
مدیرنظارت و بازرسی اصناف اســتان از کشف 20 هزار 
قطعه انواع صنایع دســتی قاچاق به ارزش 12 میلیارد 
ریال در اصفهان خبر داد. به گــزارش خبرگزاری ایمنا، 
جواد محمدی فشارکی با اشــاره به اینکه طی بازرسي 

انجام شــده در تاریخ30 فروردین ماه توســط بازرسان 
مدیریت بازرســي و نظارت اصناف اســتان از یك واحد 
صنفي تخلیه بار در اصفهان، تعداد 10 دســتگاه ویدئو 

پرژکتور خارجي قاچاق کشف و ضبط ...

مدیرنظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان خبر داد:

کشف 20 هزار قطعه
صنایع دستی قاچاق در اصفهان

ادامه در صفحه  3 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
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به بهانه رد صالحیت رییس جمهور سابق؛  احمدی نژاد فقط یک انسان بود

وقتی تصمیم می گیرند مناظره ها زنده نباشد ؛    هیچکس راضی نیست!

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشــتی اصفهان گفت: 1۵ درصد از بازار لوازم آرایشی اصفهان دارای کاالی قاچاق و 
تقلبی است که با وجود سرب در این نوع کاال، به پوست مصرف کننده آسیب  زیادی وارد می شود. جعفر اطیار در گفت وگو با خبرنگار 

تسنیم در اصفهان با اشاره به اینکه متاسفانه حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی با معضل قاچاق کاال روبه رو است، اظهار داشت ...

۱۵ درصد از بازار لوازم 
آرایشی اصفهان قاچاق است
3

رییس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان:
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بهشتی کوچک در خانه های تاریخی شهر

مرثیه ای بر قلعه تاریخی اصفهان

چهره واقعی چهارباغ

از کرامات شیخ شهر ما

صفحه 3

مرکز مدیریت تاالب بین المللی 
گاوخونی افتتاح می شود

صفحه 11

  افتتاح چند مرکز بهداشتی 
و درمانی  در اصفهان

صفحه 11

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان:

اصفهان 2۴2 هزارخانه خالی دارد

رشد ۱9 درصدی پروازهای
فرودگاه اصفهان در سال گذشته

11

کهن دژ باستانی اصفهان؛
هویتی که بر باد رفت   
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پیشنهاد سردبیر:
رشوه ترامپ به چین برای حل بحران کره شمالی

انتخابات

نایب رییس مجلس بــا بیان اینکه شــانس روحانی از 
دیگرکاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری بیشتر 
است، بر لزوم ارائه برنامه از ســوی کاندیداها و پرهیز از 
تخریب یکدیگر تاکید کرد. مسعود پزشکیان، اظهار کرد: 
حضور این تعداد کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری 
چشم انداز مناسبی از وضع کشــور را نشان نمی دهد، 
بلکه بهتر است جریانات اصلی روی یک یا دو نفر تفاهم 
می کردند  مثل انتخاباتی که در همه دنیا برگزار می شود.  
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ظاهرا تعدادی 
از کاندیداها بنــا ندارند برنامه خــود را ارائه دهند بلکه 
می خواهند برای بقیه پرونده درست کنند؛ کارهایی که 
مدتی از ســوی برخی افراد انجام می شد و کل سرمایه 
اجتماعی ما را با مشــکل مواجه کرد. این نوع تبلیغات 

مناسب نظام ما نیست. 
پزشــکیان در پایان با بیان اینکه شــانس روحانی در 
انتخابات پیش رو بیش از ســایرین است، یادآور شد: با 
توجه به اعالم تایید صالحیت ها باید ببینیم در مناظره ها 
چه اتفاقی می افتد و مواضع افراد چیســت؟ زیرا آنچه 

تاکنون شنیده ایم تنها نقد و بدوبیراه بوده است.

ایســنا: دبیرکل حزب اسالمی کار با اشــاره به ثبت نام 
جهانگیری در انتخابات ریاســت جمهوری، بیان کرد: 
روحانی و جهانگیری یک کار مشترک را انجام می دهند 
و آن بیان مطالب خود و اظهارنظر بیشتر در مورد مسائل 
مربوط به دولتشان است.حســین کمالی با بیان اینکه 
روحانی و جهانگیری با مشورت همدیگر در انتخابات در 
کنار هم حضور یافته اند، گفت: این مسئله عجیبی نیست؛ 
چرا که دو نفر که همکار بوده انــد و در یک دولت حضور 
داشته اند، برای اظهارنظر بیشــتر و بیان مطالبات شان 
ثبت نام کرده اند.دبیرکل حزب اسالمی کار با بیان اینکه 
جهانگیری فردی صاحب نظر است که می تواند راهکارها 
را بیان کند، گفت: مســائلی که اصولگرایــان در مورد 
ثبت نام جهانگیری مطرح می کنند واقعی نیست؛ چرا که 
اگر ثبت نام ایشان نشان ضعف دولت باشد قبل از همه این 
اصولگرایان هستند که ضعف دارند، آنها با تعداد بیشتری 
در انتخابات شــرکت کرده اند.کمالی در پایان گفت: در 
جبهه اصالح طلبان افراد دیگری نیز کاندیدا شــده اند و 
این بدیهی است که هر کسی که احساس می کند نظری 

دارد و می تواند اظهارنظر کند در انتخابات شرکت کند.

پزشکیان:

شانس روحانی از سایر کاندیداها 
بیشتر است

دبیرکل حزب اسالمی کار:

روحانی و جهانگیری کار 
مشترکی را انجام می دهند

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری:

 از کاندیدای نهایی جمنا 
حمایت می کنیم

پورمختار:

 اصولگرایان و اصالح طلبان 
نیازمند بازسازی هستند

ایسنا : سیدکمال الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان 
خط امام و رهبری با اشاره به آخرین اقدامات این جبهه  
برای انتخابات، اظهار کرد: در زمینه انتخابات، ما همان 
سازوکاری  که در جمنا شکل  گرفته است را پذیرفته ایم. 
وی با بیان اینکه جبهه پیروان به همراه احزاب هجده گانه 
خود از ابتدا با این ســازوکار همراه بوده اســت، افزود: 
اصولگرایان به دنبال اجماع بر یک کاندیدا در انتخابات 
هستند و حمایت از ســازوکار جمنا نیز به همین دلیل 
است؛ بنابراین کاندیدای ما در انتخابات ریاست جمهوری 
همان کاندیدای جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
خواهد بود. سجادی با اشاره به اقدامات تشکل متبوعش 
برای انتخابات شورای شهر تهران، اظهار کرد: ما چندی 
پیش، بر اساس رای گیری که در شورای مرکزی جبهه 
انجام دادیم، فهرستی ۲۱ نفره را برای شورای شهر تهران 
به ســایر اصولگرایان ارائه کردیم، هرچند که از میان آن 
۲۱ نفر، افرادی نیز در انتخابــات ثبت نام نکردند، اما در 
نهایت کاندیداهای باقی مانده ما با سایر کاندیداهایی که 
اصولگرایان برای شورای شهر ارائه کرده اند، مورد بررسی 

قرار می گیرند و فهرست نهایی منتشر می شود.

ایســنا : محمدعلــی پورمختار، عضو جبهــه مردمی 
نیروهای انقالب اظهار کرد: متاسفانه تحلیل انتخابات 
در کشــور ما همچنان یک تحلیل سنتی است و یکی 
از ایرادات هم این اســت کــه تصور مــی رود یا بیان 
اصولگرایی باید پیروز شود یا جریان اصالح طلبی، که 
در این صورت ناکارآمدی ایــن دو جریان که هر کدام 
زمانی در کشــور حاکمیت داشــته اند تکرار خواهد 
شد. اعتقاد من این اســت که خارج از این قطب بندی 
ها هم کار می تواند دنبال شــود. همانطــور که مقام 
معظم رهبری هــم فرمودند کــه به چپ و راســت و 

اصولگرایی و اصالح طلبی قائل نیستند.
این عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب یادآور شــد: 
عضویت من در این جبهه دلیل بر این نمی شود لزوما از 

اصول جمنا تبعیت کنیم.
وی ادامه داد: جریانات اصولگرایی و اصالح طلبی نیاز 
به بازنگری و بازسازی دارند؛ چرا که این دو جریان خود 
را به نیروهای ثابتی محدود کرده اند و مســئولیت ها 
تکرار شده و هر چه در چنته داشتند به میدان آوردند، 

اما ناموفق بودند.

عکس روز

پنجشنبه شــب بود که وزارت کشور اسامی  سید رسول
شش نفر دارای صالحیت برای تصدی پست  رضایی

ریاست جمهوری را اعالم کرد. طبق ســنوات گذشته امسال نیز 
اعالم اسامی احراز صالحیت شــدگان با حواشی و شگفتی هایی 

همراه بود.
شــورای نگهبان همیشــه این موضوع را اثبات کرده که با کسی 
شوخی ندارد و این موضوع را در سال 9۲ با اعالم نکردن نام مرحوم 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی در میان احراز صالحیت شدگان به 
اثبات رســاند و این دوره نیز نام احمدی نژاد در میان اسامی تایید 

شده به چشم نمی خورد. 
با این حال احمدی نژاد که همیشــه گفته است انسان قانونمندی 
اســت و به آنچه بر آمده از قانون باشــد احترام می گذارد، اما این 
ردصالحیت فارغ از واکنش های احمدی نژاد خالی از آسیب نبوده 
و به محض اینکه اسامی احراز صالحیت شــدگان اعالم شد و نام 
احمدی نژاد در میان آنها نبود تمامی رسانه ها و کانال های معاند 
جمهوری اسالمی شروع به عملیاتی تخریبی کردند و این موضوع 

را بهانه ای برای زیر سوال بردن حاکمیت قرار دادند.
با نگاهی به استدالل رسانه های مذکور،  متوجه عوام پسند بودن 
آن می شــویم. اما اینکه چرا احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور 
هشت ساله ایران ردصالحیت می شود و جواز عبور از فیلتر شورای 
نگهبان را نمی گیرد)آن هم شــورای نگهبانی که دبیر آن روزی از 
حامیان سفت و سخت وی بود( باید گفت ریشه اش به خود شخص 
برمی گردد؛ به »احمدی نژاد« که فقط یک انسان است و مطمئنا 
یک انسان معصوم هم نیست؛ لذا این احتمال همیشه وجود داشته 
و دارد که دچار اشتباه شود. چرایی این موضوع که چرا اشتباهات 
احمدی نژاد امروز تا این حد می تواند جمهوری اسالمی را با مشکل 
مواجه کند، این اســت که بسیاری از مســئوالن در زمان ریاست 
جمهوری وی، او را از دایره انســان بودن خارج می کردند و به هر 
وسیله ای سعی در دفاع از او داشتند و راجع به وی تعابیری به کار 
می بردند که شاید آن جمالت را به سختی راجع به تعداد کمی از  
افراد در طول تاریخ بتوان بیان کرد. جمالتی که بسیاری از آنها را 
 نمی توان از یاد برد: » پیروی از احمدی نژاد پیروی از خداســت«، 
» او رجایی زمان است « ، » او معجزه قرن است « ، » نامه او به جرج 

بوش از طرف خداست و باید در کتب درسی گنجانده شود« و ...
 امروز حمایت همه جانبه از آن فرا انسان)!( در زمان مسئولیتش و 
عدم احراز صالحیت از او ، بسیاری از مردم را دچار تناقض می کند 
و فرصت را برای فرصت طلبان و معانــدان فراهم می کند که کل 

حاکمیت را زیر سوال ببرند.
در آخــر باید گفت احمدی نژاد فقط یک انســان بوده و هســت، 
کســی که فقط شــبیه خودش اســت. او فقط یک انسان است 
که خطا یا اشتباه هم ممکن اســت در کارش وجود داشته باشد، 
او فقط احمدی نژاد اســت و در حقیقت ایجاد تقــدس برای او به 
این منظور که مشروعیت بیشتری را کسب کند ضربه اصلی را به 
رییس جمهور ســابق و حامیانش زد؛ همان هایی که روزگاری از 
او به عنوان »معجزه هزاره ســوم« نام می بردنــد و حاال در اعالم 

برائت جویی از وی از یکدیگر سبقت می گیرند.  

وزارت خارجه چین اعالم کرد: شــرکت های چینی و ایرانی طی 
اواخر هفته جاری نخســتین قراردادهای تجاری برای بازطراحی 

رآکتور اتمی اراک را به امضا خواهند رساند.
این قرارداد بخشی از توافق هســته ای ایران و قدرت های جهانی 
در سال ۲0۱5 میالدی خواهد بود. سرنوشت رآکتور اتمی اراک 
یکی از ســخت ترین مواردی بود که در مذاکــرات طوالنی بین 
ایران و قدرت های جهانی مطرح شده بود. این توافق هسته ای از 
سوی ایران و آمریکا، چین، روسیه، فرانسه بریتانیا و آلمان به امضا 

رسیده است.
در بازطراحی، رآکتور آب سنگین اراک به گونه ای طراحی خواهد 

شد که قادر به تولید پلوتونیوم مورد نیاز برای بمب اتمی نباشد.
ســخنگوی وزارت خارجه چین تاکیــد کرد: این قــرارداد روز 
یکشنبه در شهر وین امضا خواهد شد. توافقات اولیه در خصوص 
این قراردادها پیش از این در پکن حاصل شــده است. این قرارداد 

بخش مهمی از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی است.
»لو کانگ« تصریح کرد: چین و آمریکا به طور مشترک ریاست کار 
گروه پروژه اراک را بر عهده داشــته اند و پیشرفت به آرامی انجام 
شده است. امضای این قرارداد، شرایط خوبی را برای تداوم پروژه 

بازطراحی ایجاد خواهد کرد.

به بهانه رد صالحیت رییس جمهور سابق؛ 

احمدی نژاد فقط یک انسان بود

ایران و چین قرارداد بازطراحی 
رآکتور اراک را امضا می کنند

یادداشت

کافه سیاست
افکارنیوز:به گزارش فاکس نیوز، »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
در کنفرانس خبری مشترک با »پائولو جنتیلونی سیلوری« نخست وزیر 

ایتالیا در خصوص ایران و توافق هسته ای میان این کشور و ۱+5 گفت:
» فکر می کنم ایرانی هــا دارند زیان بزرگی به توافــق می زنند. توافقی 
وحشــتناک که حاال امضا شــده و اصال نباید با آن روش، مورد مذاکره 
قرار می گرفت و نباید امضا می شد.« رییس جمهور آمریکا که کشورش 
یکی از طرف های مذاکره ایران در ۱+5 بود ادامــه داد: »من در کل، از 
توافقات حمایــت می کنم ولــی آن )برجام( توافق بدی بــود؛ بدترین 
توافقی که تاکنون دیده ام کسی )برای انعقاد آن( مذاکره کرده باشد.« 
ترامپ آخرین تیر این کنفرانس خبری را هم به سمت برجام و روحش 
شلیک کرد و گفت: »می توانم به شما بگویم که آنها به روح توافق پایبند 
نبوده اند؛ ما در حال تحلیل دقیق آن هســتیم و در آینده ای نه چندان 

دور، چیزی برای گفتن خواهیم داشت.«

روســیاالیوم: رجب طیب اردوغان گفت: ما حتی یک وجب ســوریه را 
نمی خواهیم و تنها دغدغه ما مبارزه با داعش است. ما جرابلس، الراعی، 
و الباب را از چنگ گروه تروریستی داعش آزاد کردیم. وی مدعی شد که 
سیاست های ایران ما را عذاب می دهد. ایران سیاست گسترش فارسی را 
در منطقه در پیش گرفته است. اردوغان افزود: به عنوان مثال نیروهای 
حشدالشعبی چه کسانی هستند؟ چه کسانی از آنها حمایت می کنند؟ 
پارلمان عراق آنها را تایید کرده ، ولی آنها یک گروه تروریستی هستند و 
باید دید که چه کسانی پشت این گروه قرار دارند. وی درباره آینده روابط 
کشورش با ایران گفت: روابط ما با ایران تاریخی و ریشه  دار است و کاش 
روابط به این سطح فعلی نمی رسید. اردوغان گفت: ایرانی ها می خواهند 
در ســوریه، عراق، یمن و لبنان نفوذ کنند تا یک قدرت فارســی را در 
منطقه تشکیل دهند. این اقدامات معنا دار است و ما باید خوب درباره 

آن فکر کنیم. ایران باید از سیاست های خود دست بردارد.

ترامپ:

 ایران، به روح برجام 
پایبند نبوده است

اردوغان:

 ای کاش روابط ما با ایران
 به این سطح نمی رسید

خبر

بین الملل

العالم: رییس جمهور آمریکا بــا دادن وعده قراردادهای 
تجاری بیشتر به چین، ابراز امیدواری کرد این کشور برای 
حل مناقشه کره شمالی کاری انجام دهد. به نوشته پایگاه 
اینترنتی کاخ ســفید؛ دونالد ترامپ درباره کره شمالی 
گفت: ما در وضع خوبی به سر می بریم و به سرعت درحال 
افزایش )توان( نظامی خود هســتیم. در این مدت زمان 
کوتاه چیزهای زیادی اتفاق افتاده است. من تقریبا نود و 
یک روز است که رییس جمهور هستم اما کارهای زیادی 
صورت گرفت و ما در وضع خوبی قرار داریم. ترامپ افزود: 
ما کارهای زیادی انجام می دهیم و باید ببینیم چه اتفاقی 
می افتد. من نمی توانم به پرسش شما )خبرنگار( درباره 
ثبات در شبه جزیره کره پاســخ دهم، امیدوارم که پاسخ 
مثبت باشد و منفی نباشــد. رییس جمهور آمریکا ادامه 
داد: من احترام زیادی بــرای رییس جمهور چین قائلم. 
ما دیداری بسیار خوب در فلوریدا داشتیم. من اطمینان 
دارم کــه رییس جمهور چیــن تالش زیــادی خواهد 
 کرد. من به چینی هــا گفتم که اگر دربــاره این تهدید
 )کره شــمالی( کاری کنید، بــه توافق نامه های تجاری 

بهتری با آمریکا دست خواهید یافت.

