
توسط اپل، تغییر راحت رابط کاربری این گوشی، 

راه اندازی برنامه های شبیه ســاز و انجام هر کار 
دیگری که در نسخه های استاندارد سیستم عامل 

iOS ممکن نیست. اپل همیشه تالش کرده شکستن 
قفل سیستم عامل iOS خود را ناممکن کند، اما هر بار 

هکرها برای دور زدن محدودیت های اعمال شده توسط 
اپل به روشی دســت یافته اند. از زمان عرضه نسخه 10 

سیستم عامل یادشده، شکســت قفل آن هربار دشوارتر و 
دشوارتر شده و معموال Jailbreaking عمومی و سراسری 

آیفون ممکن نبوده است؛ لذا اعالم خبر یادشده توسط گوگل 
تحولی قابل توجه محسوب می شود.

باوجود قیمت هزار دالری آیفون X، اپل موفق شده است فروش این دستگاه را 
تضمین کند؛ به اندازه ای که حاال خریداران به آیفون 10 عالقه بیشتری نشان 

می دهند تا آیفون 8 و 8 پالس.
البته از آنجایی که اپل هیچ گاه آمار تفکیکــی را ارائه نمی کند، این اطالعات 

 از شرکت های تحلیل گر شخص ثالث به دست آمده است. بنا بر آمار شرکت
  Mixpanel، در حــال حاضــر میزان فروش ســه آیفون جدید به شــکل 

زیر است.  همان طور که می بینید، آیفون 10 با نرخ ۳.۵۹ و 2.۷8 درصدی، به 
ترتیب باالتر از آیفون 8 پالس و آیفون 8 قرار گرفته است. در واقع، آیفون 10 

حاال 4.۷۶ درصد کل آیفون های فروخته شده در بازار را تشکیل می دهد که 
با توجه به تازه از راه رسیدن آن، آمار خیره کننده ای است. جای بحث نیست 
که این مسئله سبب اتفاقات جالبی در آینده خواهد شد؛ چرا که آیفون 10 

اولین تلفن همراه اپل است که با قیمت پایه 
1000دالری فروخته می شود.

شرکت توشیبا، باوجود شــرایط عجیب و بحرانی خود، به تازگی به سراغ ساخت 
یک هارددیســک 14ترابایتی هلیوم رفته اســت. اخبار مربوط به فروش واحد 
حافظه توشیبا چندی است که ازطریق رســانه ها به گوش می رسد؛ اما این امر 
به هیچ  عنوان موجب نشــده که این شــرکت در معرفی محصــول جدید خود 

جدید این بخــش، یک حافظه تردید داشته باشــد. محصول 
14ترابایتی از نوع هارددیسک 

اســت که به صــورت ویژه و 
منحصربه فردی طراحی شده 
و هارددیســک »هلیــوم« نام 
دارد. این هارددیسک از 8 دیسک 
مختلف تشــکیل شــده است که 
موجب می شــوند این مدل در رده 
هارددیسک های ۳/۵اینچی قرار بگیرد 
و در عین حال از سایر محصوالت هم رده 

خود عملکرد بهتری داشته باشد.

امکان ارسال سلسله توییت، رسما به اپلیکیشن 
توییتر اضافه شد

گوگل، قفل آیفون 10 را شکست!  فروش آیفون X از دو مدل دیگر 
پیشی گرفت

 ساخت هارد دیسک 1۴ترابایتی هلیوم 
توسط توشیبا

ویژگی جدید اینستاگرام برای نمایش 
پست های محبوب

قابلیت جدید اینستاگرام این است که پست های احتمالی مورد پسند 
کاربر را در صفحه اصلی به او نشان می دهد. اینستاگرام مشغول آزمایش 
ویژگی جدیدی است که پســت های احتمالی مورد پسند کاربر را در 
Rec�صفحه اصلی این اپلیکیشن به کاربر نمایش می دهد. این بخش که 

ommended for You نام دارد، شامل پست هایی است که دوستان 
کاربر نیز آنها را الیک کرده اند یا پست هایی که الگوریتم اینستاگرام برای 
کاربر در نظر می گیرد. این درحالی اســت که اینستاگرام در این اواخر 
تغییرات متعددی را عرضه کرده و به نظر می رسد چند آپدیت دیگر از 

آن نیز در راه باشد.

پتنت جدید نمایشگر دو روی سامسونگ 
سامسونگ در هفته های اخیر، پتنت های بسیاری از نمایشگرهای تاشو، 
کامال مدور، انعطاف پذیر و خمیده را ثبت کرده است. اخیرا تصویر پتنت 
متفاوتی از این کمپانی منتشر شده که اشاره به نوع خاصی از نمایشگر 
دو رو دارد. درخواســت ثبت پتنت جدید، اولین بار در سال 201۵ در 
کره و در ســال 201۶ در آمریکا ارائه شده بود و حاال تصویر آن توسط 
اداره ثبت عالئم تجاری و پتنت های آمریکا منتشر شده است. تصویر 
موبایلی که در این پتنت دیده می شود، ظاهر تلفن هوشمند میزو پرو ۷ 
را در ذهن تداعی می کند. البته پتنت سامسونگ به نمایشگری یکپارچه 
اشــاره دارد؛ در حالی که موبایل میزو از یک نمایشگر اضافه جداگانه 
در بخش پشتی بهره می برد. بر اســاس اطالعات و تصاویر این پتنت، 
نمایشگر از یکی از گوشه های موبایل به سمت پشت ادامه پیدا می کند. 
البته تنها بخشی از قسمت پشتی را می پوشاند. احتماال هر دو سمت 

نمایشگر نیز از فرمان های لمسی پشتیبانی خواهند کرد.

 استارت اپ آمریکایی، روباتی کوچک 
برای جراحی به فضا می فرستد

شرکت Virtual Incision در حال ســاخت روبات  کنترل از راه دور 
کوچکی اســت که می توان از آن در جراحی های داخل شــکمی در 
محیط های چالش برانگیز از قبیل بیمارستان های صحرایی یا ایستگاه 
فضایی بین المللی بهره برد.کمپانی سازنده، این روبات را که »دستگاه 
جراحی همیار روباتیک« )RASD( نام دارد، در شرایط بی وزنی و زیر 
آب تست کرده تا عملکرد آن را در فضا بسنجند. به گفته »ِشین فریتور«، 
 Virtual مدیر فنی و یکــی از بنیان گذاران این شــرکت، روبات های
Incision در برابر دستگاه های بزرگی نظیر »روبات جراح داوینچی« 
مانند لپ تاپ هستند: RASD از مواد بی خطر ساخته شده، تنها به اندازه 
یک مشت انسان اســت و کمتر از یک کیلوگرم وزن دارد؛ درحالی که، 
دیگر روبات های جراح صدها کیلوگرم وزن داشته و قابل حمل نیستند. 
این گجت به جای شکافتن بدن بیمار از طریق ایجاد برش هایی کوچک 
در اطراف ناف، بیمار را جراحی کرده و با استفاده از ابزارهای مینیاتوری 
نظیر دوربین الپاروسکوپی، کلمپ بافت بردار  و قیچی، عملیات مختلف 

را انجام می دهد.

E-MAIL
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در خورو بیابانک صورت می گیرد؛
اتمام گازرسانی تا قبل از پایان 

سال جاری
مشــاور وزیر نفت با بیان 

اینکــه در چنــد نقطه از خور و بیابانک
کشــور برای گاز رســانی دچار عقــب ماندگی 
هستیم، گفت: در برخی از مناطق استان ها مانند 
سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، خراسان 
جنوبی، آذربایجان غربی و استان فارس، نسبت 
به نقاط دیگر کشور درصد عقب ماندگی بیشتری 
داریم که تا سال 98 و 99 به تدریج این مناطق در 
حوزه کاری وزارت نفت گازرسانی خواهند شد. 
محمود آســتانه گفت: برای پروژه گاز رســانی 
خوروبیابانــک ایســتگاه مادر در شــهر نایین و 
ایستگاه های دختر در شهرها و روستاهای مسیر 
در حال آماده ســازی اســت و به یاری خداوند 
متعال قبل از پایان سال 96 شاهد روشن شدن 
گاز در شهر خور خواهیم بود. وی با بیان اینکه هر 
خانواری برای گازرســانی، مجبور است بالغ بر 
چهار میلیون تومان هزینه کند، خاطرنشان کرد: 
رقمی بالغ بر 28میلیارد تومان برای اجرای این 

طرح اختصاص یافته است.
آستانه خاطرنشان کرد: برای تامین گاز صنایع و 
واحدهای تولیدی که گاز مایع مصرف می کنند 
با مصوبه شورای اقتصاد به ازای هر واحد تا سقف 
2۴٠ میلیون تومان هزینه می شود؛ بر این مبنا 
که مصرف سه ســال اخیر گاز مایع این واحدها 

به حدی باشد که بتواند مشمول این طرح شود.

 معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن در نطنز:

ابیانه نیاز به حفاظت دارد
روســتایی  عمــران  معــاون 

نطنز
بنیادمسکن انقالب اسالمی اظهار 
کرد: در قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن 
مکلف شــده اســت بــرای روســتاهای هدف 
گردشگری و دارای بافت با ارزش روستایی، طرح 
ویــژه »روســتاها، بافــت بــاارزش تاریخی و 

گردشگری روستایی« را تهیه و اجرا کند.
 محمدرضا شاملو خاطرنشان کرد: این طرح در 
۳٠٠ روستای هدف گردشگری طی برنامه ششم 
توسعه اجرایی می شــود. وی با بیان اینکه برای 
اجرای این طرح در هر روســتا ۱٠ تا ۱۵میلیارد 
ریال اعتبار منظور می شــود گفت: در هر سال 
طرح ویژه »روســتاها، بافت بــاارزش تاریخی و 
گردشگری روســتایی« در 6٠ روســتا اجرایی 
می شود. وی افزود: کارگروهی متشکل از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و بنیاد مسکن  شکل گرفته 
است و استان ها، روســتاهای هدف گردشگری 
را برای بهــره مندی از حمایت هــای این طرح، 

شناسایی و معرفی می کنند. 
شــاملو همچنین افزود: ابیانــه در آینده یکی از 
مهم ترین محورهای توســعه منطقه، توســعه 

گردشگری است. 
معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی بیان کرد: در این طرح، ابیانه به عنوان 
محور اصلی توسعه و برنامه ریزی برای گردشگری 
مطرح خواهد بود؛ ولی مشــارکت سایر روستاها 
و توسعه زیر ســاخت های مورد نیاز برای توسعه 

گردشگری در این روستاها نیز باید لحاظ شود. 
شــاملو در ادامه با تاکید بر اینکــه ابیانه نیاز به 
حفاظت دارد گفت: بنیاد مسکن قطعا به حفاظت 
و بهسازی ابیانه کمک خواهد کرد و در این زمینه 
با معاونت میراث فرهنگی کشور، در مورد انجام 

یک کار مشترک در ابیانه هماهنگی خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
استان در لنجان عنوان کرد:

کمک های ۱۶۳میلیارد تومانی 
مجمع خیرین سالمت استان

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم  لنجان
پزشکی استان اصفهان بااشاره به 
اینکه خیرین متولیان امر ســالمت هســتند، از 
کمک های ۱6۳ میلیــارد تومانی مجمع خیرین 

سالمت استان اصفهان خبر داد. 
کمال حیدری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت 
که امروز با کمبود مراکز ۱۱۵ در استان اصفهان 
مواجه هســتیم و بالغ  بر 2٠ مرکــز فوریت های 
۱۱۵ در کانکس یا مکان های استیجاری مشغول 
فعالیت هســتند؛ لذا ضرورت دارد در راســتای 
تامین فضای مناســب بــرای ایــن مراکز چاره 

اندیشی شود.
وی اذعان کرد: مجوز وزارت بهداشــت در حوزه 
واگــذاری دو فرونــد بالگرد امدادی به اســتان 

اصفهان صادر شده است.

رییس اداره هواشناسی شهرضا:
دومین مرحله بارش های 

پاییزی قابل اندازه گیری نیست
رییس اداره هواشناسی شهرضا  شهرضا
عنوان کرد: از عصر و شامگاه 
جمعه در شهرضا بارش های پراکنده ای انجام 
شد که همانند مرحله نخست این بارش ها قابل 
اندازه گیری نبود. ستار سبزه علی تصریح کرد: 

این مرحلــه از بارش هــا کمتــر از یک دهم 
میلی متر بود. وی اذعان کرد: میزان بارش ها در 
شهرضا تاکنون صفر بوده و ۱٠٠ درصد نسبت 
به میانگین بلنــد مدت و حــد نرمال کاهش 

داشته است.
رییس اداره هواشناسی شهرضا گفت: در دی و 
بهمن ماه امسال قطعا بارش هایی در شهرستان 
انجام می شود؛ اما در مجموع امسال وضعیت 
خوبی از نظر بارش ها نداریم. سبزه علی اظهار 
کرد: بارش های پراکنده در شهرستان تا ظهر 
دیروز ادامه داشــت و از امروز نیز شــاهد افت 

دمای هوا خواهیم بود.

ناپدید شدن آمبوالنس و کد 
دوم اورژانس ۱۱۵ شهر درچه

در پیچ و خم تصمیمات اداری 
درچه

شــهر درچه، آمبوالنس و  کد 
دوم اورژانس ۱۱۵ شهر ناپدید شد. 

سال گذشته آمبوالنسی با تجهیزات به عنوان 
کد دوم برای امداد رســانی هرچه سریع تر به 
شهروندان شهر درچه اختصاص یافت که طی 
آیینی، مراسم رو نمایی از کد دوم در بهمن ماه 

سال گذشته برگزار شد. 
مراســم با حضــور فرمانــدار شهرســتان و 
مسئوالن شــهر برگزار و قول راه اندازی آن به 
مردم داده شــد؛ ولی بعد از حدود یک ســال 
هنوز شــهر درچه با کمبود آمبوالنس در شهر 
 روبه روســت و آمبوالنس و کد دوم هم وجود 

خارجی ندارد. 
طبق شــنیده هــا، کــد دوم و آمبوالنس به 
مرکزی دیگر از اســتان انتقال یافته اســت و 
شهر درچه با توجه به جمعیتی حدود ۵٠ هزار 
نفر، هنوز با یک دســتگاه آمبوالنس اورژانس 
۱۱۵ پوشش داده می شــود که برای رسیدن 
اورژانس به محل های حادثــه، طبق اظهارات 
و اعالم نارضایتی مردم شــهر درچه، با توجه 
 به وسعت شــهر تقریبا بین ۱٠ الی ۱8 دقیقه  

بوده است. 
برخی از اشخاص که پیگیر این مسئله بودند از 
مسئوالن بهداشت و درمان دلیل این موضوع را 
جویا شدند که مسئوالن بهداشت عدم همکاری 
و هماهنگی شهرداری و شورای شهر در تعیین 
و عدم جانمایی مکان و آشــیانه برای استقرار 
آمبوالنس اورژانس کد دوم را دلیل اصلی این  

اقدام دانستند. 
ازطرفی مسئوالن شهر، ساخت و تجهیز آشیانه 
اورژانس را وظیفه دانشــگاه علوم پزشــکی و 

مسئوالن درمانی  می دانند. 
امیدواریم مســئوالن شــهر درچــه و درمان 
شهرستان خمینی شهر، به جای کاغذ و کاغذ 
بازی و چیدن روبان های رنگارنگ و زیبا برای 
ارائه کارکرد خود در تبلیغــات و رزومه کاری 
به مردم و مســئولین، کمی هم به فکر درمان 
و ســرعت امدادرســانی در حــوادث و موارد 

اورژانسی در شهر درچه باشند.

مسئول فوریت های پزشکی گلپایگان:
سقوط پژو پارس به دره 

4مصدوم داشت
مسئول فوریت های پزشکی 

گلپایگان اظهار داشت: در پی گلپایگان
سقوط پژو پارس به دره در جاده روستای هنده 
گلپایگان،۴ نفر از سرنشــینان خودرو مصدوم 

شدند. 
ناصر توانایی با بیان اینکــه مصدومان حادثه 
توســط اورژانس شــماره یک گلپایــگان به 
بیمارســتان امام حســین)ع( منتقل شدند، 
 افزود: حال یکــی از مصدومیــن وخیم اعالم 

شده است.
مسئول فوریت های پزشــکی گلپایگان گفت: 
تعداد سرنشینان خودرو ۴ نفر بود که  در محل 
حادثه برای یک نفر از آنها اقدامات درمانی انجام 
شد و سه نفر دیگر توسط اورژانس شماره دو به 

بیمارستان امام حسین)ع( اعزام شدند.

حمیدرضا شیروانی افزود: پیاده روها، از یک سو رکن اصلی شبکه معابر 
شهری به شمار آمده و در جابه جایی افراد و وضعیت ترافیکی شهر نقشی 
تاثیرگذار دارند و از سوی دیگر ساده ترین و عامیانه ترین شکل حضور 
اجتماعی شهروندان را در امنیت کامل تردد شهری به تصویر می کشند.