 رشوه ترامپ به چین
 برای حل بحران کره شمالی

برادر متهم اصلی طراحی حمله تروریســتی در متروی 
سن پترزبورگ با عامل این حمله تروریستی تماس برقرار 
کرده و مبالغی را که از ترکیه آورده بود، به وی تحویل داده 
است. دفتر تحقیقات روسیه اعالم کرد: اکرم عظیم اف، 
برادر متهم اصلی طراحی حمله تروریســتی در متروی 
ســن پترزبورگ با اکبر جان جلیل اف، عامل این حمله 
تروریســتی تماس برقرار کرده و مبالغی که در ترکیه از 
عضو یک گروه تروریستی بین المللی دریافت کرده بود 
را به وی تحویل داده اســت. پایگاه اسپوتنیک روسیه در 
این باره نوشت: در حکم ایلینا لینســکایا، قاضی روسی 
درباره حکم دستگیری عظیم اف آمده است که دستگاه 
تحقیقات دالیلی را ارائه کــرده که عظیم اف با جلیل اف 
تماس گرفته و برای وی پول حواله کرده است. عظیم اف 
این اموال را که با هدف انجام حمله تروریستی از یک عضو 
فعال تشکیالت تروریستی بین المللی در ترکیه دریافت 
کرده بود به جلیل اف تحویل داده بود.عالوه بر این، عظیم 
اف، با هدف تســهیل تحرک اعضای این تشکیالت در 

خاک روسیه اقدام به جعل مدرک کرده بود.

 تروریست سن پترزبورگ
 از ترکیه پول گرفته است

بر همین اساس بسیاری از فعاالن فضای مجازی به تحلیل ها 
و انتقادات گســترده ای روی آوردند؛ یکی از کاربران توییتر 
نوشته است »مناظره ضبطی، ویژگی مناظره واقعی را ندارد« 
و دیگری در این زمینه نوشته: »مقام معظم رهبری: انتخابات 
باید سالم، با امنیت، با سالمت و با گســتردگی انجام بگیرد؛ 
باید دید چه چیزی به امنیــت انتخابات ضربه می زند« کاربر 
دیگری در توییتر در این باره نوشته است: »نه؛ نشد نمی خوام، 
دوباره ضبط کنین؛ )با نگاه، مجــری را به آخوندی حواله می 
دهد(« و کاربر دیگری به روحانی توصیه ای داشــته اســت: 
»جناب روحانی حاال که دیگه احمدی نژاد نمیاد جای نگرانی 
نیســت؛ لطف کنید پیگیری کنید مناظره زنده باشد مردم 
حالشو ببرن« انتقادات به این شــیوه در برگزاری مناظره ها 
تنها به توییتر محدود نشــد و در کانال های راســت و چپ و 
حتی ضد انقالب در تلگرام سر و صدای زیادی ایجاد کرد؛ به 
صورتی که کانال »آمد نیوز« در سه پست خود به این مسئله 
واکنش نشان داد و در نخستین پســتش با یادداشتی درباره 
امکان بروز بی اخالقی در مناظره ها، تلویحــا از مناظره غیر 
زنده استقبال کرد، اما از ســوی دیگر کانال »مملکته« که به 

جریان اصالح طلبان رادیکال نزدیک تر است به انتقاد گسترده 
از پخش مناظره غیر زنده پرداخت و از این شــیوه مناظره به 
عنوان »مهندسی مناظره« و »سیرک انتخابات« یاد کرده و 
حتی ستاد انتخابات کشور را به احتمال دست بردن در آرای 
مردم متهم کرد؛ همچنین در این راســتا کانالی هم با عنوان 
»کمپین دانستن حقیقت حق من اســت« تشکیل شد و به 
اعتراض دربــاره مناظره غیر زنده پرداختند، اما این مســئله 
تنها میان مردم و فضای مجــازی نبود و حتی رییس جمهور 
و دیگر کاندیداهــای ثبت نام کــرده در انتخابات ریاســت 
جمهوری به این شیوه برگزاری مناظره به شدت انتقاد کردند. 
در ابتدا علیرضا زاکانی از منتخبیــن جبهه مردمی نیروهای 
انقالب )جمنا( و منتقد دولت، طی نامه ای به وزارت کشــور 
به این مسئله واکنش نشان داد و با اعالم آمادگی کامل برای 
حضور در مناظره زنده، از مناظره غیر زنده با عنوان »مناظره 
پوششی« یاد کرد: »این اقدام به صورت روشن، آسیب جدی 
به شــفافیت در تبیین برنامه نامزدهــای انتخاباتی خواهد 
زد و بیم آن می رود که اصل بی طرفی وزارت کشــور و ستاد 
انتخاب کشور در اتخاذ این تصمیم، فضاسازی برای نامزدی 

خاص در جامعه محسوب شود.« سپس نوبت حسن روحانی 
رییس جمهور کشــورمان بود که به این اقدام خرده گرفته و 
به آن اعتراض کند تا خود را از تصمیم ســتاد انتخابات کشور 
مبرا سازد: »طرفدار آزادترین شیوه مناظره هستم، حامی هر 

شیوه ای در مناظرات هستم که مردم بهتر انتخاب کنند.«
در این میان کاندیداهای دیگر نیز هر کدام به روشی از پخش 
مناظره غیر زنده انتقاد کردند. از رییسی که شاید جدی ترین 
رقیب روحانی باشــد تا قالیباف و میرســلیم، اما نکته جالب 
توجه در این میان نامه علی عســگری رییس سازمان صدا و 
سیما در انتقاد به انتخاب مناظره غیرزنده بود: »با وجود اصرار 
رسانه ملی برای پخش زنده مناظره های انتخاباتی متاسفانه 
کمیسیون تبلیغات انتخابات در جلسه امروز خود به ریاست 
وزیر کشور با این پیشنهاد مخالفت و پخش غیرزنده مناظره ها 
را تصویب کرد.« با این وجود انتقادات رییس جمهور و رییس 
سازمان صدا و سیما به عنوان عضو ســتاد انتخابات کشور و 
همچنین ریاست وزیر کشور بر ستاد انتخابات تنها یک سوال 
به ذهن متبادر می شــود که پس دلیل برگزاری مناظره غیر 
زنده چیست؟ این )شــاید( مصلحت اندیشی از کجا القا شده 
 اســت؟ و این شــیوه مناظره به نفع کدام جریان یا کاندیدا 

می تواند تمام شود؟
کارشناسان سیاسی نزدیک به جبهه اصولگرایی، دولت را به 
طور مســتقیم در این باره متهم کرده اند. مهدی محمدی از 
اعضای شورای مرکزی جمنا نوشته اســت: »مردم خواهان 
مناظرات زنده اند. حاال کــه یار کمکی هــم آورده اند دیگر 
نباید از چیزی بترسند مگر اینکه اوضاع حتی از آنچه ما فکر 
می کنیم خراب تر باشد. روحانی بخواهد یا نه باید مسئولیت 

وضع موجود را بپذیرد.«
از ســوی دیگر سیدیاســر جبرائیلی نیز از دیگر کارشناسان 
سیاســی اصولگرا معتقد اســت: »مناظره ضبط شده، یک 
جهانگیری دیگر اســت. باید منتظــر جهانگیری های بعدی 
هم که قرار اســت به روحانی کمک کنند، باشیم!« همچنین 
رضا سراج از کارشناســان مطرح مخالف دولت دلیل می آورد 
که دولت پیشــنهاد دهنده لغــو پخش مناظره زنــده بوده 
است: »چرایی سانســور در پخش مناظره ها؟ فرار روحانی از 
مســئولیت وضع موجود، خارج کردن حقوق های نجومی از 
مناظره، نگرانی روحانی از طرح پرونده حسین فریدون، عدم 
اســتفاده رقبای روحانی از برگ های برنده، به چشم نیامدن 
کاندیدای پوششــی روحانی، مهار شــوک های غیرمنتظره 
رقبــای روحانی، طفره رفتــن روحانی در قبــال ناکارآمدی 
دولت« همچنین غالمرضا کاتــب یک عضو هیئت نظارت بر 
صدا و سیما گفت: »عدم پخش زنده مناظره ها پیشنهاد وزیر 
کشور و دولت نبوده و او هم تنها یک عضو از کمیته تبلیغات 
است.« اما در این میان توئیت حذف شده ای می تواند به همه 
ابهام ها درباره دالیل اتخاذ مناظره ضبطی پاسخ دهد؛ توئیتی 
از حسین فریدون برادر رییس جمهور با این محتوا: »مناظره 
زنده احتمال مشکالت امنیتی انتخابات را چند برابر می کند.

تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات بسیار خردمندانه است«!

ساعت 16:34 دقیقه روز پنجشنبه بود که خبر مهمی به نقل از سخنگوی وزارت کشو از سوی   سیدسعید
خبرگزاری رسمی دولت اعالم شد: »مناظره های انتخاباتی پخش زنده ندارد«! تصمیمی که اعضای  ابطحی 

ستاد انتخابات کشور متشکل از 5 عضو از وزارت کشور، دبیر هیئت اجرایی انتخابات، دادستانی 
کل کشور، رییس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و رییس سازمان صدا و سیما اتخاذ کرده و به حدی ناگهانی و 

غیرمنتظره بود که واکنش بسیاری در میان  افکار عمومی و حتی کاندیداهای ریاست جمهوری ایجاد کرد.

 حتی رییس جمهور 
و دیگر کاندیداهای 

 ثبت نام کرده
  در انتخابات 

ریاست جمهوری به 
این شیوه برگزاری 

مناظره به شدت 
انتقاد کردند

عباس جدیدی در مراسم 
ختم والده اخوان طاهری 

وقتی تصمیم می گیرند مناظره ها زنده نباشد؛

هیچکس  راضی نیست!
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رییس صنف کفاشان استان اصفهان در رابطه با وضعیت 
تولید کفش در اصفهان اظهار داشــت: مشکالت حوزه 
تولید کفش در اصفهان که در گذشــته سرآمد کفش 

ایران بوده در سه حوزه قابل  تعریف است.
اکبر زاهدی افــزود: بانک ها، بیمه و اداره مالیات، ســه 
مشکل عمده تولیدکنندگان کفش در اصفهان هستند 
و با فشارهایی که به تولید آورده اند تولیدکنندگان را با 
مشــکل مواجه کرده اند. رییس صنف کفاشان استان 
اصفهان همچنین تصریح کرد: در برخی اقالم کفش و 
پاپوش، به دلیل باال بودن قیمت تمام شده قادر به رقابت 
با اجناس قاچاق نیســتیم و تعرفه گذاری نامناسب نیز 
در این امر مزید بر علت شــده اســت. به گفته زاهدی، 
هزینه های زیادی از ســوی دولت به  عناوین  مختلف از 
تولیدکنندگان اخذ می شــود که این هزینه ها، همگی 
عرصه را برای رقابت تنگ می کنــد. وی تاکید کرد: راه  
حل خروج صنعــت کفش از این مشــکالت، تمرکز بر 
صادرات اســت که آن نیز نیاز به تامین زیرســاخت ها 
و شرایط مناســب از ســوی دولت دارد و با فشارهای 
فعلی به تولیدکننــده نمی توان قــدرت صادراتی آن 
را افزایش داد و امید به کاهش قیمت تمام شــده کفش 
داشت. رییس صنف کفاشان اســتان اصفهان با اشاره 
به واردات کفــش از ترکیه به تبریز ابراز داشــت: دولت 
ترکیه برای تولیدکنندگان کفش خود یارانه صادراتی 
در نظر گرفتــه و این امر موجب افزایــش قدرت رقابت 
آنها و رســوخ به بازارهــای ایران می شــود. این فعال 
صنعت کفــش همچنین اعــالم داشــت: بانک ها در 
پرداخت وام هیچ همکاری بــا تولیدکنندگان کوچک 
 و متوســط نمی کنند و با نرخ های فعلــی، دریافت وام 
صرفه اقتصادی ندارد. زاهدی در رابطه با موضوع قاچاق 
نیز اذعــان داشــت: قاچــاق و واردات در حوزه کفش 
کالسیک با شکست روبه رو شده و کیفیت کار کفاشان 
اصفهانی، چینی ها را از بازار کالسیک بیرون رانده است. 
وی در ادامه گفت: اما در حوزه کفش های ورزشی، حجم 
قاچاق و واردات باالست و باوجود تالش های زیاد بازرسی 
اصناف و شناسایی انبارهای اجناس قاچاق، ورود جنس 
قاچاق به بازار اصفهان، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه 
کرده است.رییس صنف کفاشان استان اصفهان در مورد 
صادرات کفش اصفهان نیز اذعان داشــت: تالش هایی 
برای صــادرات صورت گرفته و کفش های کالســیک 
اصفهان به کشورهای شمالی نظیر روسیه، آذربایجان و 

نخجوان صادر شده است.

کافه اقتصاد

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: تعداد پروازهای انجام 
شده از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در سال گذشته در 

مقایسه با سال 94 ، معادل 19 درصد  افزایش یافت.
حسن امجدی با اشــاره به اینکه در سال گذشــته 23 هزار و 372 
 سورتی پرواز از این فرودگاه انجام شــد، تعداد پروازهای سال 94 را

 19 هزار و 570 سورتی اعالم کرد.
وی از کســب رتبه سوم فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان بعد از 
فرودگاه های امام خمینی و مشــهد در پروازهای خارجی خبر داد و 
افزود: در مجموع در ســال گذشــته 2 میلیون و 650 هزار مسافر از 
طریق فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان جابه جا شدند که 

نسبت به سال قبل از آن با رشد 18 درصدی همراه بود.
مدیرکل فــرودگاه های اســتان اصفهان مجموع تعــداد پروازها و 
مسافران جابه جا شده در پروازهای داخلی فرودگاه اصفهان در سال 
95 را 19 هزار و 74 پرواز و 2 میلیون و 135 هزار و 871 نفر مســافر 
عنوان کرد و گفت: در این بخش نیز 21 درصد رشــد در نشســت و 
برخاست ها و 20 درصد رشــد در تعداد مسافران نسبت به سال 94 

رخ داد.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته چهار هزار و 295 سورتی پرواز 
خارجی از این فرودگاه انجام شد، تاکید کرد: تعداد مسافران خارجی 
اعزامی از فرودگاه شهید بهشتی نیز در این مدت به بیش از 520 هزار 
مسافر رسید که مؤید رشد 15 درصدی نســبت به سال قبل از آن 

است.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان اعالم کرد:

رشد 19 درصدی پروازهای فرودگاه 
اصفهان در سال گذشته

با مسئوالن

بازار

 قیمت انواع
ماشین اصالح موی سر در بازار 

مدیرکل روابط عمومی بانک مسکن گفت: تمام مشتریان بانک مسکن 
تا 15 اردیبهشت ماه فرصت دارند برای تکمیل اطالعات شخصی خود 
به شعب این بانک مراجعه کنند. مسعود ایزدی مدیرکل روابط عمومی 
بانک مسکن افزود: اکنون برخی از حســاب های مشتریان این بانک در 
شعب مربوطه مسدود شده و مشــتریان باید برای رفع نواقص اطالعات 
حساب های بانکی، به شعب دارنده حساب خود مراجعه کنند. این مقام 
مسئول در بانک مسکن با بیان اینکه تمام مشتریان بانک موظف هستند 
به شعب محل افتتاح حســاب خود مراجعه کنند، اعالم کرد: با تکمیل 
اطالعات بانکی و رفع اشــکال موجود، تمام حســاب های مشتریان از 
وضعیت مسدودی خارج می شود.  اکنون بانک مسکن با یک هزار و 226 
شعبه در سراسر کشور وظیفه تامین تسهیالت برای خرید و یا ساخت 
مسکن را در کشور بر عهده دارد و برخی از تسهیالت خرید مسکن آن با 

سود تک رقمی 8 و یا 9/5 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

رییس اتحادیه لــوازم خانگی از ایجــاد و بهره بــرداری از کارخانه های 
تولید مشــترک لــوازم خانگی ایــران و اروپــا خبــر داد. محمد طحان 
پور با اشــاره به حضــور تولید کنندگان معــروف ایتالیایی و فرانســوی 
در ایــران افزود: این شــرکت ها اقدام بــه تولید کاال با برند کشــورهای 
خود و درج ســاخت ایران خواهند کرد. وی با اشــاره بــه تولید کاالهای 
صادراتــی در این کارخانه های تولید مشــترک ادامه داد: ظرف 2 ســال 
آینده، ایران به هــاب منطقه برای صــادرات برندهای معــروف اروپایی 
تبدیل خواهد شــد. طحان پور با اشــاره به رشــد 20 درصــدی تولید 
در ســال 95 گفت: این در حالی اســت که سال گذشــته صادرات لوازم 
خانگــی وجود نداشــته اســت. وی لباسشــویی، ظرفشــویی، پکیج و 
آبگرمکن را محصــوالت برنامه ریزی شــده برای تولید مشــترک اعالم 
 کرد و گفــت: با یک برنــد معروف آلمانــی در حال مذاکره هســتیم که
 30 درصد تولیدات آن برای بازار داخلی و 70 درصد دیگر صادرخواهدشد.

بانک مسکن اعالم کرد:

ضرب االجل برای مشتریان 
بانک مسکن

رییس اتحادیه لوازم خانگی خبر داد:

ساخت کارخانه لوازم خانگی 
مشترک ایران و اروپا

مدیرنظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان خبر داد:

کشف 20 هزار قطعه صنایع دستی قاچاق در اصفهان

کارخانه قند کامیاب اصفهان به دلیل مشــکالت فراوان 
تعطیل شــده و به گفته اعضای انجمن تصفیه کنندگان 
شکر حدود 6 ماه پیش به طور رسمی ورشکستگی خود 

را اعالم کرده است.
 در پی تشدید مشــکالت تولید طی ســال های اخیر، 
کارخانــه قند کامیــاب واقــع در کیلومتــر 10 جاده 
نجف آباد که از ســال 1352 تولید خــود را آغاز کرده 
بود و حــدود 250 نفــر نیــروی کار در آن مشــغول 
بودند، به تعطیلی کشــیده شــد. دلیل این تعطیلی از 
ســوی اعضای انجمن تصفیه کنندگان شــکر، کمبود 
 نقدینگی و مشــکالت بانکــی عنوان شــده و نهایتا از

 6 ماه قبل با شدت گرفتن این مشکالت و فشار بانک ها، 
کارخانه اعالم ورشکستگی کرده است.

تعطیلــی کارخانه هــا طی ماه هــای اخیر در اســتان 
اصفهان که صنعتی ترین اســتان کشور پس از پایتخت 
عنوان شــده و بیش از 8 هزار واحد تولیــدی را در خود 
جای داده، اتفاقی عجیبی نبوده و مشکالت رکود در این 
ســال ها، ظرفیت تولید را در صنایع استان به 30 درصد 

کاهش داده است.
رییس سابق صنف فرش و موکت در گفت وگو با فارس از 
تعطیلی کارخانه های فرش ماشینی در کاشان خبر داده 

بود و مشکالت کارخانه های بزرگی همچون پلی اکریل 
و ذوب آهن نیز عرصه را برای تولید و اشــتغال در استان 

تنگ کرده است.
البته تناقــض اصلی درجایی خود را نشــان می دهد که 
مســئوالن دولتی در اســتان از اعطای تسهیالت ارزان 
به حدود هزار واحــد تولیدی و با مبلغــی فراتر از 700 
میلیارد تومان ســخن می گویند، امــا جزییاتی از این 
تســهیالت منتشرنشــده و در بین بنگاه ها و تولیدشان 
اثری از این تسهیالت مشــاهده نمی شود. کارخانه قند 
کامیاب، یکی از کارخانه های قدیمی صنعت قند و شکر 
کشــور بوده که به دلیل مشــکالت فراوان تعطیل شده 
و به گفته اعضای انجمن تصفیه کنندگان شــکر، حدود 
6 ماه پیش به طور رســمی ورشکســتگی خود را اعالم 

کرده است. 
کارخانه قند کامیاب با قدمت 44 ســال به دلیل بدهی 
مالی و ناتوانی در پرداخت اقساط وام بانکی ورشکست و  

تمام دستگاه ها و تجهیزات آن فروخته شده است.
این کارخانه اکنون 60 میلیــارد ریال بدهی بانکی دارد 
و مدیرعامل آن به دلیل شــکایت طلبکاران در زندان به 
سر می برد؛ مشکالت مالی کارخانه قند کامیاب از  8 ماه 

پیش تشدید شده بود.

محمدرضا مالصالحی رییس مرکــز اصالح نژاد و بهبود 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت دام، طیور و 
دامپزشــکی، ژنتیک و اصالح نژاد دام در اصفهان با بیان 
اینکه نسبت به برگزاری این نمایشگاه خوشحال هستم 
چراکه تصور نمی کردم این نمایشــگاه بتواند با توجه به 
مشکالت ایجاد شده برگزار شود، اظهار کرد: صنعت دام 
و طیور کشــور از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت، مقام 
نخست تولید شــیر و جایگاه برتر در تولید گوشت قرمز 
و ســفید نشــان از اهمیت این صنعت در اصفهان دارد. 
وی با بیان اینکه توســعه در تمام زمینه های دام و طیور 
اصفهان رخ داده و باید این تالش را ارج بنهیم و اتفاقات 
خوبی در شرایط خشک سالی و ســختی رخ داده است، 
افزود: طــی دو دهه گذشــته، کشــور وارد کننده مواد 
پروتئینی بوده است، اما امروز با همین تالش ها به صادر 
کننده بســیاری از اقالم محصوالت کشــاورزی تبدیل 
شــده ایم و برای اینکه بتوانیم در این زمینه پیشــرفت 
کنیم باید به مباحث فنی و تکنیکی توجه ویژه داشــته 

باشیم تا جایگاه فعلی را از دست ندهیم.
وی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی موجب انتقال 
تجربیــات و تکنولــوژی و همچنین تبــادل اطالعات 

می شود و هدف برگزاری نمایشگاه همین است.
مالصالحی افزود: ســرانه مصرف شــیر در ایــران بین 
100 تا 110 کیلوگرم اســت با این حال متوسط سرانه 
مصرف شــیر در جهان بیش از 160 کیلوگرم اســت و 
ایران همچنان به میزان قابل توجهی در واقع 60 درصد 
از میانگین جهانی فاصلــه دارد. پس باید به فکر افزایش 
تولید باشــیم که ایــن افزایش از طریق توســعه کمی 
و تولیــد واحدها امکان پذیر اســت و بخش عمده دیگر 
از طریق افزایش بهــره  وری واحدهای دامی پیش بینی 
می شــود. وی نســبت به برخی هجمه ها مخصوصا در 
شــبکه های اجتماعی به اقالم لبنی و مشــکوک کردن 
مردم نســبت به این اقالم اعتــراض کــرد و ادامه داد: 
معتقدم این فشارها حساب شده است تا سالمت جامعه 
به ویــژه جوانان به خطــر بیفتد. چرا باید بــا این هجم 
حمله به مواد لبنی مواجه باشــیم، این مســئله موجب 
شده تا ســرانه مصرف مواد لبنی در کشور کاهش یابد 
و اثرات مخرب آن در جامعه قابل مشاهده است. باز هم 
می گویم که عــده ای به عمد در حال تخریب هســتند، 
اینکه گفته می شــود در شــیر وایتکس ریخته می شود 
 یا به مرغ هــا هورمون زده می شــود اینهــا هجمه های

 برنامه ریزی شده است.

در ادامه روند تعطیلی کارخانجات کشور؛

بیکاری کارگران بزرگ ترین کارخانه قند اصفهان
مالصالحی خبر داد:

راه اندازی نخستین زنجیره تولید شیر کشور در اصفهان

خبررکود

پس از انتشار نامه شرکت پلی اکریل اصفهان در مورد لزوم معرفی 
کارگران و نیروی کار شــرکت به بیمه بیکاری بــه مدت 6 ماه و تا 
زمان راه اندازی خط تولید شــرکت، بیش از 2 هزار نفر از کارکنان 

آمادگی خود را برای استفاده از این بیمه اعالم کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، پس از انتشار نامه شرکت 
پلی اکریل اصفهان در مــورد لزوم معرفی کارگــران و نیروی کار 
شــرکت به بیمه بیکاری، به منظور اســتفاده از امکانات این بیمه 
 به مدت 6 مــاه و تا زمان راه انــدازی خط تولید شــرکت، بیش از
  2 هزار نفــر از کارکنان آمادگی خود را برای اســتفاده از این بیمه

اعالم کردند.

نامه ای که ابتدای ســال جاری، محسن رجایی، مدیرعامل شرکت 
خطاب به کارکنان نوشــته بود، شــامل مــواردی همچون تعهد 
شرکت به استخدام دوباره استفاده کنندگان از بیمه بیکاری از اول 
مهر ماه ســال جاری و تعهد شــرکت به پرداخت عیدی، پاداش و 

مابه التفاوت حقوق فعلی و مقرری بیمه بیکاری بود.
به گزارش فارس، شــرکت پلی اکریل طی سال های اخیر با مشکل 
تامین مواد اولیه، نقدینگی و فرسودگی خطوط تولید مواجه شده و 
بحرانی شدن این مشکالت در اواسط سال جاری، منجر به استقرار 
 هیئت اجرایی از ســوی دولت در این کارخانه و تزریق یک قسط

 20 میلیاردی به حساب شرکت شد.

با این حال و ضمن گذشت 7 ماه از اســتقرار هیئت اجرایی، هنوز 
تولیدی در شرکت رخ نداده و بدهی شــرکت به کارکنان نیز چند 

ماه قبل، عددی در حدود 50 میلیارد تومان گزارش شد.
بر اســاس این گزارش در دفعات قبل ادعا شــده بود شرکت برای 
تامین مــاده اولیه خود نیازمند ســه ماه فرصت بــوده و از این رو 
تصمیم بــه تعطیلی موقــت خطــوط تولید خود و معرفی ســه 
ماهه کارگران به بیمه بیکاری گرفته اســت؛ امــا در حال حاضر، 
 تصمیــم جدید نشــان می دهد این بــازه زمانی دو برابر شــده و 
 بر اساس مســتندات موجود، تا شــش ماه آینده خبری از تولید

در پلی اکریل نیست.

جعفر اطیار در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان با 
اشاره به اینکه متاسفانه حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی با 
معضل قاچاق کاال روبه رو اســت، اظهار داشــت: در حال 
حاضر بازار لوازم آرایشــی با مشــکل قاچاق مواجه شده 
و قاچاق این کاالهــا از مرکز ایران به اقصی نقاط کشــور 

تقسیم می  شود.
وی با بیان اینکه ســعی کردیــم از ورود کاالی قاچاق به 
استان اصفهان جلوگیری کنیم، افزود: باید لوازم آرایشی 

و بهداشــتی موجود در فروشــگاه ها دارای مجــوز اداره 
بهداشــت باشــند. از این رو برای نظارت و جلوگیری از 
 فروش لوازم آرایشــی قاچاق، بازرســانی به فروشگاه ها

 اعزام می شوند.
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم آرایشــی و بهداشتی 
اصفهان به اســتفاده از لوازم آرایشــی تقلبی و قاچاق در 
آرایشگاه های سطح شهر اشــاره و تصریح کرد: متاسفانه 
مجوز ورود به ســالن های آرایشــی را نداریم، اما در این 

زمینه سعی شده مجوز الزم اخذ شــود تا در آرایشگاه ها 
از استفاده و فروش کاالی قاچاق جلوگیری به عمل آید.

وی با بیان اینکه در برخی ســالن های آرایشی به راحتی 
از اجناس قاچاق اســتفاده می شــود، ادامه داد: بسیاری 
از لوازم آرایشــی فاقد مجوز بهداشــتی، در این سالن ها 
استفاده و به فروش می رود که امیدواریم با دریافت مجوز 
ورود به ســالن های آرایشی و با کمک ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق اصناف و ســازمان قاچــاق از ورود 
اجناس و لوازم آرایشی قاچاق به کشــور و نیز سالن های 

آرایشی جلوگیری کنیم.
اطیار با اشــاره بــه فرمایشــات مقام معظــم رهبری در 
خصوص کاالی قاچاق بیــان کرد: رهبــر معظم انقالب 
 فرمودنــد کاالی قاچاق ســوزانده و با آن مبارزه شــود.
 با توجه به اینکه با این معضل مبارزه شــده، اما همچنان 

کاالی قاچاق به کشور وارد می شود.
وی با بیان اینکه تمامی صنــوف و حوزه ها با رکود جدی 
مواجه هســتند، بیان کرد: صنف لوازم آرایشی هم مانند 
صنوف دیگر با رکود مواجه اســت که در حــال حاضر به 
دلیل اینکه قرار است ارزش پول باال رود با رکود اجتماعی 
مواجه هســتیم و باید به رکود اجتماعی در آینده نزدیک 
رسیدگی شود تا تمامی افراد به صورت یکنواخت زندگی 

کنند.
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم آرایشــی و بهداشتی 
اصفهان با بیان اینکه در بازار لوازم آرایشــی اصفهان 15 
درصد کاالی قاچاق وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی از 
لوازم آرایشی که مجوز بهداشتی نداشته و قاچاق و تقلبی 
هستند دارای سرب و مواد زایدی بوده که روی پوست اثر 
می گذارند؛ در این صورت خریدار باید به مجوز بهداشتی 
و همچنین نســبت به خرید برندهای مــورد تایید کاال 
توجه داشته باشد. وی با بیان اینکه خریدار باید به مجوز 
بهداشــتی برندهای معروف نیز توجه کامل داشته باشد، 
گفت: برند معروف تقلبی نیز در بازار موجود است، در این 
راستا با فروشگاه هایی که لوازم آرایشــی قاچاق و تقلبی 

خرید و فروش کنند برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

مدیرنظارت و بازرســی اصناف اســتان از کشف 20 هزار 
قطعه انواع صنایع دستی قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال 
در اصفهــان خبر داد. به گزارش خبرگــزاری ایمنا، جواد 
محمدی فشارکی با اشاره به اینکه طی بازرسي انجام شده 
در تاریخ30 فروردین ماه توسط بازرسان مدیریت بازرسي 
و نظارت اصناف اســتان از یک واحد صنفي تخلیه بار در 
اصفهان، تعداد 10 دستگاه ویدئو پرژکتور خارجي قاچاق 
کشف و ضبط شــد، اظهار داشــت: ارزش این دستگاه ها 
200 میلیــون ریال بود کــه بعد از جمــع آوري و جهت 

انجام ســیر مراحل قانوني، تحویل مراجع ذي صالح داده 
شــد.وی همچنین به کشــف 20 هزار قطعه انواع صنایع 
دستی قاچاق در اصفهان اشاره کرد و گفت: در تاریخ 29 
فروردین امسال در بازرسي به عمل آمده توسط بازرسان 
مدیریت بازرســي و نظارت اصناف اســتان، با همراهي 
پلیس آگاهــي و حکم مقام محترم قضائــي، از یک واحد 
مســکوني در اصفهان، تعداد 20 هزار قطعه انواع صنایع 
دستي خارجي قاچاق، به ارزش 12 میلیارد ریال کشف، 
ضبط و برای سیر مراحل قانوني، تحویل مراجع ذي صالح 

شد. مدیرنظارت و بازرســی اصناف استان اصفهان افزود: 
همچنین در این تاریخ در بازرســی از یــک واحد صنفي 
تخلیه بار در اصفهان، تعداد 400 عدد ادوات موســیقي 
خارجي قاچاق، به ارزش 520 میلیون ریال کشف و ضبط 
شد. وی ادامه داد: در بازرســی های صورت گرفته از یک 
واحد صنفي تخلیه بــار در اصفهان، تعداد 25 دســتگاه 
دوربین دیجیتــال قاچاق، بــه ارزش 700 میلیون ریال 
کشف، ضبط و جهت انجام ســیر مراحل قانوني، تحویل 

مراجع ذي صالح شد.
به گفته محمــدی، طی چند روز گذشــته در بازرســی 
صورت گرفته از یک واحد صنفي تخلیــه بار در اصفهان، 

تعداد 2000 عدد المپ LED  قاچاق کشف و ضبط شد.

 برند معروف تقلبی 
نیز در بازار موجود 
است، در این راستا 
با فروشگاه هایی که 

لوازم آرایشی قاچاق و 
تقلبی خرید و فروش 
کنند برخورد جدی و 

قانونی خواهد شد

رییس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان:

۱۵ درصد از بازار لوازم آرایشی 
اصفهان قاچاق است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان گفت: 1۵ درصد از بازار لوازم آرایشی اصفهان دارای 
کاالی قاچاق و تقلبی است که با وجود سرب در این نوع کاال، به پوست مصرف کننده آسیب  زیادی وارد می شود.

مقرری، آخرین مقصد کارگران پلی اکریل؛

بیش از 2000 کارگر 
پلی اکریل برای دریافت 
بیمه بیکاری به صف 
شدند

پیشنهاد سردبیر:
بیکاری کارگران بزرگ ترین کارخانه قند اصفهان

رییس صنف کفاشان استان اصفهان  مطرح کرد:

حذف چینی ها از بازار کفش 
با اتکا به کیفیت کاالی ایرانی

 QG3392 - اصالح صورت فیلیپس 

 320,000
تومان

325,000
تومان

PG6030 - رمینگتون 

 200,000
تومان

205,000
تومان

PR417AT - پرنسلی 

 70,000
تومان

75,000
تومان

ER2405 - پاناسونیک 

 320,000
تومان

325,000
تومان
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پیشنهاد سر دبیر: 
ده مقصد برتر آفریقا در سال 2017   

گردشگری

این مکان های معماری تاریخی را ببینید

10 نوسی بی_ماداگاسکار    
  نوسی بی، جزیره ای وسیع در سواحل شــمال غربی ماداگاسکار اســت که در آن طبیعتی زیبا و دیدنی و 
دریاچه هایی وجود دارد که در  اثر فوران آتشفشان شکل گرفته اند. اگر به موسیقی های زنده عالقه مند هستید 

 در ماه می به این مقصد سفر کنید که فستیوال چهار روزه موسیقی را از دست ندهید.