وی اتمام معابر اصلی و شــریان های مســکن مهر فوالدشهر را یکی از 
مهم ترین اولویت های شرکت عمران دانســت و تصریح کرد: با توجه 
به اینکه شهروندان یکی از اجزای اساســی هر طرح و پروژه شهری و با 
اهمیت ترین عنصر چرخه در شهرها به شــمار می آیند، فراهم کردن 
زمینه های مســاعد به منظور ارتقای خدمات رسانی و افزایش کیفیت 

زندگی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ از این رو شرکت عمران 
شهر جدید فوالدشهر، عملیات پیاده رو سازی معابر اصلی مسکن مهر 
این شــهر را با قوتی دو چندان و با اعتباری بالغ بر8٠میلیارد ریال در 
دستور کار خود قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: در راستای عملیات 
پیاده روسازی محالت فرهنگ۱، فرهنگ۴، فرهنگ۵ و فرهنگ 6 شهر 
جدید فوالدشــهر، قرارداد مورد نظر با پیمانکار با اعتباری بیش از 2٠ 
میلیارد ریال منعقد شــد؛ همچنین با توجه به درخواست شهروندان 
درخصوص پیاده روسازی معابر اصلی نیمه جنوبی برزن ایثار شهر جدید 
فوالدشهر، شرکت عمران این شهر، این مهم را در دستور کار قرار داد و 

برگزاری مناقصات این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال توسط 
پیمانکار اجرایی شد. شیروانی اذعان کرد: همچنین پیاده رو سازی معابر 
اصلی نیمه شمالی برزن ایثار شهر جدید فوالدشهر، با اعتباری بالغ بر 
29 میلیارد ریال اجرایی شد؛ از ســوی دیگر امروز دیگر شهرها مانند 
گذشته نیستند که با تاریک شدن هوا به خواب رفته و با طلوع خورشید 
بیدار شوند، بلکه شهرها و فضاهای آن تبدیل به مکان هایی شبانه روزی 
شده اند و با گوناگونی بسیار، پارک ها و بوستان ها، خیابان ها و گذرهای 
مختلف، فضای اجتماعی را به هم پیوند می زنند. وی یادآور شد: امروز 
فضاهای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی برقرار می 
کنند و در نتیجه در هویت بخشــی و احساس آرامش شهروندان نقش 
بسزایی دارند. زیبایی، آراستگی، پاکیزگی و انسجام بخشی، از ویژگی 
ها و معیارهای مهم ارزیابی شهر اســت که همواره مورد توجه شرکت 
عمران شــهر جدید فوالدشــهر قرار دارد. مدیرعامل شــرکت عمران 
فوالدشهر ادامه داد: روشنایی مطلوب و مناسب با ایجاد وضوح دید برای 
مردم و روشن کردن نقاط پنهان و جرم خیز، موجب راحتی و آسایش 
شهروندان برای حضور در فضاهای شهری می شود؛ از این رو می توان 
گفت مهم ترین انگیزه روشن کردن فضاها در شب، ایجاد ایمنی و حسن 

امنیت بیشتر شهروندان است.
وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت نور پردازی مناسب فضاهای 
شهری، موجب کارایی بیشــتر آنها در تمام اوقات شبانه روز شده که با 
حضور دائمی شــهروندان در فضا، نوعی رونق اقتصادی مکان را نیز به 

همراه خواهد داشت. 
شیروانی اضافه کرد: نورپردازی مناسب می تواند یکی از عوامل تقویت 
کننده هویت یک مکان و ارتقای شــخصیت ویژه آن محسوب شود و با 
نورپردازی مناســب می توان بر جذابیت و در نتیجه سرزندگی شهر یا 
آرامش فضاهای آن افزود؛ بنابراین تالش کرده ایم تا با توجه به اهمیت 
موضوع، روشــنایی محالت برزن فرهنگ و همچنین تکمیل و تعمیر 
روشنایی مراکز محالت ایثار و دیگر مکان های مد نظر در شهر به خوبی 

اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر عنوان کرد:

هویت بخشی به مسکن مهر فوالدشهر؛ در اولویت شرکت عمران

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر، با اشاره به روند عملیات پیاده رو سازی معابر اصلی مسکن مهر فوالدشهر اظهار کرد:  فوالدشهر
خیابان ها در بافت شهری به عنوا ن شریان های حیاتی و سلسله اعصاب شهری از اهمیتی شایان برخوردار هستند؛ لذا توجه 

به مناسب سازی آنها نیازمند رویکردی جدی و کارشناسانه است.

آب و هوا

 برند انار نادری بادرود می تواند در جذب گردشگر 
موفق باشد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

بادرود معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان، به اهمیت 
و جایگاه گردشگری در ایران و شهرهایی که از یک 
برند معروف بهره می برند اشاره کرد وگفت: شهر 

بادرود با داشــتن محصوالت متنوع باغی از جمله 
برنــد معروف انــار نــادری، می توانــد در جذب 
گردشگران داخلی وخارجی، بسیار فعال تر عمل 
کند.محسن یارمحمدیان تاکید کرد: مسئوالن به 

هیچ عنوان اجــازه ندهند بافت هــای قدیمی و 
خانه های خشت و گلی منطقه دستخوش تخریب و 
تغییر شوند؛ زیرا گردشــگر صرفا برای دیدن این 
خانه ها و مناظر زیبای تاریخی به شهر و منطقه قدم 
مــی گــذارد. وی افــزود: در صــورت تقویــت 
زیرساخت های گردشــگری، می توان از مهاجرت 
جوانان جلوگیری و برای آنان نیز شغل ایجاد کرد.

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، راه انــدازی قطار گردشــگری 
تهران- بادرود را کــه هر هفته پنجشــنبه ها به 
آنجا می رود، یک فرصت ارزشــمند جهت معرفی 
آثار و بناهــای تاریخی و فروش صنایع دســتی  و 
راه انــدازی بازارچه های محلی برای گردشــگران 

داخلی وخارجی دانست.

 معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان در بادرود:
برند انار نادری بادرود می تواند در جذب گردشگر موفق باشد

نماینده مــردم مبارکه در مجلس  مبارکه
شورای اسالمی اظهار کرد: دهیاران 
باید نماینده دولت در روستا و امین مردم باشند و از 
حرف ها و درد دل مردم نباید سوءاستفاده کرد. زهرا 
سعیدی درخصوص وضعیت شغلی دهیاران افزود: 
موضوع استخدامی دهیاران در کمیسیون شوراها در 
مراحل نهایی شدن قرار گرفته است. وی با توجه به 
بودجه دوره گذشته شهرستان افزود: به دلیل باال 
بودن ردیــف بودجه در شهرســتان در دوره قبل، 
متاسفانه شــاهد عملکردهای نادرست و نداشتن 
درآمدهای پایدار هســتیم. وی شفافیت و صرفه 
جویی در هزینه ها را مورد تاکید قرار داد و خواستار 
برنامه ریزی خالقانه دهیاران برای رسیدن به یک 
درآمــد پایــدار در دهیاری هــا و جلــب توان و 
مشارکت های مردمی شد. ســعیدی با بیان اینکه 
اشتغال و کمبود امکانات رفاهی مهم ترین مشکل 
روستاهاســت، گفت: در برنامه ششــم توسعه در 
مجلس سعی شد توجه ویژه ای به عمران روستاها و 
حل مشکالت آنها داشته باشیم. وی بیان داشت: 

پول ارزش افزوده، پول مردم اســت و باید به طور 
جدی در بحث حسابرسی ورود کرد؛ همچنین حق 
مردم است که مدیران برای آنها شفاف سازی کنند. 
نماینده مردم مبارکــه در مجلس با توجه به طرح 
اشتغال زایی عنوان کرد: شرایط روستاها درخصوص 
طرح اشتغال زایی وام ۴درصد از صندوق توسعه را 
پیگیری می کنم و از کسانی که در این راستا اقدام 
کننــد حمایت کامل مــی کنــم. وی در پایان از 
فرمانــداری شهرســتان و دهیاران، خواســتار 
بومی پذیری و در اولویت قرار گرفتن کارگران ایرانی 

نسبت به اتباع خارجی شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی خواستارشد:

اولویت کارگران ایرانی نسبت به اتباع خارجی
نماینده مردم گلپایگان  و خوانسار  گلپایگان
در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: به دلیل بروکراسی اداری در استان اصفهان، 
سرمایه گذاران در استان های همجوار سرمایه گذاری 

می کنند.
علی بختیار بیان داشــت: سیســتم بانکی کشور با 
چالش بزرگی مواجه اســت؛ زیرا از محل صندوق 
توسعه ملی برای کارآفرینی در روستاها و شهرهای 
کوچک ۱.۵ میلیارد دالر در نظر گرفته شــده؛ اما 
ممکن است بانک ها تسهیالت را به خوبی در اختیار 

کارآفرینان قرار ندهند. 
نماینده مردم گلپایگان  و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان 
به سیســتم بانکی اطمینــان ندارنــد، اذعان کرد: 
بروکراسی اداری سبب شــده ۵ هزار فرآیند تولید 

وجود داشته باشد.
بختیار با بیان اینکه به دولــت اجازه افزایش قیمت 
حامل های انرژی داده نشــده اســت، افزود: دولت 
حتی مجاز به افزایش قیمت برق و گاز و آب نیست؛ 

تا جایی با دولت همسو هستیم که قانون  را اجرا کند؛ 
در غیر این صورت دولت به مجلس احضار می شود.

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: بــا افزایش 
قیمت های حامل انرژی موافق نیستیم؛ زیرا مردم، 
صنعتگران و بخش های دیگر توان پرداخت افزایش 
قیمت ها را ندارند و چنانچه در الیحه برنامه سال 9۷ 
مطرح شود، رای نخواهد آورد. وی وضعیت اقتصادی 
کشــور را روبه بحران عنوان کرد و گفــت:  تنها راه 
برون رفت از مشــکالت اقتصادی، شفافیت ســازی 
است؛ زیرا اگر نظام شفاف سازی در کشور اجرا شود، 

تمام مشکالت برطرف می شود.

نماینده مردم گلپایگان  در مجلس شورای اسالمی:

با افزایش قیمت های حامل انرژی موافق نیستیم 

رییس دانشگاه پیام نور اردستان اظهار کرد: میزان پژوهش در دانشگاه ها باید به درجه ای  اردستان
برسد که مشکالت دانشجو و دانشگاه در زمینه پژوهش را بتوانیم رفع کنیم. محمد ابراهیم 
ایرج پور افزود: نتیجه علم و دانش را باید در پژوهش جویا شد که در ایران پژوهش فعال است اما ضعف آن این 
بوده که با اقتصاد و صنعت ارتباط چندانی برقرار نکرده است. ایرج پور تصریح کرد: دانشگاه پیام نور اردستان 
طی سه سال گذشته در حوزه پژوهش جزو ۱٠ دانشگاه برتر کشور بوده است که توانسته رتبه نهم این مجموعه 

را کسب کند.

دانشگاه پیام نور اردستان؛ 
 جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور 

در حوزه پژوهش 

خبر

پارلمان

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و 
برخــوار در مجلس، اظهــار کرد: طی 
پیگیری ها و مذاکــره هایی که با وزیر راه و شهرســازی 
درخصوص بهسازی و آســفالت جاده حبیب آباد اصفهان 
صورت گرفت، وزیر راه و شهرسازی با بهسازی بخشی از 

محور شرق اصفهان، از مسیر حبیب آباد در شهرستان برخوار موافقت کرد. به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، 
این عملیات شامل روکش آسفالت محور حبیب آباد- اصفهان به طول ۱٠ کیلومتر است. وی ادامه داد: وزیر راه 
و شهرسازی در این جلسه به مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان ابالغ کرد که عملیات آسفالت این قطعه 
را در شهرستان برخوار به زودی شروع کند.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس،  اعتبار مورد 
نیاز این قطعه از محور شرق اصفهان را پنج میلیارد تومان پیش بینی و خاطرنشان کرد: این تصمیم پس  از آن 
گرفته شد که عباس آخوندی در جلسه ای با حضور مدیر کل راه و شهرسازی در فرودگاه اصفهان، از وضعیت بار 
ترافیکی محور شرق اصفهان روی جاده حبیب آباد - اصفهان  و مستهلک بودن آسفالت این خیابان مطلع شد.

وزیر راه با  بهسازی 
بخشی از محور شرق 
اصفهان موافقت کرد

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: ســرلوحه تمام 
دولت ها، دولت شــهید رجایی بود؛ چرا که برای خود و 
اطرافیان خود رانت نمی خواست. ولی تفکر دولت های 
کنونی چیز دیگری اســت و به گونه ای دیگر می بینند و 

عمل می کنند. 
اکبر ترکی با بیان اینکه یکی از ارکان دین، عدالت اســت، بیان کرد: بودجه 9۷ نیز با کم و کسری هایی 
روبه رو است که می توان گفت 8٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد و ما به برخی از موارد این بودجه انتقاد 
داریم.وی ادامه داد: اما با همین کسری ها باید عدالت رعایت شود.  چیزی که مردم از آن ناراحت هستند، 
اجرا نشدن عدالت است.ترکی با اشاره به بحث اشتغال خاطرنشان کرد: طبق برنامه ششم توسعه و بودجه 
 96 و 9۷، دولت موظف است ساالنه یک میلیون اشتغال ایجاد کند؛ اما این اقدامات تاکنون اجرایی نشده

 است.

دولت، اشتغال ساالنه 
یک میلیون را اجرا 
نکرد

اخبار

فریدنشاهین شهر
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مفاد آراء
9/276 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
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 
از مراجعه  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند  طبق مقررات سند 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
پزوه  کرمی  اکبر   1393/09/30 مورخ   139360302027014828 شماره  راي   -1
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291350012 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي
2- راي شماره 139460302027013631 مورخ 1394/04/29 علي کاظمي فرزند  
علی بشماره شناسنامه 34 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199553611 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 132/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
حسین  امیر   1395/09/13 مورخ   139560302027011342 شماره  راي   -3
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   60153 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  صباغیون 
1281027421 در 5 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139560302027011348 مورخ 1395/09/13 خدیجه مرجوی فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 37045 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280797673 در 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  سهم ششدانگ   200 از  مشاع  سهم   195
قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
آغچه   نیازي  امیر   1396/04/03 مورخ   139660302027003639 شماره  راي   -5
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدن بشماره ملي 6219769635 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 215/08 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
جعفر  اصغر   1396/04/18 مورخ   139660302027004258 شماره  راي   -6
ملي  بشماره  از سمیرم  52 صادره  شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  دهاقاني  طیاري 
5129596684 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
فرقاني  رضوان    1396/05/08 مورخ   139660302027005216 شماره  راي   -7
ملي  بشماره  دورود  از  صادره   179 شناسنامه  بشماره  اله  فتح  فرزند  سعیدآبادي 
از قطعه زمین  4219426337 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200/62 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
8- راي شماره 139660302027005241 مورخ 1396/05/09  حمید شیري پائین 
دروازه فرزند احمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271649802 
بر  احداثي  متصله  زمین محصور  و  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در چهار 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  روي قسمتي 
206/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم 

کشاورز هفدانی.
9- راي شماره 139660302027005242 مورخ 1396/05/09 نیره دهقاني بهاراني 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291723404 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و زمین محصور متصله احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 206/35 
عبدالرحیم کشاورز  مالک رسمي  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداري 

هفدانی.
عابدي  براتعلي   1396/05/31 مورخ   139660302027006367 شماره  راي   -10
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  سداني 
1291861920 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 13012 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/93 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی منصوری رارانی.
نصیري  احمد    1396/06/28 مورخ   139660302027007608 شماره  راي   -11
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   389 شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  آبادي  باشي 
5658910358 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 60/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم کشاورز هفدانی.
اکبر سقائي  12- راي شماره 139660302027007808 مورخ 1396/07/03 سید 
قهوه رخي فرزند سید مصطفي بشماره شناسنامه 882 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284384616 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9499 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید اکبر سقائي قهوه رخي.
کریمي  احمد   1396/07/11 مورخ   139660302027007929 شماره  راي   -13
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   21 شناسنامه  بشماره  علیرضا  فرزند  کردآبادي 
از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر  1291283692 در 32/16 حبه مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک شماره2 فرعي از  10246 اصلي و 10245 اصلی 
سند  خریداري طي  مترمربع.   692/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمي.
14- راي شماره 139660302027007930 مورخ 1396/07/11 مهین نافذ فرزند 
از اصفهان بشماره ملي 1286577667 در  مصطفي بشماره شناسنامه 813 صادره 
39/84 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک شماره2 فرعي از  10246 اصلي و 10245 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 692/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027008064 مورخ 1396/07/12 کیوان خالق زادگان 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 1269 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286691494 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 49101 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 368/13 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
رهبري  مهین   1396/07/17 مورخ   139660302027008250 شماره  راي   -16
آبادان بشماره ملي 1819313646 در  از  فرزند علي بشماره شناسنامه 575 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 96/25  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شاپور ایروانی .
رجبي  مرضیه    1396/07/19 مورخ   139660302027008332 شماره  راي   -17
ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  رجبعلی  فرزند  بادافشاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5659616755
پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/80 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي شرکت قند .
رضائی  صابر   1396/07/19 مورخ   139660302027008333 شماره  راي   -18
درویش آدمی فرزند ظاهر بشماره شناسنامه 541 صادره از مسجد سلیمان بشماره 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   6639517698 ملي 
مترمربع.   105/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   39 پالک  زمین 
فرزند عریضی  محمد  سید  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خریداري 

 سید عبدالحسین .
19- راي شماره 139660302027008335 مورخ 1396/07/19 هاشم نیکیان فرزند 

علی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291243089 در ششدانگ  
قسمتی از خانه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
به  اصفهان  ثبت  اصفهان   ثبت   18 بخش  در  واقع   1/65 پالک  به  الحاق  جهت 

مساحت 8/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
امیري  محمد    1396/07/19 مورخ   139660302027008341 شماره  راي   -20
ملي  بشماره  فریدن  از  صادره   171 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  صالحي  محمود 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5759492731
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/56 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مظاهری .
حمیدرضا   1396/07/20 مورخ   139660302027008389 شماره  راي   -21
بشماره  اصفهان  از  صادره   2784 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  راراني  منصوري 
ملي 1287003060 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 13012  زمین  قطعه  از  قسمتي 

190/02 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027008390 مورخ 1396/07/20  مهري ابري فرزند 
بمانعلي بشماره شناسنامه 59789 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281696821 در 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار 
زمین پالک 13012 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/02 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027008398 مورخ 1396/07/20  مصطفي مظاهري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659625126 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 106/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد علی زارعی هفدانی فرزند رحمت اله .
24- راي شماره 139660302027008408 مورخ 1396/07/20  حسن فرزین فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 606 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287461557 در 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10203 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027008442 مورخ 1396/07/22 احمد فروغي ابري 
از اصفهان بشماره ملي 1291412042 در  فرزند قاسم بشماره شناسنامه 5 صادره 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 195/37 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
محسن  نرگس   1396/07/22 مورخ   139660302027008445 شماره  راي   -26
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1015 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  علویجه 
1288410761 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 195/37 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
محسن  لیال   1396/07/22 مورخ   139660302027008448 شماره  راي   -27
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2538 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  علویجه 
1288164491 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 195/37 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027008613 مورخ 1396/07/26 فاطمه محبوبیان 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1861 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287134645 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   3738 پالک 

83/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
احمدي  رضا    1396/07/26 مورخ   139660302027008614 شماره  راي   -29
بشماره ملي  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 3573 صادره  فرزند عباس  آبادي  شاپور 
1287045146 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3738 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 83/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
اصیل  لیلي    1396/07/26 مورخ   139660302027008615 شماره  راي   -30
 1275910491 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
از قطعه زمین پالک 14 فرعي  بر روي قسمتي  در ششدانگ یکباب خانه احداثي 
 از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رحیم و کریم عبد الرحیم حسینعلی زاده 

خراسانی.
حاجیان  احمد   1396/07/26 مورخ   139660302027008617 شماره  راي   -31
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  سواردزي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291276531
پالک 13115 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/89 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
طراح  اله  روح   1396/07/26 مورخ   139660302027008619 شماره  راي   -32
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   16265 شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  پزوه 
1283863324 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
به مساحت 173/75  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي  باقیمانده  پالک 7897 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صفرعلی طراح پزوه 

فرزند یوسف.
33- راي شماره 139660302027008620 مورخ 1396/07/26 عبدالخالق موسوي 
بشماره ملي  ایزه  از  بشماره شناسنامه 6 صادره  فرزند سید محمد نصیر  دهموردي 
1841765317 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9334 - 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/82 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام لطف اله ذاکر کیش فرزند 

مهدی.
محسن   1396/07/27 مورخ   139660302027008634 شماره  راي   -34
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   9993 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  پزوه  احمدي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283801809
پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/75 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله احمدی پزوه.
نیا  توکلي  احمد   1396/07/27 مورخ   139660302027008642 شماره  راي   -35
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1356 صادره از مشهد بشماره ملي 0938441310 
 31 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در 
طي  خریداري  مترمربع.   398/34 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
سلیمي  علي   1396/07/27 مورخ   139660302027008643 شماره  راي   -36
از شمیران بشماره ملي  مظفرآبادي فرزند فضل اهلل بشماره شناسنامه 672 صادره 
0451107039 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/80 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج محمد اخالقی.
ستاري  اکبر   1396/07/27 مورخ   139660302027008644 شماره  راي   -37
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   445 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  خوراسگاني 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1291580069
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9742 اصلي  از  فرعي   1 پالک  زمین 
زمانی  رسمي محمد  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   234