9 لیوینگ استون _ زامبیا    
تا سال 2012 ، لیوینگ استون پایتخت استان های جنوبی زامبیا بود. با فاصله 10 کیلومتری از رودخانه زامبزی، 
لیوینگ استون نیز  به دلیل نزدیک بودن به آبشار ویکتوریا )که در مرز زامبیا و زیمباوه قرار گرفته است( بین 

گردشگران شهرت دارد.

8 جزیره زنزیبار _ مجمع الجزایر زنزیبار    
مجمع الجزایر زنزیبار در اقیانوس هند واقع شده است. این جزیره مکانی مناسب برای  افرادی است که دوست 
دارند کمی از دنیا دور بمانند و به استراحت بپردازند. شهر سنگی یکی از جذابیت هایی است که در این جزیره 

 دیده می شود؛ عالوه بر اینها سواحل آن در بین گردشگران بسیار پرطرفدار است.       

7 آبشار ویکتوریا _ زیمباوه  
آبشار ویکتوریا در مرز بین زامبیا و زیمباوه قرار دارد که به گفته سایت خبری  CNN  یکی از هفت عجایب طبیعی 
جهان است.  زیباترین رنگین کمان ها را می توان در اطراف این آبشار مشاهده کرد و یکی از تفریحات هیجان انگیزی 
که اینجا انجام می شود  قایق سواری رفتینگ است که یکی از پرهیجان ترین تجربیات گردشگران به شمار می رود.

6 ساحل دیانی_ کنیا    
با فاصله یک ساعت از مومباسا، سواحل شن های ســفید و مناظر طبیعی سرسبز دیانی، گردشگران را به 
گذراندن تعطیالتی آرام در  کنار ساحل دعوت می کند. در این ساحل گردشگران می توانند به دوچرخه سواری 

یا شتر سواری پرداخته و از روستاهای  اطراف دیدن کنند.

آروشا _ تانزانیا  5
آروشا یکی از شهرهای شمالی کشور تانزانیا و مرکز استان آروشاست. صنعت توریسم یکی از صنایع پردرآمد 
این شهر است  و این بی دلیل نیست؛ چرا که آروشا برای گردشگران جاذبه های منحصر به فردی دارد. این شهر 

پارک های ملی زیبا، دریاچه و  مناطق محافظت شده حیات وحش با حیوانات وحشی متنوعی دارد.  

فاس_مراکش    4
شهر فاس مکانی است که قدیمی ترین دانشگاه جهان در آن قرار دارد. فاس البالی، منطقه دیوارکشیده شده شهر 
است که در میراث  جهانی یونسکو به ثبت رسیده. با وارد شدن به این قسمت از شهر، وارد دوره زمانی قرون وسطی 

می شوید و در آنجا می  توانید جاذبه های دیدنی تاریخی این شهر را مشاهده کنید. 

کیپ تاون _آفریقای جنوبی  3
کیپ تاون در جنوب قاره آفریقا واقع شده است. از جاذبه های دیدنی آن می توان به باغ گیاه شناسی ملی زیبای آن 
و کوه مشهور  Table Mountain  اشاره کرد؛ عالوه بر اینها نباید از سواحل زیبای این شهر نیز چشم پوشی کرد و 

منطقه تحت حفاظت حیات  وحش آن نیز از دیدنی هایش به شمار می رود.

مرزوگا_ مراکش    2
مرزوگا در جنوب شرق مراکش قرار دارد و تجربه ای جذاب و به یاد ماندنی از گردش در کویر همراه با کاروان و 

شتر برای  گردشگران فراهم می کند.   

 شهر مراکش _مراکش  1
    شهر سرخ مراکش مکانی رویایی است که در آن بازارهای قدیمی و سنتی که هنوز سرزندگی و شادابی خود را 
دارند، باغ های  زیبا، کاخ های بزرگ و مساجد خیره کننده ای را می توان دید. گشتن در منطقه قدیمی شهر به 

قدری  لذتبخش خواهد بود که در نهایت نمی فهمید یک روز خود را همان جا سپری کرده اید.            

با داشــتن فضایی وســیع از طبیعت و حیات وحش، آفریقا دومین قاره بزرگ جهان اســت که آن را می توان بهشت 
عالقه مندان به  عکاسی خواند. در مقاصد مهم گردشــگری این قاره می توانید خود را در نقاطی بیابید که قرن هاست 
تغییری نکرده و برخی از  زیبایی های ناب و بکر این جهان را ببینید. با ما همراه باشید تا با ده مقصد برتر در آفریقا بیشتر 

آشنا شوید.   
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معماری ایرانی با تاریخ غنی، به بافت داستان طوالنی و فرهنگ پارسی این کشور 
کمک می کند. کاشــی کاری های تزئینی و شــاهکارهای مهندسی، نشانه های 
معماری ایرانی در طول قرن ها بوده اند و با بیســت مــکان تاریخی که در میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده اند، جاهای بسیاری در ایران وجود دارند که باید حتما 

از آن دیدن کنید. وسعت و تنوع معماری تاریخی در ایران خیره کننده است.
 به این ترتیــب در این مطلب 10 مکان تاریخی را مشــاهده مــی کنید که باید 

درصدر مقاصد سفرتان در ایران قرار گیرند.

 مسجد نصیرالملک، شیراز
این جعبه جواهر، مســجدی اســت که هر صبح بــازی نور و رنــگ را به نمایش 

می گذارد. 
قدمت این شــاهکار معماری به قرن نوزدهم بازمی گردد و عالوه بر شیشــه های 
رنگی، به ســبب کاشــی کاری خیره کننده خود مشهور اســت. درواقع به دلیل 
کاشی های رنگ رز که در فضای داخلی مسجد به چشــم می خورند، به آن لقب 

»مسجد صورتی« نیز داده اند.

 تخت جمشید، شیراز
این شهر باستانی پایتخت تشــریفاتی امپراتوری هخامنشی و نمونه ای از سبک 
معماری امپراتوری اســت. بقایای باستان شناسی نشــان می دهد قدمت آن به 
515ســال قبل از میالد بازمی گردد و بخشی از ســایت از کوه های اطراف کنده 
شده اند. ســاختمان عظیم و مجســمه های باقیمانده، شــاهدی باورنکردنی از 

معماری ایران باستان هستند.

 شاهچراغ، شیراز
فضای خارجی این زیارتگاه با کاشــی های شیشــه ای که نور را در همه جهات 

بازتاب می کند، پوشیده شده است.
قدمت این زیارتگاه ارزشــمند به قرن چهاردهم بازمی گردد و پس از زلزله مورد 
بازسازی های فراوانی قرار گرفته است. اما هیچ یک از مداخالت، از تاثیری که این 

محیط پرزرق و برق هنگام ورود بر فرد می گذارند، نکاسته است.

 مسجد شیخ لطف ا...، اصفهان
قدمت این مســجد که شــاهکار معماری ایرانی در دوره صفویه به شمار می رود 
به قرن هفدهم میالدی بازمی گردد و شــهرت خود را مدیون کاشــی کاری های 
ظریف و کربل های پیچیده اســت. کل ســاختمان در هارمونــی کامل با توجه 
 دقیق به تناســبات برای به حداکثر رســاندن الوهیت و احســاس آن در داخل 

بناست.
 حمام سلطان امیراحمد، کاشان

این حمــام عمومــی ســنتی در قرن شــانزدهم ســاخته شــده و درخصوص 

زندگــی روزمره در ایران باســتان نگاهــی باورنکردنی می بخشــد. حمام به 
کاشــی کاری های فیروزه ای  طالیی، آجرکاری و نقاشــی های هنری، مزین و 

امروزه به موزه تبدیل شده است.

 باغ و کاخ ارم، شیراز
ابن کاخ و باغ آرام ایرانی در اواســط قرن سیزدهم میالدی ساخته شده؛ 
هرچند باغ به احتمال زیاد زودتر و در قرن یازدهم ســاخته شده است. 
این ساختمان سه طبقه با حس زیبایی و راحتی همیشگی که در ذهن 
ایجاد می کند جریان هوا را در طبقات پایین تر به حداکثر می رســاند. 
کاشــی های رنگارنگ در کنار باغ های سرســبز قرار دارند؛ همراه با کل 

ساختمان که در استخر زینتی منعکس می شود.

  بازار یزد
ســال ها انطباق با محیط بیابانی، معمــاری ایرانی منحصربه فردی را در شــهر 
یزد پدید آورد. مرکز تاریخی شــهر که بازار را نیز دربرمی گیرد، شــامل سیستم 

منحصربه فردی از بادگیرها برای تهویه می شود.

 مسجد جامع اصفهان
این مسجد باشکوه که یکی از قدیمی ترین ابنیه مذهبی ایران است از قرن هفتم 
تا بیستم مورد ساخت و ساز مداوم بوده اســت. از سال 2012 در فهرست میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده و به ســبک معماری چهار ایوانی با قرار دادن چهار در 

روبه روی هم ساخته شده است.

 برج و قلعه بم، کرمان
شهر کویری باستانی بم در جنوب استان کرمان، یکی دیگر از سایت های میراث 

جهانی یونسکو اســت. ارگ بم، بزرگ ترین بنای خشتی جهان است که 
قدمت آن به 2000 ســال پیش، زمان امپراتوری اشکانی، بازمی 

گردد. این شهر تا سال 1722 بعد از حمله افغان ها تا حد زیادی 
رها شده بود؛ اما به تدریج جمعیت آن افزایش یافت.

  کاخ گلستان، تهران
یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی تهران، کاخ گلســتان، مجموعه 

ســلطنتی ســابق سلســله قاجار اســت که کل مجموعه از باغ ها، 
ســاختمان های ســلطنتی و مجموعه صنایع دســتی ایرانیــان از قرن 

18 و 19 تشکیل یافته. متاســفانه بسیاری از ســاختمان های مجموعه 
توسط رضاشاه در ســال های 1925 تا 1945 نابود شــده اند؛ زیرا وی فکر 

 می کرد معماری قدیمی با مدرنیزه شــدن ایــران در تضاد بــوده و مانع آن 
است.

مسجد 
نصیرالملک 

شیراز

تخت جمشید 
شیراز

 مسجد
 شیخ لطف ا... 

اصفهان

 شاهچراغ
حمام سلطان شیراز

امیراحمد 
کاشان

 باغ و
 کاخ ارم 

شیراز

 بازار
 یزد

مسجد جامع 
اصفهان

برج و قلعه بم 

کرمان

 کاخ گلستان
 تهران

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2118 | April 22,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2118 |  شنبه 2 اردیبهشت 1396| 24 رجب  1438

مفاد آراء )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1/57  برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی که افراد نسبت 
به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشــند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک میمه ارائه و 
پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1-کالسه های 26/95 و 25/95 برابر آراء شماره 139560302020000529 و  
139560302020000528 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم سمیه علیجانی فرزند قربانعلی 
شناسنامه شماره 8 صادره از میمه و آقای اکبر عرب فرزند عباس شناسنامه 7 
صادره ازمیمه بالمناصفه مشاعا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 60.343 
مترمربع احداثی برروی قســمتی از پالک هــای  797 و801و803  فرعي از 35 
اصلي  واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که متقاضیان خود مالکین رســمی  و 

مشاعی می باشند محرز گردیده است.
2-کالسه 65/95 برابر راي شماره 13956032020000540 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
حسن باصفا فرزند نجف قلی شناسنامه 699 صادره ازمیمه درششدانگ  یک باب 
خانه و مغازه متصل  به مساحت 75.261 مترمربع   بر روی قسمتی از پالک 2630 
فرعي از 11 اصلــي واقع در وزوان جزء  بخش ثبتی میمــه که مالکیت متقاضی 
به عنوان مالک رســمی و همچنین خریداری ازوراث مالک رسمی آقای نجفقلی 

باصفا محرز گردیده است .
3- کالسه 46/95 برابر راي شماره 13956032020000541 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
حمید رضا درخشــان پور فرزند عباس شناســنامه 294 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 198.30 مترمربع بر روی قسمتی از پالک های شماره 4540 و 
4541 و 9321 فرعي از 11 اصلي واقــع در وزوان جزء بخش ثبتی میمه مالکیت 
متقاضی به عنوان مالک رسمی و همچنین خریداری ازوراث مالک رسمی آقای 
محمد حسین درخشان پور و خریداری از مالکین رسمی محسن و مجتبی باتقوا 

و حسین خالوئی محرز گردیده است .
4- کالســه 18/95 برابــر راي شــماره 13956032020000525 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای ناصر گوی آبادی فرزند اسمعیل  شناسنامه 952 صادره از شهر 
ری درششدانگ یک باب خانه به مساحت 173 مترمربع بر روی قسمتی از  پالک 
4263 فرعي از 1 اصلــي در واقع در میمه جزء بخش ثبتــی میمه که خود مالک 

رسمی و مشاعی می باشد محرز گردیده است.
5- کالسه 52/95 برابر راي شماره 139560302020000558 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 

محسن بهرامیان فرزند غالمرضا  شناسنامه 5100020921  صادره ازمیمه در 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 305 مترمربع  پالک 3697 
فرعي از 26 اصلي  واقع در ونداده جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به 
عنوان مالک رسمی و  خریداری از وراث مالک رسمی آقای غالم رضا بهرامیان 

محرز گردیده است .
6- کالســه 74/95 برابــر راي شــماره 139560302020000556 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم بیگم جان خدابخشــی  فرزند موســی  شناســنامه 
24 صادره ازمیمه در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 131.14 مترمربع 
بر روی قســمتی از  پالک 1519 فرعي از 26 اصلي  واقع در روســتای ونداده 
 جزء بخش ثبتی میمه به اســتناد خریداری از مالک رسمی عباسعلی خدابخشی

  محرز گردیده است .
7- کالسه های 27/95 و 24/95 برابر آراء شماره های 139560302020000527 
و 139560302020000526 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم کبری خدادوست  فرزند محمد 
شناسنامه 740 صادره ازمیمه و آقای حسین عرب فرزند عباس شناسنامه 49 
صادره ازمیمه بالسویه مشاعا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 343.60 
مترمربع بر روی قســمتی از پالک هــای 797 و 801 و 803  فرعي از35  اصلي  
واقع در روستای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضیان محرز گردیده است .
8- کالسه 44/95 برابر راي شماره 139560302020000482 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
کمال ثابتی فرزند باال شناسنامه 13  صادره ازمیمه در ششدانگ یک باب انباری 
به مساحت 265.28 مترمربع بر روی قسمتی از  پالک 3554 فرعي از26 اصلي  
واقع در  روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رسمی و 

مشاعی می باشد محرز گردیده است .
9- کالســه 15/95 برابــر راي شــماره 139560302020000484 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه ثبــت ملک میمــه تصرفات 
مالکانه بالمعــارض متقاضــي آقــای جهانگیر زیــن الدینی فرزنــد خلیل اله 
شناســنامه 80 صــادره از میمــه درششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 
98.16 مترمربــع  پــالک 1354 فرعــي از 26 اصلــي  واقــع در ونــداده جزء 
 بخش ثبتی میمه که متقاضی خود مالک رســمی و مشــاعی می باشــد  محرز 

گردیده است.
10 - کالســه 236/94 برابــر راي شــماره 139560302020000297 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه ثبــت ملک میمــه تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقای رضــا پهلــوان فرزند جلیل شناســنامه 
73 صــادره از میمه دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب باغ  به مســاحت 
876.19 مترمربــع  پــالک 36 فرعــي از 1 اصلي  واقــع در میمــه جزء بخش 
 ثبتــی میمه خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی آقــای جلیــل پهلوان

  محرز گردیده است.
11- کالســه 50/95 برابر راي شــماره 139560302020000428 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 

رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای رضا خداجو فرزند رمضانعلی شناســنامه 996 صادره از کرج 
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 60 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  
پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش ثبتی میمه که متقاضی 

خود مالک رسمی و مشاعی می باشد  محرز گردیده است.
12 - کالســه 54/95 برابر راي شــماره 139560302020000429 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای اصغر دوستعلی فرزند محمد علی شناسنامه 73 صادره از میمه 
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 60 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  
پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش ثبتی میمه که متقاضی 

خود مالک رسمی و مشاعی می باشد  محرز گردیده است.
13 - کالســه 55/95 برابــر راي شــماره 139560302020000432 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي حوزه ثبــت ملک میمــه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقــای اکبر فردی فرزند عزت اله شناســنامه 70 
صــادره از میمه درششــدانگ یک باب مغازه بــه مســاحت 60 مترمربع واقع 
شــده بر روی قســمتی از  پالک 8702 فرعــي از 11 اصلي  واقــع در وزوان 
 جزء بخش ثبتــی میمه که متقاضی خود مالک رســمی و مشــاعی می باشــد  

محرز گردیده است.
14 - کالســه 47/95 برابر راي شــماره 139560302020000417 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتي اراضــي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقــای احمــد پژوهنده فرزنــد احمد آقا شناســنامه 18 
صادره از میمه درششــدانگ یک باب تاالر پذیرایی به مساحت 2000 مترمربع 
واقع شــده بر روی قســمتی از  پالک 8702 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
 جزء بخش ثبتــی میمه که متقاضی خود مالک رســمی و مشــاعی می باشــد  