خوراسگانی .
مهتري  جواد   1396/07/29 مورخ   139660302027008663 شماره  راي   -38
خوراسگاني فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 1286 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293378054 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 6104 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/2 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
نادري  محدثه    1396/07/29 مورخ   139660302027008667 شماره  39-راي 
راراني فرزند صفر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271185164 

در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 6104 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/2 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
جیحاني  اعظم   1396/07/29 مورخ   139660302027008668 شماره  راي   -40
نژاد خوراسگاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 139 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291506063 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
55/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین تاجر 

زاده تبریزی و جعفر زاده تبریزی .
ساساني  حسن   1396/07/29 مورخ   139660302027008670 شماره  راي   -41
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   16 شناسنامه  بشماره  اسماعیل  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291241469
خریداري  مترمربع.  مساحت 113  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 6515 

طي سند رسمي.
محمدي  کریم   1396/07/29 مورخ   139660302027008671 شماره  راي   -42
ملي  بشماره  شهرکرد  از  صادره   1431 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  نافچي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4620427136
پالک 42 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/66 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
حسین   1396/07/29 مورخ   139660302027008672 شماره  راي   -43
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  سمسوري  جوکار 
1291288503 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/63 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
کشاورز  رضا   1396/07/29 مورخ   139660302027008708 شماره  راي   -44
ملي  بشماره  بروجن  از  صادره   32 شناسنامه  بشماره  خیراله  فرزند  گندماني 
6299710284 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10220-10208 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/36 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداهلل حاج علیزاده.
45- راي شماره 139660302027008723 مورخ 1396/07/30 لیال هیارسیچاني 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه 4524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293267880 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عبدالحسین فزوه .
محمدرضا   1396/07/30 مورخ   139660302027008726 شماره  راي   -46
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  ارداجي  رنجبر 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1291657657
پالک 9038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55/33 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین رنجبر ارداجی .
زارعي  زهرا   1396/07/30 مورخ   139660302027008733 شماره  راي   -47
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 318 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284003418 
 11548 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
طي  خریداري  مترمربع.   154/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
فضل  مجتبي   1396/07/30 مورخ   139660302027008741 شماره  راي   -48
الهي شهرستاني فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291700900
پالک 11885 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 329/27 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شماره 139660302027008774 مورخ 1396/07/30 محمدرضا  سلیمي 
در  ملي 0602867010  بشماره  از ساوه  شناسنامه 11 صادره  بشماره  فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي از 
اصلي 15302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
عشاقی   محمد   1396/07/30 مورخ   139660302027008776 شماره  راي   -50
فرزند حسین بشماره شناسنامه 51532 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281612391 
 11548 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
طي خریداري  مترمربع.   256/72 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

 سند رسمي.
اغالني  جواد   1396/07/30 مورخ   139660302027008778 شماره  راي   -51
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1803 شناسنامه  بشماره  محمدحسین  فرزند  پزوه 
1293383228 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   154/90 مساحت 

مهدی ناظری .
اغالني  جمال   1396/07/30 مورخ   139660302027008781 شماره  راي   -52
ملي  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 4963 صادره  بشماره  محمد حسین  فرزند  پزوه 
1293414832 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   154/90 مساحت 

مهدی ناظری .
53- راي شماره 139660302027008790 مورخ 1396/07/30 سید جواد سخي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1042 شناسنامه  بشماره  اله  فضل  فرزند  طبع 
1284791653 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 98 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 79/62 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مرضیه   1396/07/30 مورخ   139660302027008793 شماره  راي   -54
از  صادره   1419 شناسنامه  بشماره  سیدمصطفي  فرزند  محمدي  سید  السادات 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1290978591 ملي  بشماره  اصفهان 
 15192 اصلي  از  فرعي   98 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه 
طي  خریداري  مترمربع.   79/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
ماه  علیرضا   1396/07/30 مورخ   139660302027008794 شماره  راي    -55
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   928 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  پیشانیان  
روي  بر  احداثي  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه   1287782140
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
165/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین باللی 

پزوه.
راد  کیاني  رویا   1396/07/30 مورخ   139660302027008795 شماره  راي   -56
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 83 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287889786 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مترمربع.  به مساحت 165/78  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  زمین پالک 7949 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین باللی پزوه.
دهباشي  زهره   1396/08/01 مورخ   139660302027008806 شماره  راي   -57
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   7810 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  خوراسگاني  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283779897
پالک 105 فرعي از اصلي 9333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/98 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن ابراهیمی 

محمد آبادی.
درویشي  جعفر   1396/08/02 مورخ   139660302027008855 شماره  راي    -58
اصفهان  از  صادره   12944 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  فرزند  خوراسگاني 
روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1283831244 ملي  بشماره 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9742  -  9741 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   179/36  مساحت 

فخری ربانی.

عابدي  محسن   1396/08/02 مورخ   139660302027008859 شماره  راي   -59
خوراسگاني فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 1946 صادره از اصفهان بشماره ملي 
روي  بر  احداثي  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه   1291524053
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5948 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
130/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی 

حسینعلی زاده .
چراغي  طوبي   1396/08/02 مورخ   139660302027008862 شماره  راي   -60
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   7070 شناسنامه  بشماره  صفرعلي  فرزند  دارگاني 
روي  بر  احداثي  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه   1283772485
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5948 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
130/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی 

حسینعلی زاده .
مروجي  فهیمه   1396/08/02 مورخ   139660302027008868 شماره  راي   -61
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   3365 شناسنامه  بشماره  ابوتراب  فرزند  هرندي  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288203020
پالک 12546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
عابدي  حسین   1396/08/02 مورخ   139660302027008877 شماره  راي   -62
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 169 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1291215761
پالک 5330 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/4 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
63- راي شماره 139660302027008888 مورخ 1396/08/03 سعید موقن فرزند 
عنایت اهلل بشماره شناسنامه 40 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339856721 در 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  تجاری  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
به مساحت 41/90  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلي 10353  4466 فرعي 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فروغي  علیرضا   1396/08/03 مورخ   139660302027008890 شماره  راي   -64
فرزند کریم بشماره شناسنامه 344 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291508082 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 152 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027008891 مورخ 1396/08/03  علیرضا دهقاني 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   7438 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  یفراني  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1293439411
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15192 اصلي  از  فرعي   152 پالک 

180/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شوقي  قاسمعلي   1396/08/03 مورخ  شماره 139660302027008892  راي   -66
فرزند حسین بشماره شناسنامه 126 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291358870 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 152 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/11 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027008894 مورخ 1396/08/03 اکبر وطني فرزند 
در   5649480664 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2203 شناسنامه  بشماره  اصغر 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  احداثي  بناي  و  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  
زمین پالک 322 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

423/79 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سیالني  محمد   1396/08/04 مورخ   139660302027008919 شماره  راي   -68
فرزند حسن بشماره شناسنامه 2792 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287073948 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار تجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 378 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
سیالني  جواد   1396/08/04 مورخ   139660302027008921 شماره  راي    -69
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 44598 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280871571 
در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار تجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 378 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70-  راي شماره 139660302027008936 مورخ 1396/08/06 سودابه معصومي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 3274 صادره از بروجن بشماره ملي 4650702321 
از قطعه زمین پالک 1-2-3  بر روي قسمتي  احداثي  در ششدانگ یکباب کارگاه 
مترمربع.  به مساحت 42/19  اصفهان  ثبت  در بخش 18  واقع  اصلي 42  از   فرعي 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد تقی نیک نداف .
71- راي شماره 139660302027008945 مورخ 1396/08/06 شهریار هالکوهي 
ملي  بشماره  فارسان  از  صادره   67 شناسنامه  بشماره  میرزا  فرزند  آبادي  فیل 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4679496010
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
امیني  72-  راي شماره 139660302027008961 مورخ 1396/08/06 احمدرضا 
فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 972 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288088361 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 
طي  خریداري  مترمربع.   172/61 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سندرسمي.
73- راي شماره 139660302027008992 مورخ 1396/08/07 اکبر شهرنازکیان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   40024 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1280825812
خریداري  مترمربع.   182/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

طي سند رسمي.
رستمي  رسول   1396/08/07 مورخ   139660302027009032 شماره  راي   -74
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 8247 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283784262
پالک 6648 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/06 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027009037 مورخ 1396/08/07 احمدرضا مظاهري 
بشماره ملي  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 9191 صادره  فرزند عبدالحسین  کوپائي 
1282873792 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  پالک 43996 فرعي 

196/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مسعود فالحت  مورخ 1396/08/07  راي شماره 139660302027009038    -76
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 5237 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293275018 
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 198/35 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027009041 مورخ 1396/08/07 مریم بهادر فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1619 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286788277 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 198/35 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
اخالقي  مهدي   1396/08/07 مورخ   139660302027009047 شماره  راي   -78
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 15869 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283860465 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
 زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/30 مترمربع. 
اخالقی حیدر  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خریداري 

 بوزانی.
ادامه در صفحه بعد8
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 ریيس پليس آگاهي استان اصفهان 
خبر داد:

دستگيري سارق خودروي 
گران قيمت در كمتر از 24 ساعت

فردي كه اقدام به ســرقت يک دستگاه خودروي 
لوكس كرده بود، در كمتر از 24 ســاعت توسط 
كارآگاهان پليس آگاهي استان اصفهان شناسايي 

و دستگير شد.
ستار خسروی با اشاره به دستگيری سارق خودرو، 
اظهار كرد: كارآگاهان پس از انجام تحقيقات الزم 
و اقدامات علمی و تخصصی ويژه، سارق را در كمتر 
از 24 ساعت شناسايی و در مخفيگاهش دستگير 
كردند. وی با بيان اينکه ارزش خودروی مسروقه 
يک ميليارد و 700 ميليون ريــال بود، گفت: در 
اين رابطه خودروی به ســرقت رفته كشــف و به 
مال باخته برگردانده شد و متهم نيز پس از تشکيل 
پرونده، جهت سير مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شد.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان خبرداد:

 كاهش تصادفات جاده ای 
در 8ماهه امسال

مدير كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: ميزان تصادفات جاده ای استان از 
ابتدای امســال تاكنون حدود 6/5 درصدكاهش 

يافته است. 
داريوش امانی، در همايــش تجليل از راهداران 
برتر اســتان، اصفهان را پايتخــت حمل و نقل 
كشور اعالم كرد و گفت: پرتردد ترين محورهای 
كشــور در بخش ناوگان عمومی، متعلق به اين 

استان است.
وی تعداد پايانه های مســافربری استان را حدود 
25و تعــداد پايانه هــای حمل و نقــل كاال را 8 
عدد اعالم كرد و گفت: در ســال آينده نيز قرار 
است دو پايانه در شهرســتان زرين شهر با اعتبار 
300ميليارد تومان و پايانه بــزرگ اصفهان در 
شاهين شــهر  با اعتبار 800 ميليــارد تومان در 

بخش خصوصی به بهره برداری برسد.

كم توجهی به قوانين راهنمايی و رانندگی به دو دليل عمده رخ می دهد؛ 
گاه رانندگان به دليل ناآگاهی و ناآشنايی با قوانين راهنمايی و رانندگی، 
مرتکب تخلفاتی می شوند كه می توان از آنها به عنوان تخلفات سهوی 
نام برد؛ ولــی در برخی مواقــع، رانندگان با آگاهــی مرتکب تخلفاتی 

می شوند كه می توان آنها را »تخلفات عمدی« ناميد.
در حالی كه در زمينه هايی همچون رانندگی اين ميزان عجله و سبقت 
را از خود نشــان می دهيم و به دنبال آن بی حرمتی هايی به هم ابراز 
می داريم، اما در بسياری از مواقع خود را انسانی مبادی آداب و حامی 
حقوق شهروندان نشان می دهيم و جالب اينکه همگی شاكی از اين نوع 
برخوردها هستيم.اين حجم از تناقض و تفاوت های رفتاری از مردم اين 

ديار كه به اخالق مداری شهره هستند، جای سوال دارد.
مهم اينکه رفتارهايی از اين دســت به نوعی در حال عادی شدن برای 
رانندگان بوده و ناهنجاری و قانون شــکنی هــای اينچنين تبديل به 
رفتاری عادی شده اســت. اگر اين رفتارها جزئی از تخلفات رانندگی 
به حساب می آمد و به دنبال آن اگرتخلفات رانندگی، محروميت های 
اجتماعی همچون ســخت گيری در اســتخدام، باال رفتن هزينه بيمه 
خودرو، انتقال به روان پزشک و حتی ارائه نکردن وام بانکی و يا دريافت 
بهره و ســود باالی وام های بانکی را به دنبال داشته باشد، به طور حتم 

تاثير بيشتری خواهد داشت.
اين در حالی است كه هنوز در زمينه استفاده از كاله ايمنی، توقف های 

دوبله، توقف در ايستگاه های اتوبوس و تاكســی و توقف زير تابلوهای 
»توقف ممنوع« مشکل وجود دارد و حتی در برخی مواقع هنگام اعمال 
قانون، برخی از شهروندان با به كار بردن الفاظی تمسخر آميز همچون 
»مشقت را بنويس، می خواهم بروم«، با افسر مورد نظر برخورد می كنند؛ 
آسيب هايی كه بی توجهی و عدم آموزش اخالق، موجب ترويج آن در 
جامعه شده است. شايد بتوان اين گونه توجيه كرد كه يکی از عواملی كه 
موجب افزايش تصادفات و درگيری های خيابانی و همچنين باالرفتن 
ميزان خشونت در جامعه شهری می شود، شرايط خاص ترافيکی است 
و ترافيک اصفهان و مشکالتی مثل نبود جای پارک و مانند آن، آستانه 
تحمل مردم را كاهش می دهد و از سوی ديگر گروهی از رانندگان وسايل 
نقليه رانندگي را امري مي دانند كه تحت ضوابط قانوني بوده و مسئول 
اجراي اين قوانين پليس راهنمايي و رانندگي است؛ به همين دليل زماني 

كه پليس حضور ندارد كمتر احساس پايبندی به قانون وجود دارد.
آمارها نشــان می دهد كه ميزان مرگ و مير بر اثر تصادف و همچنين 
ميزان خشــونت در اصفهان رو به افزايش اســت و بدون شک توجه به 
آموزش شــهروندان و ايجاد روحيه صبر و بخشــش در افراد از سنين 

ابتدايــی اهميتــی مضاعــف دارد و 
اين هــدف به وســيله يــک ارگان و 
ســازمان به صورت خاص نمی تواند 
تاثيرگذار باشــد. رســانه ها به عنوان 
يکــی از تاثيرگذارتريــن نهادها می 
توانند حركتی مثبــت در ارتقای اين 
فرهنگ داشته باشــند. گرچه رسانه 
ها تنهــا بــازوي اصالحــات اخالق 
رانندگی نيســتند، ولي كاربــرد آنها 
بسيار چشــمگير اســت. لذا نهادينه 
كردن اين فرهنــگ نيازمند همکاری 
ديگر متوليان فرهنگ سازي اجتماعي 
از قبيل شــهرداري ها، صدا و ســيما، 
آموزش و پرورش، ارشــاد اسالمي و... 
و حتي نهادهايي است كه متولي توليد 
و خدمات سرمايه هاي ملي هستند؛ از 
قبيل گاز، بــرق، آب، تلفن و خدمات، 
امکانات و تجهيزات اساســي ديگري 

كه منافع ملي را در خود محفوظ دارد و با شــيوه هاي صحيح تبليغي 
و توجه به عوامل موثر در استقبال عمومي شهروندان )نظير موسيقي، 
پيام، ساختار برنامه، تصوير، رنگ ( باعث باال بردن بهره وري استفاده از 

خدمات، امکانات و منابع ملي باشد.

خيابان های اصفهان دستخوش کدام فرهنگ نانوشته می شود؟!

جوالن بی فرهنگی در شهر

تصور کنيد پشت چراغ قرمز ایستاده اید؛ ثانيه شمار نشان می دهد که هنوز 57 ثانيه مانده است تا چراغ سبز شود که با 
بوق های ممتد و معنادار ماشين پشت سری مواجه می شوید و متحير به آن نگاه می کنيد که این همه عجله و به دنبال آن 

خشونت، برای چند ثانيه زودتر رفتن است؟!

هنوز در زمينه 
استفاده از کاله 

ایمنی، توقف های 
دوبله، توقف در 

ایستگاه های 
اتوبوس و تاکسی 

و توقف زیر 
تابلوهای »توقف 
ممنوع« مشکل 

وجود دارد

عکس  روز 

کاهش تصادفات جاده ای  در 8ماهه امسال

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی، با بيان اينکه چالش هايی برسرراه طرح 
تحول ســالمت وجــود دارد، گفت: مســئوالن 
وزارت بهداشــت و كميسيون بهداشت مجلس در 

 تالش هســتند كه چالش ها را درحد توان مرتفع 
سازند.

اكبر تركی افــزود: مبلغ پيشــنهادی كل بودجه 
را دولت به مجلــس تقديم كرده اســت و بودجه 

پيشنهادی توسط كميسيون تلفيق، پس از بررسی 
 و نهايی شــدن، در صحن علنــی مجلس مطرح 

شود.
وی تصريح كــرد: در اين بودجــه تالش می كنيم 
تا ســالمت مردم حفظ شــود و همچنين آسيبی 
به خدمات بهداشــتی و درمانی مردم در سراســر 

كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
وارد نشود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی در پايان تاكيد كرد: ولــی اين موضوع 
اتفاق نظر بين دولت و مجلس را می طلبد تا بتواند 

چالش های پيش رو را مرتفع كند.

عضوکميسيون بهداشت و درمان مجلس:
بودجه طرح تحول سالمت در سال ۹۷ كاهش یافته است

مار؛ مشکل جدید زلزله زده ها

معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزیر 
دادگستری خبرداد:

انباشت 20 ميليونی پرونده های 
قضائی در كشور

معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستری 
در مجمع امور داوری و ميانجی گری اصفهان در 
جمعی از حقوق دانان ايرانی و فرانســوی، با بيان 
اينکه داوری و قضاوت از جمله چالش های امروز 
جامعه اســت، اظهار كرد: حجم انبوه پرونده های 
قضائی در قوه قضائيه و دادگستری ها، بيانگر وجود 

20 ميليون پرونده قضائی است.
 محمود عباســی با بيان اينکه اصفهــان در امور 
داوری و ميانجی گــری يکــی از اســتان های 
پيشــگام در كشــور اســت، افزود: بايد اين گونه 
فعاليت هــا اســتمرار داشــته باشــد؛ چراكــه 
 راهــی جــز توجه بــه موضــوع قضــا و داوری 

وجود ندارد.