محرز گردیده است.
  بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1396/01/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/02
م الف: 40351 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

مفاد آراء )نوبت اول(
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
1/215 شــماره: 139660302028000002- 1396/1/24 آگهی موضوع ماده 
3 قانــون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره 139560302028000260 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
غالمی فشارکی فرزند علی به شماره شناسنامه 25 صادره از کوهپایه بشماره 
ملی 5659510868 در ششدانگ یک باب بهار بند قدیمی به مساحت 291/17 متر 
مربع احداثی در قسمتی از پالک 32 فرعی از 438 اصلی واقع در فشارک بخش 
19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاجی 
حسن غالمی فشارکی ولد مرحوم استاد عباس محرز گردیده است. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/02/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/17
م الف:1862 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

تحدید حدود اختصاصی
1/242 شــماره صادره : 1396/43/355694- 1396/1/29 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره 40/3773 مجزی شده از پالک 31 
فرعی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی به موجب رای شماره 
139560302025025970 مورخ 1395/09/30 هیات چهارم به نام امید اسدی 
اجگردی فرزند جعفر مفروز و به نامش در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 1396/02/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. م الف: 2457 حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)170 کلمه، 

دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/1 در خصوص پرونده کالســه 960036 خواهان مرتضــی قناعتی با وکالت 
راضیه سادات قائم مقامی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی امینی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/3/7 ساعت 16 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان اربــاب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441   شورای حل اختالف اصفهان شعبه   شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
2092 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک( )116 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/6 در خصــوص پرونــده کالســه 951423 خواهــان محمدرضا شمســی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک صائبی به طرفیت اسماعیل صائبی نسیم آبادی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/3/6  ســاعت 10/30 تعیین 
گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهارراه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2102 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )109 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/7 در خصوص پرونده کالسه 951346 خواهان حامد پرسندزاده دادخواستی 
مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت محمد عبدی نیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 96/3/6 ساعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2103 شعبه 32 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/12 در خصوص پرونده کالسه 77-96 خواهان احمد سلیمانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ســید احمدرضا مرتضوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/3/6  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در صــورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:2121 
 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

) 105 کلمه یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/19 در خصوص پرونده کالسه 951463 خواهان اصغر فتاحی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مریم ســادات فاطمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/3/6  ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2139 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )105 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351300455 ابالغنامــه:  شــماره   2 /32
9509980351300987 شماره بایگانی شعبه: 951108  خواهان ایرج خیراللهی 
حسین آبادی  دادخواستی به طرفیت  نسیم نورائی سفیددشتی به خواسته مطالبه 
چک و خســارات دادرســی و تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهــار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 206  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1396/03/6 و ساعت 11/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  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 خوانده/ متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:2169 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)169 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351300460 ابالغنامــه:  شــماره   2 /33
9609980351300018 شــماره بایگانی شــعبه: 960022  خواهان داود فدوی 

اردستانی با وکالت مریم جهانبخش به طرفیت  حسین درشولی به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی ومطالبه 
خســارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 9609980351300018  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/03/7 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:2170 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، دو کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351500664 ابالغنامــه:  شــماره   2 /45
9509980351501002 شــماره بایگانــی شــعبه: 951183  خواهان/ شــاکی 
محمدتقــی انصاری  دادخواســتی به طرفیــت  خوانده/ متهم مســعود پرویزی 
نیا به خواســته تایید انفســاخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرســی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 15 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348  
ارجاع و به کالســه 9509980351501002  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1396/03/06 و ســاعت 08:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:2203 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)173 کلمه دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970353002178 دادنامــه:  شــماره   1 /163
9509980362300647 شماره بایگانی شعبه: 951325 شاکی: خانم لیال منظری 
فرزند لهراسب به نشانی: اصفهان- اصفهان خ امام خمینی دهنو خ بعثت کلستان 
2 متهم: آقای محمدرضا خسروی فرزند جلیل به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 
1- توهین به اشخاص عادی 2- ضرب و جرح عمدی 3- افتراء. گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص اتهام آقای محمدرضا خسروی فرزند جلیل دائر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی نسبت به شــاکی خانم لیال موضوع کیفرخواست صادره از سوی 
دادســرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شــاکی، نظریه پزشکی قانونی، تحقیقات 
محلی، اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی در کالنتری، عدم حضور متهم 
علیرغم نشر آگهی که همگی موجب حصول علم بر صحت موضوع و توجه اتهام می 
گردد و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه کاری متهم را محرز و مسلم 
دانسته مستنداً به مواد 211 و 448 و 449 و 714 قانون مجازات اسالمی وی را به 
پرداخت دیه در حق شاکی از بابت کبودی در حال جذب خلف ساعد راست و زانوی 
چپ جمعًا سه هزارم دیه کامل محکوم تا ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم نسبت به 
پرداخت آن اقدام نماید و باتوجه به نوع جراحات وارده و عدم احراز شرایط مندرج 
در ماده 614 قانون تعزیرات موضوع فاقد جنبه عمومی می باشد رای صادره غیابی 
محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع سپس باتوجه به میزان دیه 

و مستنبط از ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی می باشد. م الف: 1031 
 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی 

 )284 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970352900043 دادنامــه:  شــماره   1 /164
9509980363401337 شــماره بایگانی شــعبه: 951533 شــاکی: آقای مهدی 
صادقی برزانی فرزند علی محمــد با وکالت آقای داود محمــدی فر فرزند مهدی 
به نشانی اســتان اصفهان شهرســتان اصفهان شــهر اصفهان خ شیخ صدوق 
شــمالی کنار گذر شــرقی هوایی میر ســاختمان شــماره 34 متهم: آقــای امین 
قنبریان فرزند حســن به نشــانی خ امام خمینــی ک ملت مجتمــع پردیس واحد 
3 . اتهام: انتقال مــال غیر. گردشــکار: دادگاه باتوجه به محتویــات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام آقای امین قنبریان فرزند حســن دائر بر انتقال مال غیر حسب 
شــکایت آقای مهدی صادقی فرزند علی محمد با وکالت آقــای داود محمدی فر 
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادســرا و 
اظهارات شــاکی و وکیل وی و عدم حضور متهم پرونده در دادســرا و در جلسه 
دادگاه به اســتناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مــال غیر و ماده 1 قانون 
تشــدید مجازات مرتکبین کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس 
تعزیری و به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیون ریال جزای نقدی و به 
رد مال در حق شــاکی پرونده نیز محکوم می نماید و رای صــادره غیابی بوده 
و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 
 م الف: 939 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )103 جزایی ســابق(  

)242 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354801989 دادنامــه:  شــماره   1 /165
9509980363000073 شماره بایگانی شــعبه: 951157 شاکی: آقای مهدی چم 
ســورکی فرزند اردشیر به نشــانی اصفهان خ سروش ک دشــت گل بن رسالت 
پ 38 ط 3 متهم: آقای لطیف بســاطی وند فرزند عبداله به نشــانی: ایالم ارکواژ 
خ شــهید فیاض بخش. اتهام هــا: 1- تهدید از طریق تلفن 2- توهین به اشــخاص 
عادی. گردشــکار: دادگاه باتوجه به جامــع محتویات پرونده ختم رســیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: اتهام آقای 
لطیف بساطی وند فرزند عبداله دایر بر ایراد توهین از طریق استعمال الفاظ رکیک 
موضوع شکایت آقای مهدی چم ســورکی فرزند اردشیر و کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، با عنایت به شرح شکواییه تقدیمی و پاسخ 
استعالم واصله از شرکت ایرانسل و مفاد پیامک ارسالی ازخط تلفن متهم به شاکی 
حسب صورتجلســه مورخ 1395/1/16 تنظیمی توســط ضابطین دادگستری و 
عدم حضور و عدم دفاع توسط متهم علیرغم احضار وفق مقررات قانونی از نظر 
این دادگاه محرز می باشــد لذا مستنداً به اصول ســی و ششم و یکصد و شصت 
و ششم از قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران و مواد 140 و 144 از قانون 
مجازات اســالمی و ماده 608 از قانون تعزیرات مصــوب 1375 دادگاه متهم را 
به تحمل هفتاد و چهار ضربه شــالق تعزیری محکوم می نماید. لکن در خصوص 
بخشی از کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان علیه متهم 
متضمن ایراد تهدید، دادگاه با عنایت به مفاد پیامک ارســالی از خط تلفن متهم به 
شــاکی، وقوع بزه معنونه از جانب متهم را محرز ندانسته و مســتنداً به مواد 4 و 
374 از قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392 و با تمسک به اصل ارزشمند 
برائت به نحو مندرج در اصل 37 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، رای بر 
برائت متهم در این خصوص صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف: 947 شعبه 
 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )122 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی 

 )331 کلمه، چهار کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970354801950 دادنامــه:  شــماره   1 /166
9509980359500560 شماره بایگانی شــعبه: 951231 شاکی: خانم مهرنوش 
اســماعیلی فرزند غالمعلی به نشــانی: اصفهان اصفهان خانه اصفهان چهارراه 
نیروی هوایی ک ارغوان ک ماهگل پ 25 متهمیــن: 1- آقای محمد حیدری فرزند 
نوبخت به نشانی: تهران سر آسیاب خ کاشــانی چهارراه مخابرات 2- آقای علی 
پور رحیمی به نشانی تهران پیروزی 99 . اتهام: کالهبرداری. گردشکار: دادگاه با 
مالحظه محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با 
تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص شکایت خانم مهرنوش اسماعیلی فرزند غالمعلی علیه آقای علی پور 
رحیمی سیقالنی فرزند رضا و آقای محمد حیدری فرزند نوبخت دایر بر مشارکت 
در کالهبرداری به مبلغ شصت و هشت میلیون ریال موضوع کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب استان اصفهان به تاریخ 1395/8/20 با این شرح که 
در پی تماس تلفنی از خط تلفن متعلق به متهم اول با این اظهار که شما برنده وجه 
نقد شده اید، شاکی به دســتگاه خودپرداز مراجعه و مبادرت به انتقال مبلغ مورد 
شکایت به حساب متهم دوم می نماید، دادگاه با عنایت به اینکه اواًل مانور متقلبانه به 
عنوان رکن اصلی بزه کالهبرداری به نحو مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 در مانحن فیه مفقود است 
زیرا که صرف اعالم دروغ- برفرض صحت اظهارات شاکی – نمی تواند عملیات 
متقلبانه به حســاب آید و ثانیًا عدم آگاهی بزه دیده به متقلبانه نبودن وسایل نیز 
شرط دیگر تحقق بزه کالهبرداری است که با عنایت به تبلیغات گسترده از سوی 
مراجع مربوطه و صدا و سیما در خصوص موضوع، به نظر می رسد ادعای آگاهی 
نداشتن از این طریق مطالبه وجه، مسموع نباشد، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع 
بزه، ضمن ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی در صورت تمایل، مستنداً به مواد 
4 و 374 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با تمسک به اصل ارزشمند 
برائت به نحو مندرج در اصل 37 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، رای بر 
برائت متهمین در این خصوص صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 948 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 

جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی  )379 کلمه، چهار کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354801969 دادنامــه:  شــماره   1 /167
9509980365300608 شماره بایگانی شعبه: 950963 شاکی: آقای بیژن بخشعلی 
پورسالکجان فرزند عبداله به نشــانی: اصفهان- اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران 
خ 20 شــیر گاز ایران متهم: آقای عادل غوابش فرزند ناصر به نشانی: اصفهان- 
اصفهان رهنان محله شــریعتی ک بهار 88، اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 
2- افتراء 3- تهدید. گردشکار: دادگاه با مالحظه محتویات پرونده، ختم دادرسی 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عادل غوابش 
فرزند ناصر دایر بر ایراد توهین، تهدید و افتراء از طریق ارســال پیامک موضوع 
شکایت آقای بیژن بخشعلی پور ســالکجان فرزند عبداله و کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان فاقد تاریخ، دادگاه با عنایت به اعالم شاکی 
مبنی بر اینکه متهم فوت نموده و شــاکی وی را نمی شناسد و فقط می خواهد که 
متهم اصلی شناسایی شــود و نیز با عنایت به اینکه صالحیت دادگاه در رسیدگی 
موارد مندرج در کیفرخواســت و البته با رعایت ماده 280 قانون آیین دادرســی 
کیفری محدود می شود، با استناد به بند الف از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 
قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 949 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )122 جزایی 

سابق( مجتمع شهید بهشتی  )242 کلمه، سه کادر(
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 

خوروبیابانک
1/33 بــه موجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد 
وامالک و ماده 59 اصالحی آئیــن نامه قانون 
مذکور امالکی که در ســه ماهه چهارم ســال 
1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده وآنچه 
طبق آراءهیات نظارت بایســتی تجدید شــود 
وبخشهای 5 و6 حوزه ثبتی  به شرح ذیل آگهی 

می شود.
بخش 5 حوزه ثبتی 

1 فرعی از71 اصلی – خانم منیره عامری فرزند 
رضا شــش دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 

192متر مربع واقع در خوروبیابانک
159  اصلی -  آقای علیرضا غالمرضایی فرزند 
حسینقلی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

251/40 متر مربع واقع در خوروبیابانک
218 اصلی – خانم دلبر خانلــری فرزند جعفر 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

215  متر مربع  واقع در  خوروبیابانک
278  اصلی – آقای ســعید فیروزی فرزند علی 
شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 336/79 

متر مربع واقع در خوروبیابانک
2 فرعــی از 463  اصلی – آقای ســیدمحمد آل 
داود فرزند سیدیوسف و خانم فاطمه صغری 
خانم رحیمی فرزند اســمعیل هریک نسبت به 
سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه  به 
مساحت شش دانگ 107/37 متر مربع واقع در 

خوروبیابانک
555 اصلی – خانــم زهره زمانــی فرزند علی 
اصغر  شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 

135/37 متر مربع واقع در خوروبیابانک
1 فرعــی از 3180  اصلی – آقــای محمدرضا 
مالکــی فرزند عیســی شــش دانگ یــک باب 
خانه به مســاحت 526/06 متر مربــع واقع در 

خوروبیابانک
1086 فرعــی از 3305 اصلــی – آقای علیرضا 
شیخ فرزند غالمرضا شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 504/61 متر مربع واقع درروستای 

اردیب
31 فرعــی از 3394  اصلی – خانــم معصومه 
بیگم آل داود فرزند ســید محمد شش دانگ یک 
باب خانه  به مســاحت 16 /365 متر مربع واقع 

درروستای طاهرآباد
1332 فرعــی از 3431 اصلــی – آقــای عبداله 
حالج فرزند عباس و خانم خدیجه رجبی فرزند 
رجبعلی هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه زمین محصــور با بنای احداثی  
به مساحت شش دانگ 409/32 متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
1502 فرعــی از 3431 اصلی – آقــای محمود 
حالج فرزند حسین شش دانگ یک باب خانه به 
مســاحت 614/22 متر مربع واقع در روستای 

بیاضه 
442 فرعی از 3562 اصلی– آقــای محمد آزاد 
فرزند قلی  شــش دانگ یک باب خانه و باغچه 
متصل به آن  به مساحت 960/32 متر مربع واقع 

درروستای عروسان گلستان
1432 فرعی از 3577 اصلی – آقایان سید مهدی 
و سیدرضا موسوی فرزندان سیدخلیل هریک 
نسبت به سه دانگ مشــاع از شش دانگ  یکباب 
خانه به مساحت شش دانگ 920/16 متر مربع 

واقع درروستای گرمه
3 فرعی از 3686 اصلی – آقای روح اله سلمان 
فرزند حسینقلی و خانم مریم نقوی فرزند احمد 
هر یک نسبت به ســه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب خانه  به مســاحت  شش دانگ 296/19 

متر مربع واقع در خوروبیابانک
)) 3952 -اصلی واقع درشهر خور فروعات به 

شرح ذیل ((
97 فرعی – خانم بتول مقیمی فرزند علی اصغر 
شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 186/93 

متر مربع 
270 فرعــی – آقای حســینقلی دهقــان فرزند 

علی اکبر شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
212/82 متر مربع 

346 فرعی– آقــای عبدالحســین غالمرضایی 
فرزند غالمرضا شــش دانگ یــک قطعه زمین 

محصور به مساحت 243/09 متر مربع 
480 فرعی– خانم شهره میناپور فرزند حسین  
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 55/56 متر 

مربع 
481 فرعی– آقای ابوالحســن زاهدی فر فرزند 
حسین  شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به 

مساحت 952/24  متر مربع 
483 فرعی– آقــای مهدی رفیع فرزند حســین 
شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت 

189/60 متر مربع 
بخش 6 حوزه ثبتی :

82 اصلی -  خانم ســکینه موسوی فرزند سید 
حبیب اله شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 

143/73 مترمربع واقع در فرخی
202 فرعی از 30 فرعی از 3312 اصلی – آقای 
محمد اسالمی فرزند محمد حسین شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 147/30 مترمربع واقع 

در روستای نصرآباد
203 فرعی از 30 فرعی از 3312 اصلی – آقای 
رضا اســالمی فرزند محمد حسین شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 199/85 مترمربع واقع 