»فاطمه« پرتکرارترین اسم ثبت شده 
در ثبت احوال استان است؛

به نام »فاطمه«
مديركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: اولين 
برگ سه جلدی ثبت شــده در اين مجموعه، به 
نام مقدس »فاطمــه« بوده و اين نــام همچنان 

صدرنشين اوراق و  دفاتر است. 
حسين غفرانی كجانی اظهار داشت: سوم دی ماه 
هر سال، »روز ملی ثبت احوال« نام گذاری شده و 
فرصت مغتنمی برای بيان خدمات ثبت احوال در 
كشور نيز هست؛ اولين برگ سه جلدی ثبت شده 
در اين مجموعه، نام مقدس فاطمه بوده و اين نام 

همچنان صدرنشين اوراق و  دفاتر است.

اخبار

اخالقي اصغر   1396/08/07 مورخ   139660302027009048 شماره  راي   -79 
ملي 1291272704  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 11 صادره  بشماره  حيدر  فرزند   
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/30 مترمربع. خريداري

 مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حيدر اخالقی بوزانی.
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از  قسمتي  روي  بر  احداثي  کارگاه  يکباب  ششدانگ  در   1289450791 ملي 
 129/47 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10408 پالک  زمين  قطعه 
جعفری  بمانعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   مترمربع. 
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زمين پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

250/95 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
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مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
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دو  در   1249695473 ملي  بشماره  نائين  از  صادره   15 شناسنامه  بشماره  حسنعلي 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
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مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محمدعلي    1396/08/14 مورخ   139660302027009217 شماره  راي   -86
غديري ماربيني  فرزند عباس بشماره شناسنامه 463 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  در ششدانگ   1286714222
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 32/40 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رحيم کشاورز .
المدرس  عباس   1396/08/14 مورخ   139660302027009218 شماره  راي   -87
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 713 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287519431 
 11791 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در 
طي  خريداري  مترمربع.   210/61 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
88- راي شماره 139660302027009225 مورخ 1396/08/14 محمدحسن سلماني 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291288473 در 
 15234 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ 
طي  خريداري  مترمربع.   209/81 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
برکت  ميثم   1396/08/14 مورخ   139660302027009227 شماره  راي   -89

بشماره  اصفهان  از  صادره   2529 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  خوراسگاني 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1293390496 ملي 
مترمربع.  به مساحت 178/04  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   زمين پالک 8918 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسماعيل قاسمی .
90- راي شماره 139660302027009228 مورخ 1396/08/14 محمدرضا اشتري 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1457 شناسنامه  بشماره  علي   فرزند  اصفهاني  
1286810620 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 44/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
91- راي شماره 139660302027009229 مورخ 1396/08/14 علي اشتري فرد  
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 557 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285288823 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 44/30 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
اکبر  علي  ستاره   1396/08/14 مورخ  شماره 139660302027009230  راي   -92
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1081 شناسنامه  بشماره  محمود   فرزند  سيچاني 
1288885989 در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 44/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
نيا  نظامي  رضا   1396/08/14 مورخ   139660302027009233 شماره  راي   -93
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1077 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289466912 
زمين  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي  اتاق  با  زمين محصور  قطعه  در ششدانگ  
پالک 12328 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1211 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
حسيني  حسن   1396/08/14 مورخ   139660302027009287 شماره  راي   -94
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   112 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  پناه 
1287638775 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
به مساحت 180  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلي 11549  پالک 5 فرعي 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محسن   1396/08/14 مورخ   139660302027009289 شماره  راي   -95
بشماره  اصفهان  از  صادره   11703 شناسنامه  بشماره  اله  عزيز  فرزند  پزوه  اميني 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283818922  ملي 
 136/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15202 پالک  زمين  قطعه 

مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداهلل کريمی.
طاهره  1396/08/15 مورخ   139660302027009302 شماره  راي   -96 
 فتاحي دهکردي  فرزند علي بشماره شناسنامه 57035 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281669237 در سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 9162 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 136/35 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
قاسم   پور  ليال   1396/08/15 مورخ   139660302027009303 شماره  راي   -97
از اصفهان بشماره ملي 1290707642  فرزند تقي بشماره شناسنامه 2534 صادره 
در دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9162 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

136/35 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
رفيعي  بهمن   1396/08/25 مورخ   139660302027009542 شماره  راي   -98
وردنجاني  فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 1256 صادره از شهرکرد بشماره ملي 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  در ششدانگ   4620979228
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 48/66 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي آقای محمد علی اسدی هفدانی فرزند اسداله.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/09/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/26

م الف: 28117 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان

مفاد آراء
9/274 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
شماره صادره : 1396/31/440799 تاريخ ثبت صادره :1396/9/5    مفاد آراء هيأت حل 
اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 قانون و ماده 
8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه کثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در 
محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم و رسيد اخذ نمايدو 
معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه 
نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود 
در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست 
 به دادگاه محل ارائــه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيــت خواهد نمود . 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شــماره 139660302019000314-1396/8/10- آقای ابوالقاسم مقصودی 
دهاقانی فرزند اسماعيل شــش دانگ يک باب  گلخانه واقع در اراضی دزج 170 اصلی 
 باقيمانده که به شــماره 630 فرعی از 170 اصلی تبديل شده اســت به مساحت 8775 

متر مربع
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/9/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 9/26/ 96                                            
م الف: 96/255 زهرا يعقوبی کفيل واحد ثبتی دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
9/652 شــماره صادره : 1396/42/446098 – 1396/9/22 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه شماره 4483/3851 مجزی شــده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ســهراب توکلی دارگانی فرزند فتحعلی در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 96/10/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 29638 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/664 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 794/96 حل 2 ، وقت رسيدگی ســاعت 5/40 بعداز ظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/11/9، مشــخصات خواهان: محمد حسين هارونی فرزند غضنفر 
به نشانی خمينی شهر  خ عماد ســيادت دکل برق سوم، مشخصات خوانده: مراد ظاهری 
عبده وند فرزند عيدی، خواسته و بهای آن:  انتقال ســند، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 6052 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )167 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
9/659 شماره: 130/96  به موجب رای شماره 273 تاريخ 96/6/29 حوزه اول شورای حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعيت يافته است محکوم عليه عباس فرهمند منش فرزند 
اصغر به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به 1- پرداخت مبلغ هفتاد و چهار ميليون 
ريال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له سيد مرتضی ميرمحمد فرزند سيد تقی به 

نشــانی نطنز بلوار 45 متری جنب ايران خودرو 2- پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چک 96/3/7 لغايت اجرای حکم در حق محکوم له 3- پرداخت 2/070/000 
ريال به عنوان خسارت دادرسی در حق محکوم له 4- پرداخت هزينه اجرايی معادل نيم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت )رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی 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 اســتيفاء محکوم به از آن ميســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:495 
 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )208 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/671 شماره ابالغنامه: 9610100350410053 شماره پرونده: 9309983810600514 
شماره بايگانی شــعبه: 941372   آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهی به 
آقای اميرنيری، تجديدنظرخواه آقای محمد علی نظری زاده دادخواست تجديدنظرخواهی 
به طرفيت تجديدنظرخوانده آقای امير نيری نســبت به دادنامه شماره 1288 در پرونده 
کالســه 941372 شــعبه 4 حقوقی تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
از تاريخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308(  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهی را دريافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتباً به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت 
به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.  م الف:29668 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/672 شماره ابالغنامه: 9610100352207845 شماره پرونده: 9409980352201437 
شماره بايگانی شــعبه: 941564 آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهی 
به آقای محمدرضا اســماعيلی و حميد نيــک نداف و خداکرم عظيمــی و امير اميديان، 
تجديدنظرخواه بانک ملت دادخواســت تجديدنظرخواهی به طرفيت تجديدنظرخوانده 
آقای محمدرضا اسماعيلی نســبت به دادنامه شماره 9609970352201176 تقديم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجديدنظرخواندگان مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می 
گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه ) اصفهان 
خ چهار باغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 354(  مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجديدنظر خواهی را دريافت و چنانچه پاسخی دارد کتبًا به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير 
اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 
اقدام خواهد شد.  م الف:29663 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)165 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/651 شــماره صادره : 1396/42/446100 – 1396/9/22 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 4786/429 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام نصرت ا... عالی پور هفشجانی فرزند 
ميرزا محمود در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/10/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف: 29639 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 

2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
9/665 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1491/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/10/27، مشخصات خواهان: مهرنوش مهرداد با وکالت سید محسن بنی هاشمی 
به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شــمالی نرسیده به ســه راه معلم کوچه 136 پ 2 ط 
3، مشخصات خوانده: حســین ایمانی، خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه چک به مبلغ 
50/000/000 ریال خسارات دادرسی هزینه دادرســی و حق الوکاله تاخیر تادیه تامین 
خواسته، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6034 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460353400027 درخواســت:  شــماره   9 /673
9609980364900095 شــماره بایگانی شــعبه: 966085 حسب شــکایت خانم زیبا 
داوریان پور، فرزند حسین،آقای ســید مجتبی حسینی عاشــق آبادی فرزند علی متهم 
است به ترک انفاق فرزند مشترک، که به دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان ارجاع 
گردیده و جهت رسیدگی در شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 108 جزایی 
سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 205 ارجاع و به کالسه 9609980364900095 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/11/19 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف:29624 
 شــعبه 108 دادگاه کیفــری دوشــهر اصفهــان )108 جزایــی ســابق( )168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

9/674 شماره ابالغنامه: 9610100351308961 شماره پرونده: 9509980351300278 
شــماره بایگانی شــعبه: 950313  خواهان آقای علــی بدیحی جوآبــادی فرزند حیدر  
دادخواستی به طرفیت  خواندگان بنام های 1- علی محمد سهرابی فرزند حسن 2- مریم 
نقیبی فرزند اصغر 3- حمید نقیبی فرزند اصغر 4- نزهــت نقیبی فرزند اصغر 5- مرجان 
نقیبی فرزند اصغر 6- افسانه نغیبی فرزند اصغر 7- اشرف شیرازی به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک پالک ثبتی 684 اصلی از 411 واقع در بخش 16 اصفهان  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 
950313  ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک هفته پس از نشر روزنامه  به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ای از نظر کارشناسی را دریافت و در صورت اعتراض 
ظرف مدت قانونی اعتراض خود را به این شعبه اعالم دارند. م الف:29631 شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)221 کلمه، 3 کادر(

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610460360200016 درخواســت:  شــماره   9 /675
9509980360201052 شماره بایگانی شعبه: 951070  آگهی ابالغ به خانم مژگان فیوج 
دشتی، نظر به اینکه مژگان فیوج دشــتی فرزند رضا به اتهام سرقت مقرون به آزار حسب 
شکایت نوبر پریشانی فرزند حســن از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه 951070 ب 
23 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمــول خواهد گردید. 
م الف:29598 شــعبه 23 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو( )133 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال غیر منقول) اسناد رهني(

9/676  شماره مزایده: 139604302127000048  بر اســاس پرونده اجرائي به شماره 
بایگاني 9500072 تمامت ششدانگ یکباب خانه شماره یکهزار و ششصد و نود و نه فرعي 
از بیست و سه اصلي واقع در سودآباد بخش یک ثبتي شهرضا به مساحت 144/5 مترمربع 
مورد ثبت صفحــات 53 و 591 و 473 دفاتر 509 و 354 و 407 با حدود و مشــخصات: 
شماال به طول 17/35 متر دیواریست به زمین شماره 23/1705 شرقا به طول 7/90 متر 
دیواریست به دیوار خانه 23/98 جنوبا به طول 19 متر دیوار به دیوار خانه شماره 23/1700 
غربا اول به طول 2/10 متر دیواریست به دیوار خانه 23/1700 دوم به طول 5/95 سانتي 
متر در و دیواریست به کوچه بن بســت احداثي 5 متري به نام محسن معظمي )نسبت به 
چهار دانگ مشاع( سمیه رهایي )نسبت به 1/5 دانگ مشــاع( و محمد مهدي معظمي ) 
نسبت به نیم دانگ مشاع( از ششدانگ ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهني 
شــماره 42506 مورخ 1390/03/12 دفتر اسناد رسمي شــماره 145 شهرضا از طرف 
نامبردگان در رهن بانک کشاورزي شــعبه مهرگرد قرار گرفته که به علت عدم پرداخت 
بدهي بســتانکار تقاضاي صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحي قانون ثبت و آئین نامه اصالحي مربوطه 
پالک مذکور مورد ارزیابي قرار گرفته و برابر برگ ارزیابي کارشناس رسمي دادگستري 
بدین شرح توصیف و ارزیابي گردید. مورد بازدید شامل یک باب منزل مسکوني دو طبقه 
با دو واحد مسکوني و یک واحد زیرزمین و یک دستگاه پارکینگ و خرپشته روي پشت بام 
با قدمت حدود 17 سال به مساحت کل اعیاني ها حدود 234 متر مربع مي باشد. اسکلت 
ساختمان بتني با سقف تیرچه بلوک و دیوارهاي باربرآجري اطراف ساختمان و هر واحد 
مســکوني داراي یک هال، دو اتاق خواب، آشــپزخانه با کابینت فلزي و کف موزائیک و 
جداره کاشي کاري شده و سرویس بهداشتي با کف ســرامیک و بدنه کاشي کاري شده 
و درب آلومینیومي مي باشــد. درب و پنجره هاي خارجي ساختمان فلزي دربهاي داخلي 
چوبي با چهارچوب فلزي نماي بیروني ساختمان و داخلي حیاط در پائین سنگ آزاره چهل 
سانتیمتري و بقیه آجرنما چهار سانتیمتري کار شده اســت کف حیاط موزائیک سیماني 
پرسي و بهره برداري از حیاط در اختیار طبقه همکف مي باشد و کف ساختمان موزائیک 
و جداره داخلي دیوارها تا ارتفاع یک متر ســنگ کاري و مابقي تا سقف گچ و نقاشي شده 
است. پارکینگ داراي درب فلزي و کف موزائیک و جداره کاشي کاري شده و کف و بدنه 
زیرزمین نیز موزائیک کاري شده است. راه پله احداث شده از سنگ چیني و نرده فلزي مي 
باشد. سرمایش ساختمان توسط کولرآبي و گرمایش توسط بخاري گازي تامین مي شود. 
ملک مذکور داراي انشــعاب آب، فاضالب، برق و گاز مي باشد. که به مبلغ یک میلیارد و 
هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابي شده است و مورد رهن فاقد بیمه مي باشد. در جلسه 
مزایده که از ساعت 9 صبح الي 12 روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 در شعبه اجراي ثبت 
اسناد شهرضا تشــکیل مي گردد. از طریق مزایده به فروش مي رسد چنانچه روز مزایده 
با تعطیل پیش بیني نشــده اي مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل مي گردد. 
مزایده از مبلغ کارشناسي یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین 

قیمت پیشنهادي و به هر کس که خریدار باشد فروخته مي شود طالبین مي توانند قبل از 
تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا بلوار مطهري ) خیابان 40 متري( کوچه 
ندامتگاه کوچه نوبهار بن بست گلها پالک 147 کدپستي 76719-86197 بازدید به عمل 
آ ورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاي قانوني اعم از هزینه هاي انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمي و مالیات دارائي و عوارض شهرداري و بدهي هاي مربوطه به حق انشعاب و 
آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاي متعلقه بر عهده برنده مزایده مي باشد. تاریخ 
انتشار: 1396/9/26  م الف:732 محمد مهدي یوســفیان مسئول واحد اجراي اسناد 

رسمي شهرضا )649 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

9/677 رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای احسان شبان قمصری آرانی فرزند 
محمد به طرفیت آقای یاسر الهی چترودی فرزند رضا دائر بر مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 9121/289625-07 مورخ 94/12/30 عهده بانک 
ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی 
بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده درذیل 
چک و با عنایت به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانــده و با التفات به حاکمیت 
وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استسحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خوانده ارائه ، اقامه و یا تحصیــل نگردیده و خوانده نیز علیرغم وصف ابالغ 
در جلسه رسیدگی حاضر نشــده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است النهایه 
دعوی خواهان وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310و311و313و320 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سرسرسید جک مذکور لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حوقی این شهرستان 
می باشد . م الف: 641 /5/2/96 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شورای حل اختالف 

آران و بیدگل  )306 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

9/679 بدینوسیله به آقای عباس عسگری فرزند مســعود فعال مجهول المکان به اتهام 
معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای مصطفی باقری کاشکی با 
وکالت خانم مریم عبدالکریمی نصرآبادی ابالغ می گردد در اجرای ماده 174 آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ظرف یک ماه از انتشار آگهی جهت دفاع از 
اتهام وارده موضوع پرونده کالسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب آران 
وبیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقررموجب اتخاذ تصمیم 
قانونی خواهد شد. م الف: 5/2/96/636  سجاد عسگری بازپرس شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب آران و بیدگل  )105 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/678 خانم اعظم حسینی نصرآبادی دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه 473  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید نظام حسینی نصرآبادی فرزند امیر متولد 1311/04/28 بشناسنامه 953 در 
تاریخ 1394/03/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- خانم تاج سلیمانی نصرآبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 735 
به عنوان زوجه، 2- آقای سید محمد حسینی نصرآبادی فرزند سیدنظام دارای شناسنامه 
شماره 19 به عنوان پســر، 3- آقای سیدرضا حســینی نصرآبادی فرزند سیدنظام دارای 
شناسنامه شماره 57 به عنوان پسر، 4- آقای ســید جالل حسینی فرزند سید نظام دارای 

شناسنامه شــماره 6199880641 به عنوان پسر، 5- آقای ســیدعباس حسینی فرزند 
سید نظام دارای شناسنامه شماره 79 به عنوان پســر ، 6- خانم اشرف السادات حسینی 
نصرآبادی فرزند سیدنظام دارای شناسنامه شماره 28 به عنوان دختر، 7- خانم انیس آقا 
حسینی نصرآبادی فرزند سیدنظام دارای شناسنامه شــماره49 به عنوان دختر، 8- خانم 
زهرا حسینی نصرآبادی فرزند سیدنظام دارای شناسنامه شماره 33 به عنوان دختر، 9- خانم 
 اعظم حسینی نصرآبادی فرزند ســیدنظام دارای شناسنامه شــماره 12 به عنوان دختر،
 10- خانم الهه حسینی نصرآبادی فرزند ســیدنظام دارای شناسنامه شماره 16 به عنوان 
دختر، 11- خانم مونس سادات حســینی نصرآبادی فرزند ســیدنظام دارای شناسنامه 
شماره 1770 به عنوان دختر، 12- خانم سادات حسینی نصرآبادی فرزند سیدنظام دارای 
شناسنامه شماره 17 به عنوان دختر. مرحوم دارای همسر و چهار فرزند پسر و هفت فرزند 
دختر می باشد که به جز سید جالل و سیدعباس فقط حسینی و لیکن سید محمد و سید رضا 
و هفت فرزند دختر همگی حسینی نصرآبادی صحیح می باشد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 643 /5/2/96 رئیس شعبه 

چهارم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل)330 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/680 شــماره صادره: 964202511555947– 96/9/21 سند مالکیت ده حبه و دو- 
هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  پالک ثبتی شماره 42 فرعی از 2187 اصلی واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 46380 در صفحه 129 دفتر 180 بنام آقای منصور عنایتی 
سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی 343458 دفترچه ای  ثبت و صادر و تسلیم شده 
است سپس به موجب سند انتقال تمامت مورد ثبت به آقای رمضان عابدی گچی انتقال داده 
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضا شهود 
آن ذیل شماره 68183 مورخ 1396/9/8 که به گواهی دفترخانه 95ا صفهان رسیده مدعی 
است که ســند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت  
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 29856 میرمحمدی ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان)246 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/681 شماره ابالغنامه:9610106836308106 شماره پرونده:9609986836301253 
شماره بایگانی شعبه:961385 ابالغ شونده حقیقی: مهدی فرزانه فرزند جهانگیر کدملی 
2295603617 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/11/01 یکشنبه ساعت: 
11 ،محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکی) خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- 
مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3 اتاق شماره 304، در خصوص دعوی مرضیه حمزه 
جونقانی  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: 
پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است 
نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین 
 واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:29673 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( ) 161 کلمه، 2 کادر(

مزايده
9/668  اجرای احکام شــعبه نهم کیفری دادگســتری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالسه پرونده اجرایی 95/443 ش/9 جلسه مزایده ای مورخ 1396/10/18 روز دوشنبه 
ساعت 10 و 11 برگزار نماید پرونده له آقای اکبرعلی خانی آمرزیده آبادی با وکالت آقای 
مجید قضاوی خوراسگانی و سعید داســتانیان کردآبادی علیه آقای جواد قنبری راشنانی 
فرزند قربانعلی که آقای حسن قنبری راشنانی فرزند علی بابت اعسار محکوم علیه آقای 
جواد قنبری پالک ثبتی خود را به شــماره 2177/261 بخش 6 ثبتــی اصفهان معرفی 
نموده است. موضوع مزایده عبارت است فروش شــش دانگ پالک ثبتی 261 فرعی از 
2177 بخش 6 ثبتی اصفهان متعلق به آقای حســن قنبری راشنانی به آدرس: اصفهان 
روستای راشــنان خیابان انقالب کوچه امام خمینی کوچه میعاد پالک 371 و کدپستی 
8166173483 محکوم به عبارت اســت از مبلغ 489/343/276 ریال بابت محکوم به 
و مبلغ 20/150/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت بابت پرونده کالســه 
95/443 ش /9 و مبلغ 226/524/514 ریال بابت پرونده کالسه 3184/95 شعبه 4 اجرای 
احکام شورای حل اختالف اصفهان که این مبلغ نیز در فروش لحاظ گردیده است مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع گردیده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت 
 را پیشنهاد نمایند و 10 درصد مبلغ کارشناســی را نقدا همراه داشته باشند. طالبین خرید 
می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند ضمنا 
محل در تصرف آقای حسن قنبری راشنانی می باشد مزایده در ساختمان کل دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت طبقه همکف اتاق 030 برگزار می گردد. مشخصات 
محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد: اصفهان روستای راشنان خیابان انقالب 
کوچه امام خمینی کوچه میعاد پالک 371 و کدپستی 8166173483 بازدید و پس از انجام 
معاینات محلی نظریه و مشاهدات به شرح ذیل اعالم می گردد: ملک مورد نظر به صورت 
یک باب منزل با مساحت عرصه بر اساس سند حدود 315/47 متر مربع در یک طبقه و با 
 دیوار باربر و دارای سه اتاق با کف سیمان و موزائیک و بدنه گچ و کف سرویس بهداشتی

 ) واقع در حیاط( سرامیک و بدنه سرامیک و گچ و کف و بدنه حمام ) واقع در حیاط( سرامیک 
و یک اتاق بصورت انبار )واقع در حیاط( و پنجره خارجی آهنی می باشد سیستم گرمایش 
بخاری و سیستم سرمایش کولرآبی و کف حیاط موزائیک است لذا با توجه به موارد فوق 
بهای ملک فوق الذکر به شــماره ثبت 91690 صفحــه 221 از دفتر 262 )بخش 6 ثبت 
اصفهان دهستان راشنان( به مبلغ 1/680/000/000 ریال )معادل یکصد و شصد و هشت 
میلیون تومان( تعیین و اعالم می گردد. م الف: 29661 شعبه نهم اجرای احکام دادسرای 

عمومی  و انقالب اصفهان )432 کلمه، 5 کادر( 
حصر وراثت

9/658  آقای محمد علی صفرزاده  دارای شناسنامه شــماره 643 به شرح دادخواست به 
کالسه  433/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن صفرزاده چاقمی به شناسنامه 17 در تاریخ 1396/6/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مجید 
صفرزاده فرزند حسن به شماره شناسنامه 71 پسر متوفی 2- محمد علی صفرزاده فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 643 پسر متوفی 3- ســمیه صفرزاده چاقمی فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 10 دختر متوفی 4- شوکت منوچهری فرزند علی به شماره شناسنامه 70 
همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 492 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/654 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1558/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/10 بعداز ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1396/11/10، مشخصات خواهان: حســین حاج هاشمی فرزند اصغر 
به نشانی خمینی شــهر خ ش مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان، مشخصات 
خوانده: کوروش رهبر خشــکنود هانی فرزند قدرت ا... ،خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 
12/700/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 2361/042917 مورخ 93/7/25 

عهده بانک تجارت به انضمام گواهینامه عدم پرداخت- خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، 
دالیل خواهان: یک فقره چک 2361/042917 مورخ 93/7/25 و گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6031 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

9/655 شماره: 96 /734 حل 4 به موجب رای شماره 1177 تاریخ 96/7/2 حوزه 4 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- پروین کج باف 
فرزند عبداالمیر به نشانی مجهول المکان 2-  مجید لطفی فرزند علی به نشانی خمینی 
شهر منظریه خ پیمان ک 24 غربی پالک 10 محکوم است به خوانده )پروین کج باف( به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت یکدستگاه خودرو پراید 141 به 
شماره انتظامی 43-688 ن 95 در حق محکوم له زهرا لطفی فرزند مجید به نشانی خمینی 
شهر منظریه خ پیمان کوچه 240 غربی پالک 10 و خوانده مجید لطفی محکوم است به 
پرداخت مبلغ هشتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره نســبت به خانم پروین کج باف غیابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6032 شعبه 4 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )233 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

9/653  خانم خدیجه مظاهری کوهانی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه 630/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قربانعلی نوری کوهانی به شناسنامه 312 در تاریخ 1383/11/05 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهیم 
نوری به ش.ش 1، 2- مجید نوری کوهانی به ش.ش 7، 3- اســماعیل نوری به ش.ش 
14 )فرزندان ذکور( 4- صدیقه نوری کوهانی به ش.ش 513، 5- مرضیه نوری کوهانی، 
ش.ش 18، 6- بتول نوری بــه ش.ش 64 ، 7- زهرا نوری به ش.ش 13 )فرزندان اناث( 
8- خدیجه مظاهری کوهانی به ش.ش 4 )همســر متوفی( و بــه غیر از نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 379 
 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران )181 کلمه، 

2 کادر(
مزايده 

پرونــده:  شــماره   139603902004000225 آگهــی:  شــماره   9 /640
139504002004000066 آگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی: 9500152 ششدانگ 
یکبابخانه پالک اصلی به شماره 15187- باقیمانده پالک فرعی 2992- باقیمانده پالک 
متنی- مفروز و مجــزی از اصلی- مفروز و مجزی از فرعی 2219 قطعه 5 به مســاحت 
111/71 متر مربع، بانضمام انباری قطعه 2 بمســاحت 31/55 متر مربع واقع در زیرزمین 
اول و راه پله مشاعی 2988 فرعی مربوطه و حق استفاده از حیاط مشاعی 2991 فرعی و 
حق استفاده از حیاط مشاعی 2991 فرعی و حق استفاده از پارکینگ مشاعی پالک 2990 
حقوق ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمانهاست با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه 
آن بدون استثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان خیابان سروش، خیابان عسکریه، خیابان 
فرسان شــمالی، کوچه فرصت، بن بست ارغوان، بوستان شــقایق، پالک 107 که سند 
مالکیت آن درصفحه 251 و 254 دفتــر 433 امالک بنام مائده رحیمی کیا فرزند عزیزاله 
ثبت و صادر شده است و طبق نامه 914709-95/4/30 اداره ثبت منطقه شمال اصفهان 

حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی بطول های 
3/92 و 3/54 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکیست با راه پله مشاعی 2988 فرعی دوم 
در دو قسمت که اول غربی است بطول های 2/15 و 6/08 متر پنجره اختصاصی و دیوار 
اشتراکیست با پارکینگ مشاعی پالک 2990 فرعی شرقًا: بطول 13/40 متر دیوار بدیوار 
پالک 2218 فرعی جنوباً: بطول 10 متر درب و پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی پالک 
2991 فرعی غرباً: بطول 7/71 متر دیوار بدیوار پالک 2220 فرعی حقوق ارتفاقی له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانهاست. حدود انباری قطعه 2 شمااًل: بطول 3/92 متر دیواریست 
به عرصه کوچه شرقاً: بطول 8/05 متر دیواریست به عرصه مشاعی جنوباً: بطول 3/92 متر 
درب و پنجره اختصاصی و دیوار اشتراکیست با راه پله مشاعی پالک 2988 فرعی غربًا: 
بطول 8/05  متر دیواریست به پالک 2220 فرعی، حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانهاست. که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مجتمع دارای اسکلت 
 بتنی و ســقف تیرچه بلوک بوده با نمای آجر 4 ســانتی و درب و پنجره های آلومینیومی
 می باشد، مورد وثیقه یک واحد دو خوابه، در طبقه زیرزمین 60-، مجتمع واقع شده و دارای 
قدمتی حدود 18 سال، به مســاحت 111/71 مترمربع، دارای پارکینگ مشاعی و انباری 
اختصاصی، بدنه داخلی آپارتمان رنگ روغنی و کف ســرامیک، آشپزخانه باز با کابینت 
چوبی، دارای انشــعابات آب، فاضالب، برق، گاز و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد 
بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 8732-94/7/19 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شــماره 252 اصفهان، بابت بدهی آقای محمد حامد جعفرپیشه در رهن تعاونی اعتباری 
عسکریه اصفهان، واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 96/10/16 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ 
به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/668/000/000 ریال) دو میلیارد و ششصد 
و شصت و هشت ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/09/26 درج 
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:29477 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)668 کلمه، 7 کادر(
حصر وراثت

5/662  خانم صدیقه ابراهیمی درمیانی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به 
کالسه  436/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین اکبری کچوسنگی به شناسنامه 1 در تاریخ 1396/8/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جواد اکبری 
کچوسنگی فرزند حسین به شماره شناسنامه 2 پسر متوفی 2- مهناز اکبری کچوسنگی 
فرزند حســین به شــماره شناســنامه 1230009711 پســر متوفی 3- محسن اکبری 
کچوسنگی فرزند حســین به شماره شناســنامه 1230045929 پسرمتوفی 4- صدیقه 
ابراهیمی درمیانی فرزند مسیب به شماره شناسنامه 2 همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. 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: 499 شعبه 
اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونــده:  9610463633800021شــماره  درخواســت:  شــماره    9 /663
9609983636500022 شماره بایگانی شعبه: 961744 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
961744 آقای محمد اســکندری فرزند عوضعلی متهم می باشد به ترک انفاق موضوع 
شکایت خانم مهناز مهدور لذا وقت رســیدگی پرونده برای شنبه مورخ 96/12/5 ساعت 

9/15 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت 
آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی 
است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب 
و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 6054 شــعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر خمینی شهر )101 جزایی سابق( )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/670 شماره ابالغنامه:9610106793301727 شماره پرونده:9609986793300632 
شماره بایگانی شعبه:960649 ابالغ شونده حقیقی: قربانعلی یوسفی ابرش فرزند مرادعلی 
کدملی 0931610524 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/10/30 شــنبه 
ساعت: 10/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی 
مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی فهیمه شادکانی به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنا به پیوست 
دادخواست و ضمایم )غیرمکانیزه( ارســال می گردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
 م الف:29646 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( 

) 167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

9/667 شماره پرونده: 139604002003000918/1 شماره بایگانی پرونده: 9601899/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000261 بدینوسیله به آقای عباسعلی مهوری 
حبیب آبادی فرزند علی اکبر شناسنامه شماره 22 کدملی 6609841519 ساکن حبیب آباد 
برخوار کوچه تکیه ابالغ می شود که خانم سمیه شکل آبادی )زوجه(  فرزند حسن به شماره 
ملی 6609887187 باستناد سند ازدواج به شــماره 10531 مورخ 1379/11/07 جهت 
وصول مهریه به شرح هدیه کالم اله مجید پنجاه هزار ریال و دویست و شصت و دو ریال و 
نیم مهر السنه و مبلغ پنج هزار ریال بهاء آیینه و شمعدان و طاقه شال و لباس و پانزده سکه 
بهار آزادی به قیمت نه میلیون ریال و پانزده مثقال طالی ساخته به قیمت سه میلیون ریال 
و مبلغ نود میلیون ریال ما فی القباله و مبلغ پنج هزار ریال بها خانه علیه شما اجرائیه  صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9601899/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور مربوطه، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و ابالغ مقدور نشده است،  
لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه زاینده رود آ گهی می شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
 جریان خواهد یافت. م الف: 29603 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)223 کلمه، 

3 کادر( 
ابالغ  اخطاريه ماده  101 آئین نامه اجرا

9/701 بدینوســیله به آقاي امیرحسین قدیري فرزند شــهریار به شماره شناسنامه 109 
صادره ازشهرضامتولد 20 / 6 / 1361 وشماره ملي 1199662402 که طبق آدرس متن 
سندوتقاضانامه صدوراجرائیه ساکن :شهرضا کوچه شماره 19 بلوارآیت اله مدرس پالک 
5 که برابرگزارش مامورابــالغ نامبرده به علت خالف واقع بــودن آدرس فوق درمحل 
موردشناسایي واقع نگردیده ابالغ مي شــود درموضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 
9000065 له مدیریت شــعب بانک مهراقتصاداســتان اصفهان وعلیه شمابدینوسیله 
اخطارمیگرددتمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره 909 / 33 واقع درمهرقویه بخش یک 
ثبتي شهرضاملکي آقاي محمدشاهنظري توســط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 
یک میلیاردوپانصد میلیون ریال ارزیابي شــده اســت لذا چنانچه به مبلغ ارزیابي پالک 
مذکورمعترض مي باشید اعتراض کتبي خودراظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشاراین اگهي 
به ضمیمه فیش بانکي دستمزدکارشناس تجدیدنظربه مبلغ سه میلیون ریال به دفتراین 
اجراتسلیم نماییدضمنًابه اعتراضي که خارج از موعدیافاقد فیش بانکي دستمزدکارشناس 
تجدیدنظرباشدترتیب اثر داده نخواهد شد . م الف: 869 محمد مهدی یوسفیان  مسئول 

اجرای ثبت اسناد شهرضا) 158 کلمه، 2 کادر(
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 کی روش 
فرمانده خط حمله ذوب آهن

مهاجم برزیلی ذوب آهن پس از نمایش خوبش 
در مصاف با تیم فوتبال 
نفــت تهــران روز 
جمعه نیز بهترین 
بازیکن سبزپوشان 
حریــف  مقابــل 
دوستانه این تیم بود. 
تیم ذوب آهن روز جمعه به 
مصاف ســپهر نقش جهان رفت که در پایان با 
نتیجه 3 بر 2 به برتری رســید. در این مسابقه 
کی روش استنلی سوارز، عملکرد خوبی داشت و 
توانست انتظارات را برآورده کند. مهاجم برزیلی 
خیلی زود روی یک ارسال زیبا دروازه سپهر نقش 
جهان را باز کرد و در همان نیمه اول و تنها چند 
دقیقه بعد با پرشی بسیار زیبا ضربه سر دوم را 

هم زد که به گل دوم ذوب آهن تبدیل شد.

رییس هیئت کشتی اصفهان می گوید میزبانی مسابقات جهانی، کشتی اصفهان را جانی دوباره می بخشد:

بازگشت به دوران طالیی

قلعه نویی، لبنانی ها را نمی خواهد

پیشنهاد سردبیر:

به تصمیم زالتکــو کرانچار دربــاره تمدید قرارداد 
»اولیویرا« به این دلیل به دیده تردید نگاه می شــد 
که این سنگربان برزیلی اگرچه در مقاطعی از لیگ 

شــانزدهم نمایش درخشانی داشــت، اما عملکرد 
کلی اش به اندازه ای رضایت بخش نبود که همگان 
را درباره درســتی اتکای دوبــاره به او بــه عنوان 
گزینه اول حراســت از دروازه سپاهان مجاب کند.
هرچند در مقطع ابتدایــی فصل اینطور به نظر آمد 
که تصمیم کرانچار در این باره درســت بوده است، 

اما اشــتباهات اولیویرا خیلی زود شــروع شد و در 
نهایت حتی به سکونشین شــدن این دروازه بان در 
دو دیدار پایانی نیم فصــل اول انجامید.با آغاز ایام 
نقل و انتقاالت، جست وجوی باشگاه اصفهانی برای 
یافتن یک دروازه بان مناسب آغاز شد، اما سپاهانی ها 
به این دلیل تا این لحظه در این راه ناکام بوده اند که 

گزینه های مدنظر آنها تحت قرارداد باشــگاه هایی 
هســتند که یا برای صدور رضایت نامه دروازه بانان 
خود مبالغ سنگینی مطالبه می کنند یا از اساس با 
جدایی آنها مخالف هستند. همین شرایط باعث شده 
تا طی روزهای گذشته به شکلی عجیب زمزمه های 

بازگشت اولیویرا به سپاهان شنیده شود.

سپاهان به دنبال یک دروازه بان مناسب

تبعات یک تصمیم غلط

اتفاق روز

گزارشگر جنجالی، سرمربی 
می شود؟

علیرضا علیفر را می توان تنها گزارشگری دانست 
که اعتماد به نفس انتقاد 
از بزرگ ترین مربیان 
دنیــا را دارد. او 
اکنــون تصمیــم 
گرفته اســت رسما 
وارد دنیای مربیگری 
شود. در سال های اخیر و به 
دلیل گزارش های خاص، علیرضا علیفر شــاید 
بیش از هر گزارشــگر نام خود را بر سر زبان ها 
انداخت. او این روزها تصمیم جالبی را در ســر 
می پروراند. علیفر که پیــش از این بارها و بارها 
از مربیان بزرگ دنیا و سیســتم مورد نظر آنها 
انتقاد کرده بود این بار تصمیم گرفت خود پا به 
میدان بگذارد و رســما اعالم کند خیال حضور 
روی نیمکت تیم های لیگ برتری و لیگ یکی 
را دارد.علیرضــا علیفر که از منتقدان ســفت و 
سخت سیستم 2-4-4 محسوب می شود و بارها 
با دالیل خود آن را سیســتمی ناکارآمد خواند 
اظهارنظرهای جالبی برای خروج تیم های پایین 
جدولی از بحران بر زبان آورده و ادعا می کند، می 
تواند راه صعود از قعر جدول را به آنها نشان دهد. 