در روستای نصرآباد
))3385- اصلی واقع در شــهر جندق فروعات 

بشرح ذیل ((
102 فرعــی– خانــم زهــرا طباطبایــی فرزند 
سیدمهدی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

590/17 متر مربع 
395 فرعی– آقای سیدحســن طباطبایی فرزند 
سیدمحمد شش دانگ یک باب خانه مخروبه به 

مساحت 217/51 متر مربع 
2808 فرعی– آقای محمد حسن کاظمیان فرزند 
رمضان شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 

23/23 متر مربع 
3203 فرعی– آقای محمد آزادی فرزند یوسف 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

441/49 متر مربع 
3205 فرعی– آقای عبــاس افضل فرزند محمد 
شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 428/42 

متر مربع 
3208 فرعی از 115 فرعی– خانم فاطمه عامری 
فرزند علی اکبر شــش دانگ یک بــاب خانه به 

مساحت 101/13 متر مربع
3209 فرعی– آقای مرتضی آزادی فرزند مهدی 
شــش دانگ یک باب مغازه به مساحت 30/25  

متر مربع 
3211 فرعی– آقای عبداله کاظمیان فرزند جعفر 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 

232/08 متر مربع 
3216 فرعــی– خانم زهــرا طباطبایــی فرزند 
سیدعلی شش دانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 232/80 متر مربع 
3217 فرعی از 1980 فرعــی– آقای مهدی نبی 
فرزند حســن شــش دانگ یک باب مغــازه به 

مساحت 33/19 مترمربع
179 فرعی از 3429 اصلی– آقای عباس عارفی 
فرزند مهدی نسبت به چهاردانگ مشاع از شش 
دانگ و آقای محمد عارفی فرزند حسن نسبت به 
دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین که 
در آن چند آغل گوسفند احداث گردیده معروف 
به چاه داغو به مساحت 3600 متر مربع واقع در 

اطراف روستای مصر
11 فرعــی از 3430 اصلی– آقــای محمد تقی 
حشمت فرزند علی اکبر سه سهم مشاع از هفتاد 
و دو ســهم یک قطعه زمین از قنــات و مزرعه 
فرحزاد به مساحت شش دانگ 8425 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
12 فرعــی از 3430 اصلی– آقــای محمد تقی 
حشمت فرزند علی اکبر سه سهم مشاع از هفتاد 
و دو ســهم یک قطعه زمین از قنــات و مزرعه 
فرحزاد به مساحت شش دانگ 57965 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
13 فرعــی از 3430 اصلی– آقــای محمد تقی 
حشمت فرزند علی اکبر سه سهم مشاع از هفتاد 
و دو ســهم یک قطعه زمین از قنــات و مزرعه 
فرحزاد به مساحت شش دانگ 92442 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
به موجب مــاده 16قانون ثبت اســناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراضی داشته باشــد از تاریخ انتشار 
اولین نوبت شــنبه 96/02/02 ظــرف مدت90 
روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم وطبق 
تبصــره 2 ماده واحــده  قانون تعییــن تکلیف 
پرونده هــای معترضی  ثبــت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این 
اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع 
ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت 
رااخذ و به این اداره تســلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشارآگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر برجریان 
دعوی ظــرف مدت مرقوم تســلیم ایــن اداره 
نمایداعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل شود  مطابق قسمت 
اخیر ماده 16و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمناطبق ماده 56 آئین نامه  قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تحدید حدود در 
صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20  قانون  تعیین تکلیف پرونده های 
منعترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشارنوبت 
اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  درج 

و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 96/02/02

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 96/03/01
م الف: 819 محمد علی بیطرف

رئیس ثبت خورو بیابانک

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی

1/218   بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده 59 اصالحی آئیــن نامه مربوط 
امالکــی که در ســه ماهه چهارم ســال 1395 
تقضای ثبت آنها پذیرفته شده مربوط به حوزه 

ثبتی جوشقان بشرح ذیل آگهی میشود: 
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقع 

در جوشقان قالی
2854 آقای احمد رضا تقی زادگان جوشــقانی 
فرزند غالمحســین تمامی ده ســهم مشاع از 
پانزده ســهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
مزرعه الســتان مشــهور به دره بمســاحت 

740/85 مترمربع
3650 آقــای محمــد وزوانی فرزنــد قدمعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور در محله سرکمر 

بمساحت 329/92 مترمربع
4176 آقای اســماعیل یعقوبزاده فرزند عباس 
ششــدانگ قطعه زمیــن محل شــارع متروکه 

بمساحت 60/23 مترمربع
4214 آقای احمدرضا سیمرغ فرزند محمدعلی 
ششــدانگ یکبــاب حصــار و گاراژ در کوی 

سرکمر بمساحت 148/32 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی 

واقعات در کامو
550 آقای غالمرضا خداجویــان فرزند محمد 
ششــدانگ یکبــاب انبــار در کــوی رودخانه 

بمساحت 27/20 مترمربع
951 خانم ســکینه رحمانی فرزند اشــرف آقا 
تمامی چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه 
 زمین مزروعی دشت خیر بمساحت 1426/77 

مترمربع
1225 آقای نورالدیــن مومن فرزند علی اصغر 
تمامی هشت سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی دشت لته پایین بمساحت 

864/52 مترمربع
2110 آقای محمود عارضــی فرزند غالمعلی 

ششدانگ قطعه زمین مشجر بمساحت 282/59 
مترمربع

2112 آقــای غالمعلــی دلخوشــیان فرزنــد 
غالمحســین و خانم حلیمه خاتون عاملی فرد 
کاموئی فرزنــد عبــاس باالمناصفه مشــاعا 
ششــدانگ یکبابخانه در محله پایین بمساحت 

332/10 مترمربع
شماره های فرعی از 22 اصلی واقعات در 

چوگان
586 آقای علیرضا باللی فرزند قربان ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 275/29 مترمربع
587 آقــای ابوالفضــل باللــی فرزنــد قربان 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 296/35 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی 
واقعات در شهرک همواریه کامو

164 آقای ابوالفضل ابراهیمی فرزند محمدآقا 
و خانم مریم محسنی فرزند اسداله باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 317/74 

مترمربع
202 آقای حاتم طائی فرزند حســین ششدانگ 
یکبابخانه در شــهرک همواریه کامو بمساحت 

324/20 مترمربع 
203 آقای صفرعلــی آهنگر فرزند حســین و 
خانم سکینه آهنگر فرزند صفرعلی باالمناصفه 
مشاعا ششــدانگ یکباخانه بمساحت 351/04 

مترمربع 
246 آقــای غالمعلــی آهنگــر فرزنــد عباس 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 1197/66 

مترمربع
251 آقای غالمحســین عارف فرزند محمدآقا 
ششــدانگ یکبــاب گاراژ بمســاحت 16/93 

مترمربع 
286 آقــای علیرضــا عارضــی فرزنــد خلیل 
ششــدانگ قطعه زمیــن محصور بمســاحت 

1200/30 متر مربع
288 خانم طیبه اربابی فرزند پرویز ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 326/03 مترمربع
303 آقای حمید عارضــی فرزند حیدر و خانم 
راحله عزیزان فرزند محمدرضــا باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

85/23 مترمربع
304 آقای نصــرت اله شــفیعیان فرزند رضا 
ششــدانگ قطعه زمیــن محصور بمســاحت 

300/75 مترمربع
305آقای عباس شکیبا نژاد فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 342/46 متر مربع 
306آقای عباس شکیبا نژاد فرزند غالمحسین 
ششــدانگ قطعه زمیــن محصور بمســاحت 

201/25 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی اعتراضی داشته 
باشــد از تاریخ اولین نوبت انتشــار آگهی به 
مدت 90 روز دادخواســت واخواهــی خود را 
کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از 
 تاریخ تســلیم معترض در دادگاه صالحه اقامه
 دعوی نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تســلیم نماید در صورتی که 
قبل از انتشــار آگهی دعوی اقامه شــده باشد 
طرف دعــوی باید گواهــی دادگاه  مشــعربر 
 جریان دعوی را ظــرف مدت مذکور تســلیم 
نماید اعتراض یا گواهی طــرف دعوی که پس 
از انقضاء مدت مرقوم واصــل گرددبالاثر می 
باشد و برابر قســمت اخیر ماده 16  و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شد .ضمنا طبق 
ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی 
قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق 
 ارتفاقی مطابق مــاده20 قانون ثبــت پذیرفته

 خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 1396/02/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1396/03/01

م الف: 2038 حسین نوروز 
رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395   ثبت 
اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان 

1/209 به موجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالک 
ومــاده 59 اصالحی آئین نامه مربــوط به امالکی 
که درسه ماهه سوم سال 1395 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وهمچنین شماره هایی که ازقلم افتاده 
ونیزآنچه طبق آراء هیئت نظــارت ثبت آگهی آنها 

تجدید گردیده است بشرح ذیل آگهی می گردد:
الف-امالکی کــه تقاضای ثبت انها پذیرفته شــده 
ومدت اعتراض نســبت به انها ازتاریخ اولین نوبت 
انتشار 90روز است )شامل بخش14ثبت اصفهان(:

1-ابنیه و امالک واقع در جاوان به شــماره25 
اصلی و فرعی زیر:

3285- خانم مریم قلع ریز فرزند محمد حســن به 
ش.ش37259 و کــد ملی1280798203-اصفهان 
ششــدانگ محل جــوی متروکه پــالک25/3285 
بخش14-ثبــت اصفهان بــه مســاحت9/25 متر 
مربع)که در حــال حاضر قســمتی از یکباب خانه 
می باشد و بایســتی با آن تجمیع گرددکه بایستی 
با پالک3318 فرعی که به صورت  یکباب خانه  می 
باشد تجمیع و کال"به صورت یکبا ب خانه می باشد.

2-ابنیه وامــالک واقع در دســتجرد مورچا به 
شماره26 اصلی و فرعی زیر:

8302-خانــم فاطمــه صغــری شــیرانی بیــد 
آبادی بــه ش.ش38124 کد ملــی1280806850 
اصفهــان فرزند حســن ششــدانگ ســاختمان 
شــماره26/8302 مجزی شــده از26/914 بخش 
14 ثبت اصفهان به مســاحت25/11 متر مربع که 
بموجــب رای شــماره139560302025010231 
مورخ1395/5/10 در سهم فاطمه صغری شیرانی 

بید آبادی مستقر گردیده است.
3-ابنیه و امالک واقع در فرطمان به شــماره27 

اصلی وفرعی زیر:
2145-آقــای اکبر تــرکان رنانی فرزند حســین 
ش.ش285 –اصفهــان نســبت به 18 حبه مشــاع 
و آقایان حســن و محمد علــی و مرتضی و محمد 
صادق و رضا فرزندان حســین همگــی باقر صاد 
ش.ش6563و6564و29و215و308-اصفهان هر 
یک نسبت به 6 حبه مشاع و محمد و بهمن فرزندان 
مصطفی هردو باقرصاد رنانی ش.ش1246و618-

اصفهان هر یک نسبت به 2 حبه مشــاع و خانم ها 
کبری و نسرین فرزندان مصطفی هر دو باقرصاد 
رنانی ش.ش1104و1716 اصفهان هریک نســبت 
به یک حبه مشــاع می باشــدو اکرم ترکان رنانی 
فرزند ناصــر ش.ش2482-اصفهان نســبت به 6 
حبه مشاع و احمد رضا ترکان رنانی فرزند ناصر 
ش.ش1354 نســبت به12 حبه مشــاع می باشــد 
ششدانگ یک قطعه زمین ساده به مساحت622 متر 
مربع پالک27/2145 بخــش14 ثبت اصفهان که با 
پالک27/309 تواما" تشــکیل یک قطعه ملک را می 

دهد.
4-ابنیه و امالک واقع د ر ولدان به شــماره 36 

اصلی و فرعی های زیر:
1856-حســین و اکبر واصغر و سکینه و خدیجه 
همگی خشــایاری و زهرا خشایاری ولدانی همگی 
فرزندان علی بــه ترتیب به شــماره شناســنامه 
های877-38-22-1-9-20 صادرات از اصفهان 
و عزت ،عفت،رســول ،عباس همگی خشــایاری و 
فاطمه وحسن خشــایاری ولدانی همگی فرزندان 
رجبعلی به ترتیب به شماره شناسنامه های1155-

12711782222-1419-2-38-1792 همگــی 
صادرات از اصفهان کما فرض اله طبق قانون ارث 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت503 متر مربع 
پالک36/1856 که مقدار25/37 متر مربع آن در حد 
شــرق و79/97 متر مربع آن در حد جنوب و غرب 
در طرح آتی تعریض گذر قرار دار واقع در بخش 14 

ثبت اصفهان مجزی شده از پالک36/1334
2075-آقای شعبانعلی عباسی ولدانی ش.ش1307 
فرزند محمــد کد ملــی1283510189 می باشــد 
ششــدانگ یکباب ســاختمان مســکونی تجاری 
شماره2075 مجزی شده از پالک36/1332 بخش 
14 ثبت اصفهان به مساحت117/59 متر مربع می 

باشد.
2091- خانــم زینــب عباســی فرزنــد علــی به 
شناسنامه699 اصفهان شماره ملی1293131407 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت341/52  متر مربع 
پالک ثبتی 36/2091 مجزی شده از پالک 36/1045 

بخش 14 ثبت اصفهان.
5- ابنیه و امالک واقع در لیمجیر به شــماره 40 

اصلی و فرعی زیر:

459-آقایان مرتضی و رحیم و رضا  همگی محمد 
حسینی فرزندان مرحوم علی ش.ش432و6و336 
اصفهان هر یک نســبت به چهارده حبه ود و پنجم 
حبه مشــاع و بانو نصرت محمد حسینی لمجیری 
فرزند عباس ش.ش393-اصفهان نسبت به چهارده 
حبه و دو پنجم حبه  مشــاع و بانو سکینه محمدی 
فرزنــد محمــود ش.ش16 اصفهان نســبت به دو 
حبه و چهارده شانزدهم حبه مشاع و آقایان تقی و 
حسین و علی همگی محمد حسینی فرزندان مرحوم 
کریم ش.ش9و582و2210 صــادره اصفهان هر 
یک نسبت به دو حبه و چهاره شصت  و پنجم حبه 
مشاع و آقای احمد محمد حســینی فرزند مرحوم 
کریم ش.ش8 خمینی شــهر نســبت به به دو حبه 
وچهرده شصت و پنجم حبه مشــاع و خانم زهزا 
محمد حســینی فرزند مرحوم کریــم ش.ش55-
اصفهان نسبت به یک حبه و هفت شصت و پنجم حبه 
مشاع و خانم ها فاطمه و زهرا هر دو محمد حسینی 
فرزندان مرحوم اکبر به شماره ملی1273289129 
و 1274249430 –اصفهان به قیمومیت مادرشان 
مهری صفری فرزند اکبر بالسویه به نسبت دو حبه 
و  چهارده شصت و پنجم حبه مشاع از 72 ششدانگ 
قطعــه زمین پی کنی شــده به شــماره459 فرعی 
از 40 اصلی بخــش 14 ثبت اصفهان به مســاحت 

1393/27متر مربع می باشد
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی 
نســبت به امالک منــدرج دراین آگهــی واخواهی 
داشــته باشــد باید ازتاریخ انتشــار اولین نوبت 
آگهی96/2/2ظــرف مــدت 90 روزدادخواســت 
واخواهی خود رابه این اداره تسلیم وطبق تبصره 
دو ماده واحــده قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضــی ثبــت معترض ظــرف مدت یــک ماه 
ازتاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با 
تقدیم دادخواســت بــه مرجع ذیصــالح قضایی 
گواهی تقدیــم دادخواســت رااخذ وبه ایــن اداره 
تســلیم نماید ودرصورتی که قبل ازانتشــار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه رامشــعر برجریــان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضاء ومدت مرقوم واصل شود. 
بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد.ضمنًا طبق 
ماده 56آئین نامــه قانون ثبت رفتارخواهدشــد. 
ضمنًا طبق مــاده 56آئین نامه قانــون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین حدوددرصورتمجلس قید 
وواخواهی صاحبــان امالک ومجاورین نســبت 
به حدودوحقــوق ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت وتبصره دو ماده واحــده قانون  تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد این 
آگهی در دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار 
 نوبــت اول در روزنامه زاینده رود درج ومنتشــر

میشود.
تاریخ انتشارنوبت اول: 96/2/2 
تاریخ انتشارنوبت دوم:   96/3/1

م الف: 2293 حیدری رئیس  اداره ثبت 
اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال1395 اداره 
ثبت اسناد و امالک میمه

1/210 به موجب ماده11 قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59 اصالحی آیین نامــه مربوط امالکی که 
در سه ماهه چهارم سال 1392 تقاضای ثبت آن ها 
پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و 
نیز آنچه طبق آراء هیات نظــارت آگهی آن ها باید 
تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به شرح 

ذیل آگهی می نماید :
شماره  فرعی از شماره یک اصلی  واقع در میمه

4376 آقای رضا پهلوان شناسنامه شماره 73 میمه 
فرزند جلیل تمامی چهار دانگ مشــاع از ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی مشــهور کهونه به مساحت 

880 متر مربع 
شماره فرعی از شماره 2 اصلی  واقع در میمه

64 شهرداری میمه ششدانگ قطعه زمین ساده در 
مزرعه محمد سعید به مساحت 1359/17 متر مربع 