سوال روز

کاریکاتور روز
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حسن بیت سعید که در این فصل شرایط خوبی را در استقالل تجربه 
نمی کند، در لیست مازاد شفر قرار گرفته است اما او حاضر نیست به 
راحتی از این تیم جدا شود.بیت سعید تنها در شرایطی از استقالل 
جدا می شود که باشگاه پول او را بدهد و بابت رضایت نامه اش مبلغی 
درخواســت نکند. در غیر اینصورت بیت ســعید تا پایان فصل در 
استقالل خواهد ماند و بعد از آن در مورد آینده اش تصمیم می گیرد.

شرط  بیت سعید برای جدایی از استقالل

07

دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان 
خبر داد:

قهرمانی تیم آکروژیم  در بخش 
چهار نفره لیگ باشگاهی

دبیر هیئت ژیمناستیک اســتان اصفهان اظهار 
کــرد: مســابقات مرحلــه دوم لیــگ اکروژیم 
باشگاه های کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی 

یزد برگزار شد.
وی افزود: در بخش چهار نفره این پیکارها، تیم 
اصفهان به مقام اول  رســید و اعضای این تیم به 
اردوی تیم ملی دعوت شدند.به گفته دبیر هیئت 
ژیمناستیک استان اصفهان، این مسابقات حکم 
انتخابی تیم ملی و اعزامی به مسابقات جهانی را 
دارند و ملی پوشان در گروه های سنی باالی 16 

و زیر 16 در 2 نفره و 4 نفره اعزام خواهند شد.
علی نکویی با اشاره به اهمیت این رشته تصریح 
کرد: مسئوالن هیئت های استانی ژیمناستیک 
روی این رشته سرمایه گذاری کنند تا آکروژیم 

توسعه هرچه بیشتری پیدا کند.
مسئول شاخه آکروژیم فدراسیون ژیمناستیک 
ادامــه داد: در تالش هســتیم، بــه زودی دوره 
مربیگری درجه ســه بانوان آکروژیم و درجه دو 
آقایان را راه اندازی کنیم کــه برای تدریس این 
دوره، یکی از مدرســان هلنــدی در نظر گرفته 

شده است.

چرا رحمتی از استقالل جدا 
نمی شود؟

مهدی رحمتی با توجه به شرایط موجود می داند 
که رســیدن به ترکیب اصلی اســتقالل با وجود 

دروازه بان جوان، غیر ممکن است.
رحمتــی بعــد از روی کار آمــدن شــفر، رنگ 
ترکیب اصلی اســتقالل را ندید و ایــن اتفاق به 
احتمال فراوان تا پایان فصــل نیز پایدار خواهند 
ماند.سنگربان اســتقالل ســال های آخر بازی 
 خود را ســپری می کند و بعید اســت برای این

 نیمکت نشینی واکنشی نشان دهد.
ســید مهدی خوب می داند ماندن در استقالل، 
برای اعتبار و تعصبش بسیار به کار می آید و باید 
این موضوع را تقویت کند؛ به همین دلیل با وجود 
فشار باالیی که از نیمکت نشینی تحمل می کند، 
در نهایت ســکوت این موضوع را پذیرفته است.
رحمتی امیدی به حضور در تیــم ملی فوتبال و 
بازی در جام جهانی هم ندارد و این یک دلیل قانع 
کننده و قاطع برای ماندن در اســتقالل با وجود 

نیمکت نشینی است.
مهدی رحمتی قید تیم های دیگر را زده اســت 
و البته ضمانتی هم برای موفقیت در ســال های 
پایانی فوتبال و فیکس بــودن در تیم های دیگر 
وجود ندارد.سید مهدی در حال جمع کردن امتیاز 
است، آن هم از هوادارانی 
که خاطرات خوب با او 
را فراموش نکرده اند و 
این امتیازات در آینده 
می تواند وزنه سنگینی 
برای حضــور دوباره 
مهدی در استقالل و 
 این بار در نقش جدید

 باشد.

منهای فوتبال

پیشخوان

رویای دوگانه

غفوری: شــانس کمی  
داریم به پرسپولیس برسیم

رسن ترمز و پیراهن 
نارنجی را با هم کشید

باد آورده

حل مشــکل طارمی
 با روابط دیپلماتیک

تخفیف + اقساط  

توافق پرســپولیس و 
ریزه اسپور دور از چشم 

فیفا

امیر قلعه نویی، ســرمربی ذوب آهن فهرست بازیکنان 
مورد نیاز خود را تحویل باشگاه داده است و از همین رو 
قرار است فهرست خروجی این تیم طبق قدرت جذب 
بازیکن توسط باشــگاه و موفقیت در به خدمت گرفتن 
بازیکنانی که مورد نیاز هســتند، اعمال شود.در همین 

راستا خبر می رسد ظاهرا قلعه نویی قصد دارد دو بازیکن لبنانی خود یعنی ربیع عطایا و علی حمام را در 
فهرست خروجی قرار دهد و اگر باشگاه بتواند بازیکنان مورد نظر در پست های این دو بازیکن را به خدمت 

بگیرد، ممکن است از نیم فصل دوم آنها را در تیم دیگری ببینیم.
با توجه به عملکرد خوب ربیع عطایا در نیم فصل نخست، این تصمیم کمی عجیب به نظر می رسد و مورد 
اعتراض هواداران این تیم هم در فضای مجازی قرار گرفته اســت. شنیده می شود که یکی از دالیل عدم 

تمایل به حفظ عطایا، دستمزد باالی این بازیکن است.

فهرست مازاد ذوب آهن مشخص شد؛
قلعه نویی، لبنانی ها را 
نمی خواهد

)) فراخوان مشاركت((

م الف: 118417اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

نوبت اول

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به استناد ماده ) 27 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 
مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای به بخش غیردولتی و مصوبه کارگروه واگذاری استان درنظر 
دارد نسبت به واگذاری پروژه هاي نیمه تمام مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل ومرکز سنجش مهارت کارآموزي و مراکز قابل بهره برداري نیسیان 
)اردستان( فرخي )خوروبیابانک( ونک)سمیرم( امام خمیني سمیرم )سمیرم( جوشقان قالي)کاشان(، تودشک)اصفهان( وکارگاه شیشه گري مرکز شهید 

بهشتي اصفهان به شرح ذیل اقدام و از کلیه سرمایه گذاران )حقیقی وحقوقی ( دعوت به همکاری می نماید.                                                  
1- پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل به آدرس آران وبیدگل – خیابان امیرکبیر – خیابان بهزیستی – جنب اداره بهزیستی ، دارای 
عرصه 3500 مترمربع و اعیانی 2200 مترمربع با کاربری آموزشی می باشــد روش واگذاري BOT ومبلغ سرمایه گذاري 35/834/000/000 ریال ودوره 

بازگشت سرمایه 12 سال است.
2- پروژه نیمه تمام ســنجش مهارت کارآموزي با زیربناي1350 مترمربع وعرصــه 2500 متر مربع با کاربري آموزشــي و روش واگذاري BOT ومبلغ 
سرمایه گذاري 37/000/000/000ریال ودوره بازگشت 17 سال به آدرس اصفهان خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي اداره کل آموزش فني وحرفه اي 

استان اصفهان است.
3- کارگاه شیشــه گري اصفهان با کاربري آموزشــي) صرفا" شیشــه گري( و زیربناي 170 مترمربــع و روش واگذاري ROT ومبلغ ســرمایه گذاري 

600/000/000ریال ودوره بازگشت 7سال به آدرس اصفهان خیابان هزارجریب ابتداي خیابان کارگر مرکز آموزش فني وحرفه اي شهید بهشتي است.
4- مراکز قابل بهره برداري نیسیان ، فرخي، ونک ، امام خمیني سمیرم ،جوشقان قالي وتودشک به شرح جدول ذیل:

5- به منظور دریافت اطالعات بیشتر وپرسش وپاسخ و هماهنگی جهت بازدید با شماره تلفن 36693157  -031 واحد دفتر فني تماس حاصل نمائید. 
6- کلیه متقاضیان وسرمایه گذاران بایستي درخواست کتبي خودرا به اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان ارسال ونسبت به دریافت آگهي و 

اسناد ارزیابی و کاربرگ ها جهت ارزیابي صالحیت و  توان مالي  اقدام نمایند.
7- به منظور دریافت آگهي مشارکت و اسناد ارزیابی و کاربرگ ها تا پایان وقت اداری  روز پنج شنبه 1396/10/07 به آدرس اصفهان میدان آزادي خیابان 

هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان واحد دفترفنی مراجعه نمایید .
8- زمان ارسال پیشنهادات در قالب پاکتهاي الف وب وج تا پایان وقت اداري یکشنبه 1396/10/14 مي باشد.

9- تضمین شرکت در فراخوان مشارکت ردیفهاي 1 و 2 مبلغ 2/000/000/000ریال و ردیفهاي 3 و 4 مبلغ 50/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکي معتبر در وجه اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان با اعتبار سه ماه

10- زمان بازگشایي روز یکشنبه 1396/10/17 مي باشد.
11- کلیه پیشنهادها بایستي به آدرس اصفهان میدان آزادي خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان 

واحد دبیرخانه تحویل ورسید دریافت نمائید.

آدرس
 مبلغ اجاره بهای

پیش بیني شده در سال
 مدت بهره برداري

توسط سرمایه گذار
 مبلغ سرمایه گذاري

پیش بیني شده
نام مرکز ردیف

شهرستان اردستان شهر نیسیان 151/200/000 ریال 7 سال 1/000/000/000 ریال نیسیان 1

 شهرستان خوروبیابانک شهر فرخي
بلوار امام علي میدان مهارت

158/400/000 ریال 7 سال 500/000/000 ریال فرخي 2

شهرستان سمیرم شهر ونک جنب شهرداري 122/400/000 ریال 6 سال 800/000/000 ریال ونک 3

شهر سمیرم جاده ابشار 136/800/000 ریال 5سال 900/000/000 سمیرم 4

شهرستان کاشان شهر جوشقان بعد از بانک 800/000/ 100 ریال 5سال 700/000/000
 جوشقان

قالي
5

شهرستان اصفهان شهر تودشک 7 سال 156/000/000ریال 800/000/000 ریال تودشک 6

 سمیه مصور 

 ورزش نصف جهان در روزهای گذشته میزبان 
تنها رویــداد ورزشــی و فراملــی اصفهان در 
ســال جاری بود که در این رویداد تیم کشتی 
بیمه رازی اصفهان توانســت به مقام قهرمانی 
چهارمین دوره مسابقات کشــتی فرنگی جام 

باشگاه های جهان دست یابد. 
فرصت میزبانی چهارمین دوره مسابقات کشتی 
فرنگی جام باشــگاه های جهــان در حالی به 
اصفهان رسید که این شهر امسال فرصت ویژه  
برای میزبانی ســه رویداد بین المللی مسابقات 
والیبال دانش آموزی قهرمانی آسیا و رقابت های 
پاراآسیایی و کاپ آسیایی رشــته تیراندازی با 
کمان را بــه دلیل آنچه اســتقبال کم تیم های 
شرکت کننده گفته می شــد، از دست داده بود 
ولی زیر ساخت های مناســب و توان مدیریتی 
اصفهان سبب شد تا فدراسیون کشتی میزبانی 
ایــن دوره از مســابقات را به اصفهــان واگذار 
کند به خصــوص اینکه در روزهــای قبل از آن 
میزبانی برای برگزاری چهارمین دوره مسابقات 
باشگاه های کشتی آزاد به دلیل انصراف اسپانسر 

ازکاشان گرفته شده بود.
چهارمین دوره مسابقات کشــتی فرنگی جام 
باشگاه های جهان با شــرکت 10 تیم خارجی 
و ســه تیم داخلی روزهای پنجشــنبه و جمعه 
در اصفهان پیگیری شــد که درایــن دوره تیم 
بیمه رازی اصفهان در دیدار نهایی موفق شــد 
با شکست سینا صنعت ایذه، بر سکوی قهرمانی 
بایستد و تیم بیوک شــهیر ترکیه نیز با شکست 
گئورگیان کالب گرجستان به مقام سوم دست 

یافت.رییس هیئت کشتی اصفهان در گفت و گو 
با زاینده رود با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی از 
آخرین میزبانی اصفهان از مسابقاتی با این سطح 
می گذشــت، اظهار کرد: همدلی به وجود آمده 
بین مسئوالن اســتان اصفهان از جمله استاندار، 
شهردار، مدیر کل ورزش و جوانان استان و هیئت 
کشتی سبب شــد تا این دوره از مسابقات که به 
دلیل شــرکت قهرمانان المپیکی و جهانی سطح 

باال و ایده الی یافته بود را میزبانی کنیم.
محمد مجیــری افزود: اســتان اصفهان ظرفیت 
برگزاری چنین مسابقاتی را داراست و با توجه به 
میزبانی خوب اصفهان از برگزاری چهارمین دوره 
مسابقات کشــتی فرنگی که به تایید فدراسیون 
نیز رسیده است به ســمتی حرکت می کنیم که 
بتوانیم میزبانی های بیشتر از مسابقات کشوری 

و جهانی را بگیریم.
رییس هیئت کشــتی اصفهان تاثیرات برگزاری 
چنین مسابقاتی در ســطح جهانی را در اصفهان 
مثبــت ارزیابی کــرد و ادامه داد: برگــزاری این 
رقابت ها که در آن کشــتی گیران مطرح جهان 
حضور می یابند،  موجب به حرکت درآمدن این 
رشته در شهرمان می شود و اصفهان را به دوران 

طالیی کشتی در گذشته بر می گرداند .
مجیری بازگشت اصفهان به دوران طالیی کشتی 
را نیازمند سرمایه گذاری شرکت های تولیدی از 
جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن دانست و تصریح 
کرد: اگر شــرکت های تولیدی به کمک کشتی 
بیایند ما نیز می توانیم همانند شهرستان ایذه که 
توانسته تیم قدرتمندی چون سینا صنعت ایذه را 
به میدان آورد، تیم شایســته ای از کشتی گیران 

اصفهانی ایجاد کنیم.

سوال روز

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2307 | December 17,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



قدرت ا... نوروزی با اشــاره به ارتباط مدیریت شــهری با تمامی مباحث 
شــهروندی بیان کــرد: ارتقای کیفیــت زندگی، حقوق شــهروندی، 
شهروندمداری و تقویت مشارکت مردم در امور شهری، از جمله مباحثی 
است که به مدیریت شــهری ارتباط دارد؛ این درحالی است که توجه به 
نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سالمت و بهداشت شهروندان امری مشهود 

است.
این حقوقدان با اشاره به اهمیت حقوق سالمت گفت: بخشی از مصادیق 
بین المللی درباره حقوق سالمت است. همان طور که از این حق به عنوان 
حقوق بنیادی بشریت نام برده شــده، در قانون اساسی هم این موضع با 
تاکیداتی قید شده است. وی ادامه داد: امروزه بحث سالمت آنقدر پیچیده 

شده و هزینه دارد که به نظر می رسد دولت به تنهایی قادر نیست سالمت 
را به طور کامل تامین کند، البته دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که 
از سالمت حمایت شود؛ اما این مهم بدون همکاری و مشارکت شهروندان 
میسر نیست. نوروزی با اشــاره به اینکه هیچ برنامه سالمتی را نمی توان 
بدون حضور شهروندان پیش برد، افزود: بنابراین شهروندان در شهرداری 
ها و شوراها و عرصه هایی از این دســت که به طور غیر متمرکز اداره می 

شوند، می توانند نقش کاربردی داشته باشند.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: با نگاهی به ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، 
متوجه اجرای ۲۷ وظیفه در حوزه شهرداری ها می شویم و با دقت در این 
وظایف، می فهمیم که شهرداری ها به مثابه یک وزارت بهداشت نگریسته 
شده اند. وی افزود: ایجاد غسال خانه، گورستان، درمانگاه، کمک به ایجاد 
بیمارســتان ها و حمایت از بیماران خاص، از جمله این موارد است که با 
نگاهی به سایر موارد، متوجه ارتباط آن با بهداشت و سالمت شهروندان 
می شویم. نوروزی با اشاره به اینکه حفظ شهروندان از خطرات طبیعی و 
غیر طبیعی از جمله ضروریت هاست، خاطرنشان کرد: ایجاد محل مورد 
نیاز برای سالمت شهر مانند رخت شورخانه ها، حمام، کشتارگاه، ورزشگاه 
و غیره از جمله مواردی است که به سالمت مردم و جامعه و بهداشت محیط 
ارتباط دارد. در صورتی که این موارد به تنهایی به دولت سپرده شود، دولت 
از عهده اجرای آن برنخواهد آمد.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه دولت 
موظف به تامین ســالمت مردم شده اســت، اضافه کرد: از طرفی دیگر 
شهرداری ها هم موظف به تامین سالمت مردم شده اند و در صورتی که 
در این وظایف اجحاف صورت گیرد، هم زیبایی و هم سالمت شهر به خطر 
می افتد. وی با اشاره به برگزاری این جلسات افزود: امید است چکیده این 
مراسم منجر به ارتقای کیفیت سطح زندگی مردم و البته هماهنگی همه 
آحاد جامعه شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه اصفهان ظرفیت توریسم 
ورزشی دارد بیان کرد: همچنین در عرصه توریسم سالمت هم این استان 

باید تقویت شود.

شهردار اصفهان:

برنامه های سالمت بدون حضور شهروندان میسر نیست

شهردار اصفهان در آیین افتتاحیه اولین کنگره بین المللی حقوق سالمت، ضمن تبریک به مناسبت برد تیم کشتی بیمه رازی اصفهان در 
چهارمین دوره مسابقات جام باشگاه های جهان که در اصفهان برگزار شده بود، اظهار کرد: اصفهان می تواند به عنوان یک کالنشهر میزبان 
این قبیل همایش ها و برنامه ها باشد؛ در این صورت، هم به صنعت گردشگری ورزشی توجه می شود و هم امید است به صنعت گردشگری پزشکی 

توجه ویژه صورت گیرد.

منطقه ویژه گردشگری عشایری اصفهان 
شناسایی می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

در اقدامی قابل تحسین؛
استاندار اصفهان هزینه درمان 

»هانیه« را تقبل کرد
جمعه شب محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان 
در تماس با پخش خبر ۲۲ ســیما، هزینه درمان 
هانیه، کودک فداکار 13 ساله را به صورت کامل 
در یکی از بیمارستان های اصفهان پذیرفت. هانیه 
دختر نوجوانی است که شــب زلزله ۲1 آبان در 
کرمانشاه، پس از ویران شدن خانه شان، در اوج 
فداکاری و ایثار به داخل خانه نیمه ویران دوید و 
خواهر 3 ساله اش را از زیر آوار نجات داد؛ اما هنگام 

خروج خودش آسیب دید و قطع نخاع شد.

استان اصفهان، جوایز جشنواره 
قرآنی مدهامتان را درو کرد

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره قرآنی ملی 
»مدهامتان« ویژه اعضــای کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشــور، ۲3 آذر در مشهد مقدس 
برگزار شد و شــرکت کنندگان استان اصفهان 
موفق به دریافت ۵ رتبه در این مســابقات شدند 
و در صدر استان های کشــور قرار گرفتند. بنا بر 
این گزارش استان اصفهان موفق شد با کسب دو 
رتبه نفر اول در رشته های اذان و حفظ کل قرآن 
کریم، رتبه دوم رشته قرائت قرآن کریم و دو رتبه 
سومی در رشته های حفظ کل قرآن کریم و قرائت، 
رتبه نخست را در بین استان های شرکت کننده 
دریافت کند. گفتنی است استان اصفهان ۵ رتبه، 
مازندران 3 رتبه، آذربایجان شرقی، گیالن و یزد 
هر کدام ۲ رتبه و اســتان های کرمان، خراسان 
رضوی، بوشــهر، تهران، قم، کرمانشاه، سمنان، 
فارس و خوزســتان، هر کدام با کسب 1 رتبه، در 

جایگاه های بعدی قرار دارند.

برگزاری دوره تخصصی تربیت 
مربی قرآنی کودک 

مدیــر مرکــز فعالیــت هــای قرآنــی جهاد 
دانشــگاهی واحد اصفهان، از برگزاری دوره های 
تخصصی جدید تربیت مربــی قرآنی کودک در 
شهرستان های استان اصفهان در آینده نزدیک 
خبــر داد. علی اصغــر مالیی اظهار کــرد: دوره 
تخصصی تربیت مربی قرآنی کــودک به همت 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در شهرستان های 
خمینی شهر، زرین شهر، دولت آباد و شاهین شهر 
برگزار می شــود. وی با بیان اینکه در اجرای این 
دوره، از شیوه های تدریس مکتب الرضا)ع( استفاده 
می شود، افزود: امتیاز چنین شیوه هایی در مقایسه 
با شیوه های سنتی، در بهره گیری از روش های روز 
و استفاده از قالب های جذاب مانند شعر، داستان 

و بازی است.

مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود 
روش های شهرداری:

 مرحله نهایی برنامه ایده شو 
۱۲ بهمن برگزار می شود

مدیــر آمــوزش، تشــکیالت و بهبــود روش 
های شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: با توجه به 
فعالیت هــای نظام پیشــنهادات در راســتای 
تحقق اهــداف شــهرداری و در جهــت تقویت 
نظام مشارکت ها در شــهرداری اصفهان با هدف 
شناســایی و برقراری ارتبــاط بــا کارمندان و 
شهروندان خالق و نوآور و همچنین ایجاد ارتباط 
مستقیم آنان با مدیران ارشد شهرداری، دبیرخانه 
مرکزی نظام پیشنهادات، فراخوان دومین برنامه 
»ایده شو« در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری 
را در نیمه اول ســال اعالم کرد.مرتضی نصوحی 
تصریح کرد: به دنبال برگزاری دومین برنامه »ایده 
شو« در حوزه حمل و نقل و ترافیک، از بین 13۴ 
پیشنهاد ارســالی، ۲۶ ایده و پیشنهاد به مرحله 
نهایی راه یافته اســت.مدیر آموزش، تشکیالت و 
بهبود روش های شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه در مرحله نهایی این برنامه از بین ۲۶ ایده 
ارائه شده در نهایت یک تا هشــت ایده به عنوان 
برگزیده نهایی انتخاب خواهند شد، خاطرنشان 
کرد: کتابخانــه مرکزی شــهرداری اصفهان در 
دوازدهمین روز از بهمن ماه ۹۶ میزبان برگزاری 

مرحله نهایی برنامه »ایده شو« خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی: 
منطقه ویژه گردشگری عشایری 

اصفهان شناسایی می شود
مختار اســفندیاری مدیرکل امور عشایر استان و 
جمعی از مدیران و مسئوالن این اداره کل، با فریدون 
الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان 
دیدار کردند.در این دیدار مدیرکل میراث فرهنگی 
اصفهان گفت: »با توجه به استقرار سه ایل بزرگ از 
عشایر کشور شامل عشایر بختیاری، قشقایی و عرب 
جرقویه در استان اصفهان و با توجه به اینکه بخش 
قابل توجهی از شمال غرب، غرب، جنوب و بخشی 
از شرق استان، محل استقرار عشایر استان به شمار 
می رود، لزوم توجه ویژه به این قشر از هموطنان از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.«
 فریدون الهیاری همچنین با اشاره به گستردگی 
حوزه زندگی اجتماعی عشایر در سطح استان افزود: 
»در سه سال گذشته با توجه به استقرار بخش قابل 
توجهی از عشایر استان در شمال غرب و غرب استان 
و با عنایت به ویژگی های مطلوب طبیعی و تاریخی 
منطقه، تالش کردیم تا گردشــگری را به ویژه در 
راستای توسعه گردشگری عشایر، در غرب استان 
فعال کنیم. امروز خرسندیم که اعالم کنیم در طول 
چند دهه اخیر برای اولین بار گردشگری به صورت 
رسمی و پایدار در مناطق شهری، روستایی و حتی 
عشایر غرب استان جدی گرفته شده و فعالیت های 
ارزنده ای در این حوزه صورت پذیرفته اســت و ما 
هم اینک شاهد رشــد روزافزون تقاضاهای مردم 
محلی برای تاســیس مراکز گردشگری در غرب 

استان هستیم.«

معاون پیشگیری بهزیستی استان 
اصفهان:

طرح غربالگری اضطراب 
کودکان اجرا می شود

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: 
طرح غربالگری اضطراب در کودکان ۴ تا ۶ ســاله 
برای سومین سال متوالی در اصفهان اجرا می شود.

مجتبی ناجی با اشاره به طرح غربالگری اضطراب در 
کودکان اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی 
و کنترل اضطراب زود هنگام کودکان 3 تا ۶ سال 

انجام می گیرد.
وی بــا بیان اینکــه اختالالت اضطرابــی یکی از 
شــایع ترین اختالالت دوران کودکی است، افزود: 
بسیاری اوقات عالئم اضطراب با فرآیند رشد طبیعی 
کودک اشتباه گرفته شــده و این موضوع، مانع از 

تشخیص و مداخالت به موقع می شود.
معاون پیشگیری بهزیســتی استان اصفهان بیان 
کرد: طرح غربالگری اضطراب کودکان گروه هدف 
۴ تا ۶ سال برای تشخیص زود هنگام ناسازگاری یا 

اختالالت رفتاری کودکان بسیار مهم است.

مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد:
کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اصفهان افزایش یابد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در دیدار 
با کارکنان دبیرخانــه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اصفهان اظهار داشــت: نیروهای فعال در 
دبیرخانه مساجد استان توانمند و با انگیزه هستند و 
ظرفیت و سرمایه خوبی در این مجموعه جمع شده 
است.  حجت االسالم  و المسلمین محمدعلی انصاری 
افزود: مسجد اصلی ترین کانون تالش دینی است 
و در صدر اسالم، محور تمام فعالیت های حاکمیت 
دینی بوده و انقالب اســالمی نیز از مساجد شکل 
گرفته است. اینکه در کنار بعد اصلی مسجد یعنی 
عبادت، کانون های فرهنگی هنری فعالیت داشته 

باشند، اتفاق مبارک و خوشایندی است.
وی  با تاکید بر لزوم نگاه کیفــی برای فعالیت در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: اصفهان 
استانی دینی بوده و الزم است تالش های بیشتری 
در این حوزه انجام شود تا تعداد کانون های فرهنگی 

هنری مساجد استان افزایش یابد.      

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان ضمن اشاره 
به دیوارنگاره های شهدا در سطح شهر اظهار کرد: شهرداری آیین نامه ها 
و مقررات چگونگی نصب تابلوها و نقاشی های دیواری را بیان کرده است 
اما برای اجرا و پیاده سازی برنامه ای ندارد، با توجه به اینکه کلید شهر در 
دست شهردار بوده و هر کجا قرار است برنامه ای انجام شود شهرداری 
باید اجازه دهد، به همین دلیل این موضوع را از شهرداری مطالبه کردیم.

سید علی قریشی افزود: همان طور که شهرداری در هر فصل گل های 
متناسب با آن فصل را برای زیباسازی شهر اصفهان می کارد، باید نسبت 
به ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و نصب تصاویر و نقاشی های دیواری 
اقدام کنند؛ پیشــنهاد دادیم با توجه به اینکه اصفهان کویری است، 

متناسب با معماری ما تصاویر به صورت کاشی کاری نصب شوند.
معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان گفت: 
المان های مناسب و کافی در سطح شهر بخصوص در میدان های اصلی 
و مرکزی شهر نداریم، جانبازانی داریم که باید المان ها و تندیس هایی از 

آنها آماده شده و در سطح شهر کار شود.

وی عنوان کرد: کارگروه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که اخیرا 
شکل گرفته، نوپاست، همچنین تغییر و تحوالت اخیر مدیریت شهری 
نیز موضوعی است که ایجاب می کند با مدیران جدید صحبت کنیم و 

کمک فکری دهیم تا این موضوع عملی شود.
قریشی تصریح کرد: وضعیت کنونی تبلیغات ایثار و شهادت در اصفهان 
بسیار ضعیف بوده و جالب است که در مورد بعضی از شهدای اصفهان در 
استان های دیگر تبلیغات بیشتری نسبت به اصفهان انجام شده است؛ 
در یزد در مورد شــهید ابراهیم جعفرزاده بیشتر از اصفهان کار شده و 
شناخته تر است و یا در تهران شهید همت بیشتر مطرح است؛ بهتر است 
به جای دیوار نگاره هایی با موضوعات دیگر، دیوار نگاره ها با موضوع ایثار 

و شهادت باشد.
وی ابراز داشت: ایثارگری های شهدای ما در دفاع مقدس به شکلی که 
باید و شاید به نسل جدید و جوان ارائه نشده است؛ اگر نسل جدید انتقاد 
می کند حق دارد؛ چرا که ما کم کاری کردیم و درست این فرهنگ را به 

آنها ارائه نکردیم.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: برای مراسم ۲۵ آبان مسئوالن شهری اصفهان هیچ کاری انجام 
نداده و بسیار ضعیف برخورد کردند؛ در حالی که استان های دیگری با 
ظرفیت کم، فعالیت های بزرگی انجام دادند؛ همان طور که گفتم، کلید 
این شهر در دست شهردار است و ما انتظار خیلی بیشتری از وی داریم.

وی بیان داشت: اصفهان باید به عنوان نماد ایثار و شهادت بدرخشد اما 
این طور نیست، خدمات اولیه ایثار و شهادت در گلستان شهدا ضعیف 
انجام می شود. اگر با باغ رضوان این خدمات عمومی شهرداری را مقایسه 
کنیم، متوجه می شویم که این خدمات در باغ رضوان خیلی بیشتر است 

و خانواده شهدا راضی نیستند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان،  از تبلیغات ضعیف ایثار وشهادت در اصفهان گالیه کرد:

نمره منفی مسئوالن شهری اصفهان در ۲5 آبان

مدیر عامل ســازمان میادین و ســاماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
به مناسبت شــب یلدا طرح فروش ویژه در 
بازارهــای روز کوثر از امروز تــا یکم دی ماه 
اجرا می شود. اصغرکشاورزراد اظهارکرد: به 

مناسبت شب یلدا اجناس بازارهای روز کوثر با تخفیف ویژه به شهروندان عرضه می شود. وی  افزود: قیمت 
اقالم و میوه ها تحت نظارت است، البته در این روزها نظارت بر بازارهای روز بیشتر شده تا شهروندان بدون 

دغدغه خاطر، اقالم مصرفی خود را خریداری کنند.
 مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: به منظور رفاه حال 
شهروندان، تمامی اقالم مورد نیاز برای احیای سنت شب یلدا، از آجیل و میوه، به وفور در بازارهای روز کوثر 

یافت می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 مدیر بهره برداری شــهرک سالمت اصفهان،  
شهرک ســالمت را یکی از ابر پروژه های شهر 
خواند که با همکاری بخش خصوصی در دستور 
کار قرار گرفت. رضا شــهرک با اشاره به اینکه 
شهرک ســالمت در ۵ فاز اجرا می شود، ادامه 

داد: برای عملیات اجرایی این پروژه بیش از یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است. وی از راه اندازی 
اولین کلینیک شهرک سالمت از ابتدای دی ماه ۹۶ خبر داد و گفت: در حال حاضر تفاهم نامه هایی با کشورهای 
اسالمی امضا شده و قراردادهایی با کشورهای اروپایی منعقد کرده ایم تا اصفهان بتواند در توریسم درمانی محور 
و پیشرو باشد. مدیر بهره برداری شهرک سالمت اصفهان با اشاره به احداث فاز دوم شهرک سالمت نیز اظهارکرد: 
فاز دوم این پروژه مجهز به مرکز جامع پرتو پزشکی مانند رادیولوژی تمام دیجیتال، رادیوتراپی، شیمی درمانی 
و آزمایشگاه هایی با فناوری های مدرن تشخیص طبی بر اساس اســتانداردهای ملی و بین المللی، داروخانه و 

غیره است.    

به مناسبت شب یلدا صورت گرفت؛
 فروش ویژه در بازارهای روز
 کوثر شهرداری

مدیر بهره برداری شهرک سالمت خبر داد:
راه اندازی اولین کلینیک شهرک 
سالمت از ابتدای دی ماه ۹۶ 

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهارکرد: به تازگی 
کمک هایی از سوی دولت به قطار شهری اصفهان اختصاص یافته 
که نسبت به کل هزینه هایی که در شهر می شود، بسیار ناچیز است.

مهدی زارعی افــزود: مجموع کمک به ســازمان قطار شــهری 
اصفهان از محل بودجه ســالیانه دولت همراه با ۵۰ درصد ســهم 
اوراق مشارکت، ۵۰ میلیارد تومان در ســال ۹۶ بوده است. وی با 
اشاره به ترکیب بودجه شــهرداری اصفهان، اظهارکرد: ۴۰ درصد 
بودجه شــهرداری اصفهان مربوط به درآمدهای ساختمانی، 3۰ 

درصد مربوط به درآمدهای پایدار )ارزش افزوده، عوارض نوسازی، 
عوارض کسب و پیشه، عوارض خودرو و غیره(، 1۵ درصد دریافت 
وام و فروش اوراق و 1۵ درصد نیز مربوط به ســایر عوارضی است 
که شــهرداری در بودجه لحاظ کرده است. وی اضافه کرد: از سال 
۶۲ استقالل شهرداری ها مطرح شــد و از آن سال تاکنون میزان 
کمک های دولتی به مرور کاهش یافــت؛ به طوری که طی ۲ دهه 

اخیر شهرداری ها هیچ کمکی از دولت دریافت نکرده اند.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری 

اصفهان نیز همچون سایر شهرها در چنین وضعیتی قرار دارد، یادآور 
شد: البته کمک هایی در بخش حمل و نقل به ویژه قطار شهری در 
بودجه کشوری داشته ایم که میزان دریافت ها بستگی به شرایط 
متغیر بوده است. وی شرایط اقتصادی و مالی را نامناسب خواند و 
گفت: برخی از مطالبات شهرداری هنوز وصول نشده است؛ البته 
شرایط رو به بهبود اســت. زارعی تصریح کرد: تاکنون فقط بالغ بر 
۴۰در صد بودجه ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی سال ۹۶ شهرداری 

اصفهان وصول شده است.

در سال جاری صورت گرفت؛
کمک 5۰ میلیارد تومانی دولت به قطارشهری اصفهان

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار با مدیرکل بانک انصار اســتان 
اصفهان، با بیان اینکه بنده از ابتدای انقالب، معتقد بودم که فعالیت های بانکی 
باید براساس سیستم قرض الحسنه انجام شــود، اظهار داشت: دولت می تواند 
به کارمندان بانکی حقوق پرداخت کرده و بانک ها براســاس قرض الحســنه، 
تسهیالتی را به واحدهای تولیدی ارائه دهند و پس از آن، دولت هزینه های خود 
را از محل مالیات تامین کند. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با انتقاد از افزایش 
درآمد از طریق مالیات در شرایط رکود، افزود: دولت باید شرایط افزایش تولید در 
کشور را ارتقا داده و رکود را برطرف کند و براساس افزایش تولید به مالیات بیشتر 
برای تامین هزینه ها دست یابد؛ نه اینکه وقتی انبار شرکت های تولیدی پر است 

و مردم خریدی ندارند، مالیات را افزایش دهد چرا که این نوع تصمیم گیری تنها 
سبب ورشکستگی تولیدکنندگان است.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به سفارش های امام علی)ع( به مالک 
اشتر تصریح کرد: حضرت امیرالمومنین علی)ع( به مالک اشتر می فرمایند که اگر 
قصد داری خراج و مالیاتت بیشتر شود، باید راه تولید را برای مردم فراهم کنی و 
آن را افزایش دهی و اگر بدون این اقدامات مالیات را افزایش دهی، هم مردم را 

هالک می کنی و هم حکومت از بین می رود.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش مالیات ها در بودجه سال آینده اقدامی اشتباه از 
سوی دولت است؛ چراکه خود اعالم کرده اند شاهد رکود هستیم اما مالیات را 

افزایش می دهند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با تقدیر از اقدامات اخیر بانــک انصار اضافه کرد: انتظار 
می رود مدیران بانک انصار همانند گذشــته اشکاالت سیستم بانکی را در نظر 
گرفته و در مسیر اصالح آن برآیند و موضوعاتی همچون پرهیز از اعتبار فروشی و 
تطابق فعالیت های بانکی بر اساس عقود اسالمی را مورد توجه بیشتر قرار دهند.

مدیرکل بانک انصار اســتان اصفهان در ابتدای این دیدار، با ارائه گزارشــی از 
عملکرد یک سال اخیر این بانک در اســتان اصفهان، با بیان اینکه اصالح سود 
سپرده ها و منشأ آن در دســتور کار بانک انصار قرار دارد، تصریح کرد: تطابق 
درخواست های مردم با نوع عقود اسالمی، یکی دیگر از موضوعاتی است که در 

یک سال گذشــته مورد توجه بانک انصار قرار گرفت و عقد مرابحه را که دارای 
مشمولیت بیشتری است، با معامالت سوری جایگزین کرده ایم.

وی گفت: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه نیاز به تسهیالت دارند و ما به 
جای ارائه تسهیالت، خدمات خود را به سمت اعتباری سوق داده ایم. 

در حال حاضر قیمت تمام شده محصوالت تولیدی با دریافت تسهیالت بانکی، 
قیمتی باال محسوب می شود و ما برای کاهش هزینه های تولید، تالش کردیم 
تا به جای ارائه تسهیالت، ضمانت نامه صادر کنیم تا فروشندگان مواد اولیه به 
تولیدکنندگان اعتماد کنند و مواد اولیه را به صورت نسیه به فروش برسانند؛ نرخ 

کارمزد صدور این ضمانت های بانکی ۲ درصد است.       