پالک 11 اصلی 
خانم فاطمه اسدی یان  فرزند فقان علی به شناسنامه 
26و خانم مهری نقیان به شناسنامه 10فرزند حسن 
هریک نسبت به یک سهم مشاع از جمله 1200سهم 
مجاری المیاه قنات وزوان پالک 11 اصلی  که مبداء 
و مظهر و گردش آن به شرح آگهی های نوبتی قبلی 

می باشد
شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

1334-خانــم رقیه نــوروز فرزند عباســعلی به 
شناسنامه 2442ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه واقع در کوی باال  به مســاحت ششدانگ 

515 متر مربع
4204 آقای صمد شعبانی شناســنامه شماره 74 
میمــه فرزند رمضانعلــی ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در وزوان به مساحت 491/17 متر 

مربع 
شــماره فرعی از شــماره 17 اصلــی واقع در 

روستای قاسم آباد
16 آقای علــی صاحبقرانــی فرزند اکــرم میرزا 
شناسنامه شــماره 1424 تهران دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 1529/65 متر 

مربع 
شماره  فرعی از شماره 19 اصلی واقع درمزرعه 

زیر آسیاب روستای ازان
759 آقای محمد علی اقدامی شناســنامه شــماره 
780 میمه فرزند پرویز و خانم عصمت الســادات 
حسینیان شناسنامه شــماره 28 میمه فرزند سید 
مرتضی بالمناصفه مشاعا در ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی گلستان در مزرعه زیر آسیاب به مساحت 

981/33 متر مربع
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در 

روستای ونداده
4179 آقای فتحعلــی منصوریان فرزند حســین 
شناســنامه شــماره 39 میمــه و آقــای مهرداد 
منصوریان فرزند سلیمان شناسنامه شماره 1298 
تهران بالمناصفه مشاعا در ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1211/07 متر مربع  
4180 آقای فتحعلــی منصوریان فرزند حســین 
شناســنامه شــماره 39 میمــه و آقــای مهرداد 
منصوریان فرزند سلیمان شناسنامه شماره 1298 
تهران بالمناصفه مشاعا در ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 2698/43 متر مربع  
4185 آقای حمید رضا مشرفی شناسنامه شماره 
0015695786 و خانم آرزو مشــرفی شناسنامه 
شماره 0011222921 فرزندان علی اصالتا و خانم 
فاطمه مشرفی شناسنامه شــماره 0312544413 
فرزند علی با قیومیت خانم ملوک عادل فرزند میرزا 
محمد بالسویه و مشاعا در ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 293/33 متر مربع 
شــماره  فرعی از شــماره 30 اصلــی واقع در 

روستای زیاد آباد
3818 آقای غالمعلی باقر زاده شناسنامه شماره 25 
میمه فرزند حسین در ششدانگ یک باب کوره آجر 
پزی و زمین غیر محصور متصل به آن به مساحت 

4166/90 متر مربع
شماره های فرعی از شماره 32 و 33 اصلی

کالسه 366 آقایان خیام بوســتان بان شناسنامه 
شماره 7 اصفهان و تیمور بوستان بان شناسنامه 
شماره 17 برخوار و فرهاد بوستان بان شناسنامه 
شماره 13 اصفهان فرزندان حســینعلی بالسویه 
مشاعا تمامی مجاری المیاه 3 سهم مشاع از جمله 
2114 سهم ششــدانگ قنوات علیا و سفال که مبداء 
ومظهر و گردش آن به شرح آگهی های نوبتی قبلی 

می باشد\
کالســه 367 آقای نظام بوســتان بان شناسنامه 
شــماره 13 میمه و قوام بوســتان بان شناسنامه 
مشــاره 18 میمه فرزندان حســینعلی بالمناصفه 
مشاعا تمامت مجاری المیاه دو سهم مشاع از جمله 
2114 سهم ششــدانگ قنوات علیا و سفال که مبداء 
ومظهر و گردش آن به شرح آگهی های نوبتی قبلی 

می باشد
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در 

روستای ازان
969 آقــای مهــدی صالحــان فرزند عباســعلی 
شناســنامه شــماره 67 میمــه و آقــای مجتبــی 
علی اکبری فرزند عباس  شناســنامه شــماره 42 
بالمناصفه مشاعا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 204/71 مترمربع 
4330 خانــم مریــم علی اکبــری فرزنــد عباس 
شناسنامه شماره 6220005805 در ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 278/12 متر مربع 
5128 آقای عباسعلی کسائی شناسنامه شناسنامه 
شماره 23 اصفهان فرزند باقر در ششدانگ یک باب 

انباری در کوی باال به مساحت 40/05 متر مربع 
شماره فرعی از شماره 70 اصلی واقع در روستای 

حسن رباط
73 آقای منصور امیری شناسنامه شماره 6 میمه 
فرزند شکراله نســبت به یک دانگ مشــاع و خانم 
سلطنت یاوری شناسنامه شماره 350 میمه فرزند 

علی نســبت به نیم دانگ مشــاع از ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساخت 11488 متر مربع واقع 

در حسن رباط سفلی 
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در 

روستای لوشاب
565 آقای ابراهیم گرامی فرزند احمد شناســنامه 
شــماره 264 برخــوار در ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 1901/28 متر مربع واقع در 

دشت انقالب روستای لوشاب  
566 آقای ابراهیم گرامی فرزند احمد شناســنامه 
شــماره 264 برخــوار در ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1945/80 مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در 

الی بید
399 آقایان محمد علی رســتمی شناسنامه شماره 
11 میمه و صفر علی رستمی شناسنامه شماره 2 
میمه فرزندان جعفر بالمناصفه مشاعا در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

6310/10 متر مربع 
409 آقای حسینعلی زارعی شناسنامه شماره 660 
میمه فرزند  علی و  فاطمه کریمی  شناسنامه شماره 
45 گلپایگان فرزند 1219933279 بالمناصفه مشاعا 
در ششدانگ یک باب خانه واقع در کوی باغ طاهر 

الی بید به مساحت 553/57 متر مربع 
410 خانم فاطمه کریمی شناســنامه شــماره 45 
گلپایــگان فرزنداکبــر در ششــدانگ قطعه زمین 
محصور شماره 410 فرعی در کوی باغ طاهر الی 

بید به مساحت 78/85 مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات 

در روستای موته
506 آقای مجید توکلی شناســنامه شــماره 440 
دلیجــان فرزند محمــد در ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی محصور به مســاحت 819/50 متر مربع 

در روستای موته 
507 آقــای وحیــد توکلــی شناســنامه شــماره 
0570007127 دلیجان فرزند محمد در ششــدانگ 
قطعه زمین مزروعی محصور به مساحت 819/50 

متر مربع در روستای موته 
آگهی اصالحی :

شماره 336 فرعی از شــماره 1 اصلی آقای عبداله 
صابری شناسنامه شــماره 31 میمه فرزند محمد 
آقا در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ 
موستان به مســاحت 3281مترمربع که در آگهی 
نوبتی قبلی اشــتباه مســاحت آن 1010مترمربع 

معرفی وآگهی گردیده است 
شماره510 فرعی از شماره 110 اصلی آقای عیسی 
ذاکری شناسنامه شماره 2 میمه فرزند عباس و بانو 
شوکت هدائیان شناسنامه شــماره 5 میمه فرزند 
عربعلی بالمناصفه مشاعا در ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 1950 مترمربع که در آگهی 
نوبتی قبلی شماره پالک اشتباها 403 فرعی معرفی 

و آگهی گردیده  
لذا به موجب مــاده 16 قانون ثبت اســناد و امالک 
چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراض )واخواهی ( داشته باشد نسبت به آن هایی 
که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین 
نوبت این آگهــی ظرف مدت90روز دادخواســت 
واخواهی )اعتراض ( خود را تسلیم این اداره نموده 
و رســید دریافت دارد ضمنا معترض بایســتی از 
تاریخ تســلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به مراجــع قضائی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
در صورتی که قبل از انتشــار ایــن آگهی دعوایی 
اقامه شده باشد طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه 
را مشــعر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضای مــدت مرقوم واصل شــود بال اثر 
اســت و مطابق ماده 16 و تبصره مــاده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبــت حقوق ارتفاقی در موقــع تعیین حدود 
و صورت مجلس تحدیدقیــدو واخواهی صاحبان 
امالک ومجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد 
شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله )30(روز از 
تاریخ اولین نوبت انتشار در روز نامه زاینده رود 

درج و منتشر می شود .
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/2/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/3/1
م الف: 1333 مهدی ذکاوتمند  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهر میمه
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1395 اداره 
ثبت اسناد و امالک نایین

1/40 بموجب ماده 11و 12 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده ی 59 اصالحی و آیین نامه مربوط 
به امالکی که در سه ماهه چهارم 1395 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از 
قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرای هیات نظارت ثبت 
باید تجدید آگهی شود مربوط به بخشهای 2و 3و 

4 ثبت نایین می باشد بشرح ذیل اعالم می گردد
ردیف الف(

شماره پالک و مشخصات مالک و نوع محل وقوع 
امالک کــه اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوط 
تنظیم و جهت انتشــار آگهــی در ردیف منظور 

گردیده است
بخش دو ثبت نایین

یکفرعــی از 372 اصلی حبیب یــادگاری نائینی 
فرزند حاجی حسین ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی بمســاحت 678 متر مربــع واقع در 

کشتزار جزیسر موسوم به تحت کوشک 
815 اصلی موقوفه علی اکبر نائینی به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه نایین ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بمســاحت 1052/70 متر مربع 

واقع در کشتزار جزیسر
1761 اصلی حسین خالصی نائینی فرزند محمد 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 591 
متر مربع واقع در کشــتزار ورزجان موسوم به 

جنب آب انبار
2061 اصلی رضــا افتخاری فــر فرزند محمد 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین واقع در 

کشتزار ورزجان
3838 اصلی عباس ســلطانی محمــدی فرزند 
ابوطالب یکدانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه 

زمین واقع در کشتزار حنفش
6036 اصلی موقوفه فاطمه زمان نژاد و حاج علی 
محمد رادجو به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه 
نایین ششدانگ یکدرب اطاق بمساحت 22/30 متر 

مربع واقع در بافران
19799 اصلی محمد حســین پور بافرانی فرزند 
علی ششــدانگ یکدرب خانه بمساحت 338 متر 

مربع واقع در بافران 
20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

50 فرعی محمــد علی عباســی فرزند غالمعلی 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بمســاحت 

263/10 متر مربع واقع در مزرعه امام 
978فرعی ولی اله اوشــنی فرزند محمد ابراهیم 
ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت 309/90 متر 

مربع واقع در روستای اوشن
986 فرعی محمد وزیری سرشک فرزند براتعلی 
ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت 158/40 متر 

مربع واقع در روستای سرشک
1047 فرعی محمد علی عباسی فرزند غالمعلی 
و معصومــه طالبی مزرعه شــاهی فرزند رضا 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور بمســاحت 
265/17 متر مربع واقع در روستای مزرعه امام 

)نسبت هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ( 
1048 فرعــی معصومه طالبی مزرعه شــاهی 
فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمســاحت 261/73 متر مربع واقع در روستای 

مزرعه امام
1049 اصلی مجتبــی وزیری سرشــک فرزند 
براتعلی ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 335 متر 

مربع واقع در روستای سرشک
1054 فرعــی قربانعلی اوشــنی فرزند قدمعلی 
ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت 169/50 متر 

مربع واقع در روستای اوشن
1055 فرعی شوکت احمدی الی غرا فرزند نظر 
علی ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 53/15 متر 

مربع واقع در روستای اوشن
1056 فرعی حسین اوشنی فرزند علی ششدانگ 
یکدرب خانه بمساحت 138/70 متر مربع واقع در 

روستای اوشن 
1057 فرعی رمضانعلی اوشنی فرزند حسنعلی 
ششدانگ گاراژ بمساحت 44/90 متر مربع واقع 

در روستای اوشن
1058 فرعــی عباس اوشــنی فرزند حســنعلی 
ششــدانگ عرصه و اعیــان یک درب آســیاب 

بمساحت 62 متر مربع واقع در روستای اوشن

1059 فرعی حســین فودازی فرزند حســن و 
نرجس ابولــی فریدون فرزند رضا ششــدانگ 
یکدرب خانه بمســاحت 191/20 متر مربع واقع 
در روستای فوداز )نســبت هر یک سه دانگ از 

ششدانگ( 
1060 فرعی حجی محمد و فاطمه قاسمی سپرو 
فرزندان حاجی آقا و عباس ششدانگ قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده بمساحت 138/50 متر 
مربع واقع در محمدیه )نسبت هریک سه دانگ از 

ششداگ(
بخش 3 حوزه ثبت نایین

260 فرعــی از 4019 اصلی فاطمه کوهســتان 
مردوید فرزند حســن ششــدانگ یکدرب خانه 
بمســاحت 129/35 متر مربع واقع در روستای 

سنگیج
34 فرعی از 4022 اصلی جانعلی ارجکی فرزند 
نصراله ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 403/80 
متر مربع واقع در روســتای محمــود آباد الی 

سنگیج
96 فرعی از 4092 اصلی ســید رضا چاوشیان 
فرزند ســید محمود ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصــور بمســاحت 241 متر مربــع واقع در 

روستای مزیکچه
97 فرعــی از 4092 اصلی صمــد مزیکی فرزند 
حسین ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 528/65 

متر مربع واقع در روستای مزیکچه
4117 اصلی علی اکبر عابدی جالل ابادی فرزند 
مصطفی یک سهم و پنج ششم از یک سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ قنات مزرعه جالل اباد واقع 
در بخش 3 حوزه ثبت نایین به مدار شش شبانه 

روز
2و3و4و7و26و28و30و32و40و44و46  فرعی 
از 4117 اصلی علی اکبر عابدی جالل اباد فرزند 
مصطفی یک سهم و پنج ششم از یک سهم مشاع 
از 18 سهم ششدانگ مستراح و باغ و اطاق و خانه 
رعیتی و آهنگ و آغل و مستراح و زمین واقع در 

مزرعه جالل اباد بخش سه نایین
267 فرعــی از 4129 اصلــی رمضان اســدی 
جامکانی فرزند محمد حســین ششدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6/40 متر 

مربع واقع در اسد اباد بخش سه نایین 
356 فرعی از 4131 اصلی علی اکبر بالنی فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یکدرب باغ که در قسمتی از 
آن احداث بنا شده به مساحت 2203/25 متر مربع 

واقع در روستای بالن
363 فرعــی از 4157 اصلــی ســید حمید رضا 
هاشــمی حســین آباد فرزند میــرزا ابوالفضل 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 214/45 
متر مربع واقع در روستای حسین آباد حاج کاظم

308 فرعــی  از 4197 اصلی محمــد باقر اقبالی 
فرزند جواد ششــدانگ یکدرب خانه بمساحت 

91/15 متر مربع واقع در نیستانک
255 فرعی از 4545 اصلــی خانم رباب خارزنی 
فرزند گل محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 106/15 متر مربع واقع 

در روستای ماندگی علیاء بخش سه نایین 
بخش 4 حوزه ثبت نایین

638 اصلی مســجد ذکریا انارک به تولیت اداره 
اوقاف و امــور خیریه نایین ششــدانگ یکدرب 
مسجد بمساحت 47/85 متر مربع واقع در انارک

826 اصلــی ابراهیم شمســی فرزنــد عزیزاله 
ششــدانگ یکدرب خانه بمســاحت 44/29 متر 

مربع واقع در انارک
1075 اصلی ابراهیم شمســی فرزنــد عزیزاله 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 95/23 متر مربع 

واقع در انارک
1505 اصلی عبدالرحیم مهدوی فرزند محمد یک 
چهارم سهم از یک ســهم از 96 سهم ششدانگ 
قنات مزرعه اســماعیالن واقــع در بخش چهار 
حوزه ثبت نایین که مبــداء و مظهر و مدار قنات 

بشرح پرونده سایر شرکاء می باشد
655 فرعــی از 1563 اصلــی محمــد رضا پور 
شمسی بندر آبادی فرزند محمد حسین ششدانگ 
یکدرب خانه بمساحت 413/90 متر مربع واقع در 

چوپانان
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی 
به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشــته 

باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 96/2/2د  
ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین 
تکلیف پرونــده های معترضی ثبــت ، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخش تســلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائــی گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تســلیم نماید . در صورتی که 
قبل از انتشــار آگهی دعوایی اقامه شــده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهی طرح دعــوی که بعــد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود، مطابق قسمت اخیر ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد 
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس 
قید و واخواهــی صاحبان امــالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 

پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار اول : 96/2/2 
تاریخ انتشار دوم:96/3/1

م الف: 6 اباذر مهیمن رئیس ثبت نایین

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 اداره 
ثبت اسناد و امالک خوانسار

1/237 بــه موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده اصالحی 59 آیین نامه مربوطه ثبت 
امالکی که در طول سه ماهه چهارم سال 1395 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
های از قلم افتــاده و نیز آنچه طبــق آراء هیات 
محترم نظارت و اختیارات تفویضی می بایست 
آگهی آنها تجدید شود و به ترتیب در ردیف های 

الف و ب و بشرح آتی آگهی می نماید.
الف(شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و 
محل وقوع امالکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه 
اول تهیه و تنظیم و جهت نشــر آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند:
بخش یک