در دیدار با مدیرکل بانک انصار اصفهان مطرح شد:
انتقاد امام جمعه اصفهان به افزایش مالیات در بودجه سال ۹۷
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۲. جهان، ماشین کپی بزرگی است
جهان کلمات، افکار و اعمال شما را کپی می کند 
و آنها را در تجربه های بعدی به شما باز می گرداند. 
از خودتان بپرسید تفکرتان ، گفتار و  عمل کردن 
شما چگونه است؟ انرژی و افکاری که از شما در 
جهان پخش می شــود، درنهایت به خودتان باز 
می گردد. در نتیجه اگر بر چیزی تمرکز کرده اید 
که در زندگی تان با مشــکل مواجه شده است، 
شما احتمال بیشترشدن آن را افزایش می دهید.

۳. اگر انرژی خود را روی چیزی بگذارید که آن 
را نمی خواهید، باعث می شود آن چیز را بیشتر از 

پیش داشته باشید
اگر این احتمال وجود دارد که چیزی درســت 
پیش نرود، این اتفاق تنها یک احتمال نیســت 
بلکه چیزی قریب الوقوع است؛ چراکه شما تکانه  
قابل توجهی پشــت این تفکر که اتفاق بدی رخ 
خواهد داد، قرار داده اید. به  یاد داشته باشید که 
همیشــه چیزی را که به آن فکر کنید به دست 

می آورید، چه آن را بخواهید و چه نخواهید.
۴. اگر چیزی را می خواهید این احســاس را در 

خودتان ایجاد کنید که واقعا آن را دارید
ازآنجاکه چیزی را به دســت می آورید که روی 
آن تمرکز کرده باشــید، چــرا به  جای ترس ها، 
افکارتــان را روی چیزهایی کــه می خواهید، 
متمرکز نکنید؟ خود را در شرایطی تصور کنید 
که همه  چیزهایی را کــه می خواهید در اختیار 
دارید. اگر روی چیزهایی که خواستارش هستید 
تمرکز کنید، در این صورت تکانه ای در پشت این 
افکار ایجاد می کنید.من از او پرسیدم: »من فکر 
می کنم تو به دنبال پول و آزادی ای هســتی که 
همراهش می آورد، درســت است؟« او در پاسخ 
گفت: »درســت اســت، آیا همه افراد این گونه 
نیستند؟« با لبخند گفتم: »شاید، اما تو فردی 
منطقی هستی، چرا روی افکاری تمرکز می کنی 

که معکوس آن را برای تو به همراه می آورد؟«
۵. ما در جهانــی زندگی می کنیم کــه در آن 

چیزهای مشابه همدیگر را جذب می کنند
ما از قوانین جهان جدا نیستیم. هر چیزی که در 

جهان وجود دارد، مشابه خود را جذب می کند.
»پس تــو در وضعیتی قــرار داری که به خاطر 
وضعیت مالی ات تاســف می خوری و همه  آن 
به بچگی ات باز می گــردد. درنتیجه، جهان نیز 
به سادگی همه  این افکار، کلمات و رفتارها را به 

تجربه های آینده ات باز می گرداند.«

مهارت زندگی

جذب ثروت با ۶ قانون طالیی!)2(

 شــناخت  حق و باطل را مراتبی است که اشــخاص در قبول و رد آن 
متفاوت هســتند. قاعده در حق آن اســت که قلب به خدا و حقایق و 
اوامرش باشــد و از آن طرف در باطل که شــامل نواهی و احکام غیر 
خدایی است منزجر و باطن از تعلقات نفسانی زشت به دور باشد. متقی 
می فهمد که هرچه غیرخدا، باطل واز بین رفتنی است و شخص را از 
حقایق دور می کند و آنچه ماندنی است و ریشه دار، حق است پس به 

اهل حق متصل و از اهل باطل باید پرهیز کرد.
 حق مسلمان متوفی

 »زراره« گوید: در تشییع جنازه مردی از قریش در خدمت امام باقر) 
ع( بودم و از جمله تشــییع کنندگان، عطاء، مفتــی مکه بود. دربین 
جمعیت ناله و فریاد زنی بلند شــد، عطا به او گفت: یا خاموش باش یا 

ساکت نشــد و عطا با دیگر به او من بر می گــردم ولی آن زن 
باش یا مــن بر می گفت: یا خاموش 

زن ساکت نشد و گردم  ولی آن 
من به امام)ع( عطا برگشت. 
عطا برگشت. عرض کردم: 
چه ؟ گفتم : به فرمود: برای 

فریاد  و شیون این زن خاطر 
خاموش بــاش و که بــه او گفت: 

خاموش نشــد برگشت . اال بر می گــردم، چون 
امام )ع( فرمود: با ما باش همراه جنازه برویم، اگر ما چیزی از باطل را 
مقرون با حق یافتیم و حق را به خاطر باطل ترک کردیم حق مسلمان 
را اداء نکرده باشیم؛ یعنی تشییع جنازه آن مرد مسلم که حق اوست به 
خاطر شیون یک زن) که به عقیده اهل غیرشیعه ممنوع است ( نباید 
ترک شود. چون از اقامه نماز بر میت فراغت حاصل شد، صاحب مرده 
و متوفی به امام )ع( عرض کرد : شــما بفرمایید خدایت رحمت کند ، 
چون شما قادر به پیاده راه رفتن نیستید. امام )ع( به تشییع ادامه داد. 
من عرض کردم صاحب مرده اجازه داده مراجعت بفرمایید. فرمود: شما 
کاری داری برو به دنبال کارت، همانا ما با اجازه این شخص نیامده ایم 
و با اجازه وی هم مراجعت نمی کنیم، بلکه به خاطر اجر و پاداشی است 
که می طلبیم چه آنکه به مقدار تشییع جنازه انسان مامور خواهد شد.

باغ 
کاغذی

»اسرار نماز ؛ بررســی اســرار نماز« اثر»علی محمد باقی« را               
»موسسه فرهنگی - انتشــاراتی اقامه نماز« چاپ کرده است.
نویســنده اثر حاضر را در پنج فصل با عنوان های »بررسی سر 
نماز«، »سر جامع نماز«،»اســرارمقدمات نماز« و »تعقیبات« 
نوشته است. هدف نویسنده از تالیف این اثر تشریح مطالبی چون 
منابع شناخت اسرار، دالیل وجود سر برای نماز، راه دستیابی 
به اســرار نماز ، طهارت باطنی ، سرتعداد رکعت های نماز، سر 
تکمیل نمازهای واجب و مطالب دیگری از این دست است که 

با زبانی ســاده و قابل فهم برای مخاطب توضیح داده می شود. 
نویسنده در بخشی از پیش گفتار این اثر می نویسد:»حضرت 
امیرالمومنین )ع( نیز پذیرش هر کار را در گرو نماز می داند:»کل 
شی من عملک تبع لصالتک«؛ هریک از کارهای تو پیرو نماز 
است. هنگامی که نماز ستون دین و دینداری است، اسرار آن نیز 
ستون اسرار دین است؛ بنابراین اگر اسرار نماز روشن گردد، راز 
سایر اعمال نیز روشن می شود. برای پی بردن به ضرورت این 

بحث، باید در اهمیت نمازو مقصود آن تامل کرد. 

اسرار نماز 
حق وباطل

غواصی در لجن
شـرکت کنندگان در مسـابقه غواصـی در لجـن بایـد 
مسـیری گل آلـود را بـه مقـدار ۵۵ متـر در یـک لجـن 
متعفن و بدبو غواصـی کنند و هر کس بتوانـد در کمترین 
زمـان ایـن کار را انجام دهـد، برنده مسـابقه خواهد شـد. 
شـرکت کنندگان مجهز به لوله تنفـس در زیر آب و کفش 
غواصی هسـتند و نمی توانند از شـناهای معمول استفاده 
کنند. رکورد این مسـابقه یک دقیقـه و ۳۵ ثانیه و متعلق 
 به آقـای فیلیـپ جـان اسـت. آخریـن مسـابقه در تاریخ

 ۲۷ آگوست برگزار خواهد شد.
دنبال کردن پنیر در انگلستان

این مسـابقه که به مسـابقه غلتاندن پنیر مشـهور اسـت، 
ورزش خطرناکـی اسـت کـه بـا قدمـت صدهـا سـال در 
انگلیـس و بر تپه هیـل انجام می شـود. یک حلقـه پنیر به 
وزن ۳/6 کیلوگرم از تپه ای با شـیب تند بـه پایین غلتانده 
می شـود و شـرکت کنندگان بـرای گرفتـن آن بـا هـم به 

رقابـت می پردازنـد. همـه سـاله در این مسـابقه دسـت و 
پاهای زیادی شکسـته می شـود، امـا اگر بتوانیـد آن پنیر 
را برداریـد، عـاوه بـر دریافت جایـزه نقدی کـه مقدارش 
قابـل توجه اسـت هم مشـهور می شـوید و هم یـک قالب 

پنیر به دسـت آورده ایـد؛ البتـه اگر سـالم بمانید.
بزکشی در افغانستان

بزکشـی ورزش ملی افغانسـتان و قرقیزسـتان اسـت. در 
ایـن ورزش افراد تیم ها که روی اسـب نشسـته اند، سـعی 
می کننـد بـا اسـتفاده از دسـت، الشـه سـر بریـده یـک 
بـز یـا گوسـفند را از دروازه حریـف بگذرانند. ایـن ورزش 
توانایی خیلـی زیـادی می خواهد. مسـابقه ممکن اسـت 
بـه خشـونت بینجامـد؛ بنابرایـن داوران مسـابقه از افراد 
پرسـابقه و بـاالی ۴۰ سـال انتخاب می شـوند. هـر بار که 
الشـه از دروازه تیم مقابل عبور داده شـود، یـک امتیاز به 
حسـاب می آیـد و در پایان مسـابقه آنکه امتیاز بیشـتری 

بـه دسـت آورده، برنـده مسـابقه اعام می شـود.

عجیب ترین ورزش های دنیا!)3(
دانستنی ها

حرف حساب

 تاریکــی و ســکوت زخم هــای آدم را
 به خاطر می آورند

هراس آدمی همیشــه از تاریکی اســت.تاریکی 
همیشه ســنگین است .خوشایند نیست. تاریکی 
و ســکوت زخم های آدم را به خاطــر می آورند. 

دردهای فراموش شده را.
»آلما«
میثم نبی

پرطرفدارترین کاال بعد از آیفون x در چین

دوریان یا خارگیل میوه ای پرطرفدار است که در کشورهایی چون مالزی، 
برونئی و اندونزی یافت می شود و به کشورهای مختلفی از جمله چین نیز 
صادر می شود. چینی ها به قول معروف برای این میوه سر و دست می شکنند. 
 این روزها مردم چین میان خود ضرب المثل جالبی بــا این عبارت دارند:

»در این کشــور دو چیز طوالنی ترین صف خریدار را دارد، یکی آیفون x و 
دیگری دوریان«! چینی ها طعم این میوه را به کاستارد )دسری تشکیل شده 
از ترکیب حرارت دیده خامه، زرده تخم مرغ،شیر( و رایحه آن را به جورابی 
بدبو تشبیه کرده اند، از این رو آنها دوریان را میوه ای با طعم بهشت و رایحه 

جهنم می نامند.
دوریان که عاوه بر خارگیل به پادشــاه میوه ها نیز شــهرت دارد، در طب 
ســنتی چینی هــا از 
جایگاه ویژه ای برخودار 
اســت تا جایی که آنها 
حتی پس از مصرف ماده 
گوشــتی درون میوه، 
داخل پوســت کاســه 
 مانند آن، آب می ریزند و 

می نوشند.

پروازهایی که با یک مسافر پریدند!

هفته قبل بود که»استیون شنیدر« که قصد سفر از جورجیا به آتانتا را 
داشت،پس از سوار شدن به هواپیما بسیار متعجب شد.استیون به محض 
سوار شدن مشاهده کرد که او تک مسافر این پرواز است و هواپیما تنها 
به خاطر او پرواز خواهد کرد.تاخیر به وجود آمده در پرواز باعث شده بود 
تا بقیه مسافران از این پرواز منصرف شوند.به گفته کارکنان این ایرالین 
این حادثه تنها یک بار دیگر و 1۷ سال پیش برای این شرکت هواپیمایی 
اتفاق افتاده بود که یک مسافر خوش شانس به صورت اختصاصی پرواز 
کند!تک مســافر این پرواز که در ابتدا احساس خوبی نداشت اما بعد با 
فکر اینکه با جت اختصاصی اش پرواز می کند عکس هایی به یادگار با 
خدمه پرواز نیز انداخت.ژانویه امسال بود که »الکس سیمون« ۲8 ساله 
هم پروازی اختصاصی از 
»مانیل« به »بوراکی« را 
در هواپیمایی فیلیپین 
تجربــه کرد.همچنین 
درفوریه پرواز »ووهان« 
به »گوانگ ژو« به دلیل 
تاخیر 1۰ ســاعته تنها 
یک مسافر خانم داشت.

  قاب روز

خلق تصاویر حیرت انگیز با پیچ

سیره بزرگان

چرا زبان چینی سخت ترین زبان دنیاست؟

 حدود یک میلیارد و ۳8۰ میلیون نفر در کشور چین زندگی می کنند که بخش بسیار زیادی از محصوالت موردنیاز مردم جهان را تولید می کنند. با اینکه محصوالت 
چینی در همه جای جهان همه گیر شده است و کشورهای مختلف ارتباطات اقتصادی زیادی با تجار این کشور دارند، باید بدانید که یادگرفتن این زبان عجیب 
و غریب تقریبا محال است و هرچقدر هم که برایش تاش کنید شما با زبانی روبه رو هستید که مهم ترین شاخصه زبان  یعنی »الفبا« را ندارد! به همین سادگی! 
چینی ها می توانند باقی زبان ها را مثل آب خوردن یاد بگیرند، اما کمتر میلی به این کار دارند. کشوری که اخبار آن به واسطه همین زبان عجیب کمتر به بیرون درز 

می کند، اما در این زبان عجیب و غریب چه می گذرد؟

زبانی که الفبا ندارد!
زبان چینی بیــش از 8۰هزارکاراکتر دارد که خود چینی هــا هم همه آن را 
نمی شناسند و به طور روزانه از هزار کاراکتر آن استفاده می کنند. کاراکترهای 
زبان چینی چندین نوع هستند ؛طوری که زبان روز این کشور با زبان سنتی 
آن تفاوت زیادی دارد و حتی تحصیلکرده هــای زبان چینی نمی توانند آن را 
تشخیص دهند. زبان چینی کاما نقاشی اســت که تبدیل به خط شده است 
برای همین به زبان »اندیشه نگار« یا »مفهوم گرا« نیز شناخته می شود. به طور 
مثال مفهوم » حساب کردن« و »شمردن« کاراکتر اولیه اش شبیه به زنی است 
که نشسته و یک سینی جلوی خود دارد و در حال پاک کردن برنج است. در 
کاراکترهای ســنتی به خوبی می توانید این نقاشی را ببینید، اما امروزه  روال 
دیگری پیدا کرده است. برای مثال اگر کاراکترهای سنتی را ببینید، می فهمید 
که کدام نماد خوردن است. اگر زبان چینی هم ندانید می فهمید که این نماد 
نماد انسان است. مثا کاراکتری وجود دارد که بغل هرچیزی بیاید یعنی آب 
دارد. می تواند نشان دهنده آب یا رودخانه یا نوشیدنی باشد. با وجود آنکه عده ای 
خط کشورهای آسیایی را شبیه به هم می دانند باید گفت که اصا اینطور نیست 
و زبان های کره ای و ژاپنی دارای الفبای مشخص هستند برای مثال توافق شده 

که یک کاراکتر حرف B را نشان دهد.

یک کلمه و هزار تلفظ
زبان چینی زبان ادای هجاهای مختلف است و ادای کلمات بسیار، محل 
حساسیت محسوب می شود. هجاهای مشترک چندین معنا دارند که باید 
دقیق و درست ادا شوند. تقریبا هرهجا چندین معنی می دهد. مثا هجای 
ma اگر با تلفظ یکنواخت گفته شود به معنی »مادر« است و اگر کشیده 
تلفظ شود به معنی »اسب« می شود که یک تلفظ اشتباه می تواند افتضاح 
به بار بیاورد. برای همین یک سری کلماتی که در طول روز بسیار استفاده 
می شوند از زمان تولد کودک روی آنها کار می شود تا دقیق و درست در 
ذهنش حک شود چون تلفظ غلط بسیار اشتباه به وجود می آورد. جالب 
است بدانید هجاها و کلمات چینی برعکس سایر زبان ها اغلب به مصوت 

ختم می شوند.

ترجمه همه کلمات حتی اسم شما دوست عزیز
برخاف فرهنگستان ادب و زبان فارســی که در کشور ما تقریبا هیچ کارایی 
ندارد و کلمات تولیدی آن موردتوجه قرار نمی گیرد؛ چینی ها یک فرهنگستان 
فرهنــگ و ادب خیلی قدرتمند دارنــد که هیچ کلمه ای بــدون اینکه ازاین 

فرهنگستان رد شود، وارد این کشور نمی شود. حتی کلمه »تلفن« که همه دنیا به آن تلفن می گویند، اما در چین اینطور تلفظ نمی شود. به طور مثال به 
موبایل می گویند: »سونگ کی سونگ« که ترجمه تحت لفظی آن »گیرنده برقی جیبی« است. تقریبا هرچیزی در چین معادل دارد حتی اسامی آدم ها 
را ترجمه می کنند. به طور مثال اگر کسی به نام »دیوید« به ایران بیاید ما همان »دیوید« صدایش می کنیم بعد فارسی یادش می دهیم. اما برای چینی ها 
اینطور نیست. اگر کسی بخواهد مدت طوالنی کنار چینی ها باشد باید اسمش را تبدیل کند و اســم چینی بگذارد وگرنه ناراحت می شوند یا اینکه یک 
ویژگی را به طرف مقابل نسبت می دهند و آن ویژگی را به چینی صدا می کنند و خیلی مواظب هستند تلفظ ها را طوری انتخاب کنند که معنی بدی ندهد.

خطی چینی هم خوشنویسی دارد
زبان سنتی چینی با زبان دانشگاهی این کشور بسیار تفاوت دارد به طوری که اگر زبان چینی را دانشگاهی بیاموزید هنگام مواجهه با کاراکترهای زبان سنتی 
چینی چیزی از آن سر در نمی آورید. چینی ها زمانی که شعر می نویسند از باال به پایین می نویسند در حالی که نوشتن خودشان از چپ به راست است. کشورهایی 
مثل چین تایپه همچنان با کاراکترهای چینی سنتی می نویسند؛ یعنی با اینکه گفتارشان یکسان است، اما خطشان تفاوت دارد. هنرخوشنویسی در چین کنار 

اوپرا بسیار محبوب است و چینی ها برایش احترام زیادی قائل هستند. اگر ایرانیان با قلم نی خوشنویسی می کنند چینی ها با پرکاغ خوشنویسی می کنند.
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