3094-آقای حسن گرجی فرزند علی شش دانگ 
قطعه زمین که قبال شــارع متروکه بوده است به 

مساحت تقریبی 42/36 متر مربع
3096-آقای فتح ا.. احمدی فرزند مســیب شش 
دانگ قطعه زمین محل شــارع متروکه که حالیه 

بصورت ساختمان در آمده
بخش سه 

سه اصلی سونقان به شرح فرعی های زیر:
413-سید صدرا میر صانعی فرزند سید محسن 

شش دانگ بناهای فوقانی و تحتانی
1469-آقای مســعود شــاه کرم فرزند محمود 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/72 متر 

مربع
5 اصلی هرستانه به شرح فرعی های زیر

1390-ســید رضا ســید صالحیان فرزند سید 
علی شــش دانگ قطعه زمین محل ساختمان که 
اکنون به صورت خانه نیمه کاره در آمده است به 

مساحت 80 متر مربع
9 اصلی کوی بابا سلطان به شرح فرعی های 

زیر
585-آقای مجتبی و خانم ها بتول و اکرم و اشرف 
و زهرا و عذرا همگی شــهریاری و خانم صدیقه 
میر شــفیعی )عیال(فرزندان محمد سید آقا کما 

فرض اله شش دانگ بناهای فوقانی و تحتانی 
586- آقای مجتبــی و خانم ها بتــول و اکرم و 
اشــرف و زهرا و عذرا همگی شهریاری و خانم 
صدیقه میر شفیعی )عیال(فرزندان محمد سید آقا 
کما فرض اله شش دانگ مشاع از شش دانگ ایوان

587- آقای مجتبــی و خانم ها بتــول و اکرم و 
اشرف و زهرا  همگی شهریاری و خانم صدیقه 
میر شــفیعی )عیال(فرزندان محمد سید آقا کما 

فرض اله شش دانگ دو باب بنای فوقانی 
589- آقای مجتبــی و خانم ها بتــول و اکرم و 
اشــرف و زهرا و عذرا همگی شهریاری و خانم 
صدیقه میر شفیعی )عیال(فرزندان محمد سید آقا 

کما فرض اله شش دانگ یک باب طویله
590- آقای مجتبــی و خانم ها بتــول و اکرم و 
اشــرف و زهرا و عذرا همگی شهریاری و خانم 

صدیقه میر شــفیعی )عیال(فرزندان محمد سید 
آقا کما فرض اله سه دانگ مشــاع از شش دانگ 

محوطه و راهرو متصل
612-آقایــان رضا و قدرت ا.. و محمد محســن 
همگی شهریاری فرزندان محمد بالمثالثه شش 

دانگ باغچه به مساحت 164/69 متر مربع
13 اصلی صحرای جاوان به شرح فرعی های 

زیر
1101-خانم اعظم خسروی فرزند محمد صادق 
شش دانگ قطعه زمین به مساحت 316 متر مربع

1109-خانم فاطمه خسروی فرزند علیخان شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت 227 متر مربع

بخش 4
یک اصلی صحرای درمنان به شرح فرعی زیر

198-آقای مســلم عظیمی فرزند مصطفی سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین

18 اصلی صحرای یسارج به شرح فرعی های 
زیر

763-خانم اقدس اورعی فرزند علی ششدانگ یک 
باب بنای تحتانی به مساحت 20 متر مربع

764-خانم اقدس اورعی فرزند علی شش دانگ 
یک باب گوساله دان زیر راه پله

765-خانم اقدس اورعی فرزند علی شش دانگ 
یک باب بنای تحتانی به مساحت 20 متر مربع

26 اصلی واقع در بیدهند به شرح فرعی زیر:
1839-آقای حسن عادلی فرزند محمد شش دانگ 

قطعه زمین به مساحت 811/09 متر مربع
بخش شش: 

15 اصلی واقع در قریه قودجان به شرح فرعی 
زیر

745-آقای وحید رضا سلطانی فرزند شمس ا.. 
نسبت به چهار و بیست سیزدهم شعیر مشاع از 

96 شعیر شش دانگ قطعه زمین 
ردیف ب

16 اصلی واقع در قریه قودجان به شرح فرعی 
زیر

363-بانو محبوبه رضا سلطانی فرزند حسین  
سه سهم و یک پنجم سهم مشاع از ده سهم شش 

دانگ یک قطعه زمین 
بخش هفت

41 اصلی مزرعه فالمرز
41-آقای ابوطالب طارقلی فرزند مطلب نیم شعیر  
مشاع از 96 شعیر شش دانگ آب و ملک مزرعه 

فالمرز
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی 
نســبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت 
نســبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح 
ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایی 
که تجدید آگهی شــده به شرح ردیف ب در مدت 
30 روز دادخواست واخوهی خود را به این اداره 
تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
و در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی 
اقامه شــده طرف دعوی باید گواهــی دادگاه را 
مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید.اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از 
انقضا مدت مرقوم واصل شــود بالاثر است و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون 

ثبت رفتار خواهد شد.
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی پذیرفته خواهد شد.این 
آگهی نســبت به ردیف های الف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت 
از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:96/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/3/1

م الف: 8 شیخ سلیمانی کفیل ثبت خوانسار 
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تاریخ پیشنهاد سردبیر:
بهشتی کوچک در خانه های تاریخی شهر

»در محلــه درب شــیخ نزدیــک  محمدرضا
قبرستان آب بخشان، باغ بزرگی بود موسوی خوانساری

که از آثار آن چنین بر می آمد که در سابق دارای عمارت وسیعی 
بوده است. در یک طرف باغ مذکور در پای دیوار سکویی وجود 
داشت و روی سکو عالمت قبری بود که عموم مردم صاحب قبر را 
حافظ ابونَُعیم می دانستند و به عنوان جد مرحوم مجلسی از آنجا 
تبرک می جستند. روی این قبر سنگ مرمری افتاده که بر روی 

آن عبارتی منقوش بود ولی فعال نه از قبر نه از ســنگ روی آن 
اثری نیســت و باغ مذکور هــم تبدیل به خانه و عمارت شــده 
است.« اینها نوشته های محمد صدر هاشمی، نویسنده، محقق و 
استاد دانشگاه اصفهان است که خود، محل و کتیبه روی سنگ 
قبر ابو نعیم را دیده و خوانده بوده اســت. قبرستان آب بخشان 
)مردبان( از قرن سوم تا اوایل قرن چهارم یکی از قبرستان های 
مهم شمال اصفهان بوده و تا همین چند دهه پیش هم آثاری از 
آن وجود داشته اســت. در دوران پهلوی اول، طی خیابان کشی 
های جدید و توسعه شهری، آب بخشــان را تخریب کردند و در 
حال حاضر در محــل آن قبرســتان تاریخی، میدان شــهدا، 
هنرستان، دبیرستان و اداره بهداشت قرار دارد. این قبرستان از 
شــمال به محله مورنان، از جنوب به محله بیدآباد و از شــرق و 

غرب به محله قبله دعا و پاچنار منتهی می شــده اســت. از آن 
قبرستان وســیع و تاریخی، امروزه تنها بقعه ابو مسعود رازی و 
مجموعه »سرقبرآقا« بر جا مانده است. حافظ ابو نعیم اصفهانی از 
دانشمندان بسیار معروف قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بوده و 
ازاجداد عالمه مجلسی است. وی در رجب سال 330 قمری در 
اصفهان متولد شد و ســال ها در شــهرهای مهم آن روزگار به 
سفرهای علمی پرداخت و ســپس مجددا در اصفهان، ساکن و 
مشــغول تدریس علم حدیث گردید. وی دارای کتب و آثاری 
است که از جمله کتب وی ذکر اخبار اصفهان یا تاریخ اصفهان در 
دو مجلد اســت که این کتاب دائره المعارف عرفان و تصوف در 
اسالم اســت. قبر این محدث برجســته تاریخ اصفهان، تا زمان 
عالمه مجلســی وجود داشــته؛ ولی در آن زمــان، میرلوحی 

سبزواری که خصومت شخصی و خانوادگی با محمدباقر مجلسی 
داشــته، به تحریک مردم پرداخته و باعث تخریب قبر ابو نعیم 
شــده اســت. یکی از وقایع مهم دوران زندگی ابونعیم، حمله 
سلطان محمود غزنوی و استیالی او بر اصفهان و قرار دادن یک 
نفر به عنوان والی در شــهر است که مردم بر او شــوریده و او را 
می کشند و اکنون ادامه ماجرا از زبان شیخ ابو عبدا... محمد بن 
محمد اصفهانی: »سلطان محمود مجددا به شهر مراجعت نموده 
و مردم را تامین داد و از تقصیر آنان در گذشت. چون روز جمعه 
شد و مردم جهت نماز جمعه در مســجد حاضر شدند، جمعی 
کثیر از مردم بکشــت و چون مردم شهر قبال حافظ ابو نعیم را از 
ورود به مسجد منع کرده بودند، از این مهلکه جان به سالمت برد 

و این موضوع را از کرامات حافظ دانستند.«

یک قلعه در شطرنج اصفهان
باورش کمی مشکل اســت که بپذیریم اصفهان، شهر آشــنای خودمان، در 
روزگاری نه چندان دور، دارای قلعه ای بــه عظمت ارگ بم بوده، قلعه بزرگ 
و افســانه ای با برج و باروهای مستحکم که راه هر دشــمنی را سد می کرده 
اســت. اما عکس ها و روایت های متنوع تاریخی به وجود این قلعه باســتانی 
شهادت می دهند. قلعه ای که نامش را مدیون سازندگانش است. طبرک یا 
طبره که برگرفته از نام قدیم خطه شمال ایران، یعنی طبرستان است، ریشه 
در فعالیت هــای عمرانی حاکمان آل بویه در اصفهــان دارد.جابری انصاری 
می نویسد:»این نام به مناسبت دیالمه اســت که نژادشان از طبرستان بوده 
اســت.« می گویند، مویدالدوله و فخرالدوله دیلمی که بیش از 1000 سال 
پیش در اصفهان حکومت می کردنــد، ظاهرا بر بنیاد یک قلعه ساســانی، 
قلعه ای سترگ با وســعت 100هزارمترمربع بنا می کنند. اهمیت این قلعه 
آنقدر بوده که در مقاطعی جایگاه حکومت حاکمان دیلمی نیز بوده اســت، 
اما در واقع قلعه طبرک بنایی دفاعی بوده که چســبیده به باروی بزرگ شهر 
قرار داشته است. برعکس دوران پیش از اسالم که کهندژها)محل حکومت و 
اسکان حاکم شهر( و استحکامات دفاعی در مرکز شهرها قرار داشته اند، در 
سامانه شهرسازی اسالمی، دژهای تدافعی در حاشیه شهر چسبیده به باروها 
بنا می شده است. قلعه طبرک بر اســاس همین الگو برای قرن ها، مهم ترین 
جایگاه دفاعی اصفهان بوده است. قلعه های قدیم خندق هم داشته؛ خندق 
نهری پر از آب بــوده که چه به صــورت طبیعی و چه به صــورت مصنوعی 
دورتادور قلعه را فرا می گرفته و ورود دشمن به آن را دشوار می کرده است. 
خندق قلعه طبرک تنها چیزی است که از این مجموعه باستانی امروز باقی 
مانده است. چشمه باقرخان و چشــمه راران)راهروان( خندق های طبیعی 
قلعه طبره بوده اند که مربع وســیع این بنای نظامــی را دربر می گرفته اند. 
هنوز هم در نقشه های شهری، این دوچشمه جای خالی طبرک را در آغوش 
گرفته اند. چشمه هایی بسیار عمیق که دیدنشــان از نزدیک، شبه قلعه ای 

اسطوره ای را به ذهن متبادر می سازد.  

غزلی از افسانه هزار و یک شب
از عکس های به جای مانده از دوره قاجار می توان به شــمایل تقریبی قلعه 
طبرک پی برد. شاردن، گردشگر مشــهور دوره صفوی در دوره شاه سلیمان 
از نزدیک این مکان با شکوه را دیده اســت:»...قطر این قلعه هزار پا و از گل 
ساخته شــده ولی نمای بیرونی آن از گچ اســت. دیوارهای آن بسیار بلند و 
کنگره دار و باالی آن، جــان پناه ها و به فواصل معین بــرج هایی دارد. قطر 
دیوارها دوازده تا چهارده پا که دیواری کوتاه تر از خندقی به عرض ســی پا 
اطراف آن اســت. مدخل قلعه رو به سمت شــمال و پانزده پا از سطح زمین 
باالتر است که آن را خاک ریخته وشیب داده اند. در ورودی آن تنگ و کوتاه 
و میان دو بــرج قرار دارد. ســر در آن به صور منطقه البــروج که اصفهان به 
طالع آن بنا شده منقوش اســت.« همانطور که شاردن می گوید، تصویر مرد 
کمانداری که دم مار مانند خودش را هــدف قرار داده و امروزه به عنوان نماد 
اصفهان شــناخته می شود، بر سردر قلعه طبره نقش شــده است. شاردن از 
تعداد بناهای داخل حصار قلعه هم پرده برمــی دارد:» این قلعه 370 خانه و 
یک میدان مشق و یک مسجد و یک حمام و یک خانه وزیر دارد و نیز دارای 
بارویی است که قسمت مهم قلعه را تشکیل می دهد. خانه های فوق، مسکن 

عده ای سربازان ایرانی است.«
عرض باروی قلعــه 10 متر بوده کــه در فواصل معینی 33 بــرج دیده بانی 
درحالی که هر کدام نزدیک به 10 متر از هم فاصله داشــته اند آن را تکمیل 
می کرده اســت. هر برج نیز نامی داشــته. مثال یکی از بزرگ ترین برج های 
این قلعه زنجیر خانه نام داشــته که زندان قلعه بوده یا برج دیگر، برج چهل 
دختران نامیده می شــده که ظاهرا آنطور که شــاردن می گوید، مردم آن 
روزگار بر این باور بــوده اند کــه ارواح مردگان به صورت دختــران در این 
برج ظاهر می شــده اند و از این جهت این برج برخالف برج های دیگر قلعه 
مســکونی نبوده و کســی جرات نمی کرده در آن بخوابد، امــا جذاب ترین 
بخش گزارش شاردن به توصیف مخازن جواهرات سلطنتی صفوی در قلعه 
طبرک بازمی گردد:» من دو بار امکان تماشای این گنجینه بزرگ را یافته ام؛ 

مخصوصا بار دوم، روزی شــاه می خواســت آنچه را در خزانه وجود داشت 
به زنان حرم خود نشــان دهد. از این رو مســئوالن گرانبهاترین و زیباترین 
جواهرات را برای تماشــا مرتب کرده بودند. خزانه سه مخزن بزرگ دارد که 
هر یک از آنها مشتمل بر تاالری مدور اســت که گنبدی بر فرازش می باشد.
این مجموعه چنان گرانبها بود که اگر آن را به چشــم خود نمی دیدم هرگز 
نمی توانســتم وجودش را در ذهنم تصور کنم و باورم نمــی آمد که ممکن 
است چنین دارایی و جواهراتی یکجا گرد آمده باشــد. هر جعبه و گنجه ای 
که می گشــودم آن را پر از زنجیرهــا و قاب های طال، دســتبندهای زرین 
گوهرآگین می دیدم. یک اتاق آکنده از ظروف طال، بشــقاب ها و سرپوش ها 
و دیگر وسایل از جمله ســطل ها و دیگ های زرین بود... در یکی از اتاق های 
واقع در یک گوشــه مخزن، مقدار زیادی ظرف زرین یــا ظرف های طالی 
میناکاری یا جواهرنشان بود. در اتاق های دیگر صندوق های بزرگی پر از انواع 
جواهر مشاهده کردم. چنین می پندارم که شمارشان در هر کدام از ششصد 
افزون بود. صندوق هایــی پر از خنجرهای گرانبها و جواهرنشــان نیز دیدم. 
همچنین چند صندوق پر از فیروزه مشــاهده کردم. باری چندان چیزهای 
نفیس در آنجا دیدم که به زحمت توانســتم آنچه را دیده بــودم به حافظه 

بسپارم«. سرنوشت این دریای طال و جواهر امروزه در هاله ای از ابهام است. 
افسانه راهروهای زیرزمینی

در اصفهان جنگ که می شده، حاکم شــهر باید به سرعت و در کمال امنیت 
خودش را به قلعه دفاعی شهر می رسانده است. زیرا مرگ یا اسارت حاکم به 
معنای سقوط شهر بوده. بهترین مســیر برای رسیدن به قلعه دفاعی طبرک 
در اصفهان، راهروهــای زیرزمینی بوده که مدارک مســتند تاریخی وجود 
آنها را تایید می کند. شــاردن یکی از این راهروها را که از پشــت مسجد و 
مدرسه شــیخ لطف ا... به سمت قلعه می رفته دیده اســت:»... کنار مدرسه 
گذرگاهی زیر زمینی است که به قلعه می پیوندد از این گذرگاه کوچه هایی 
منشعب می شود که همه تنگ و کوتاه و کثیف هستند و در آنها پنج یا شش 
کاروانسراســت...«. تنها از دولتخانه صفوی به ســمت قلعه طبره راه مخفی 

وجود نداشته. از دولتخانه ســلجوقیان در میدان عتیق و دولتخانه آل بویه 
در میدان میر)ضلع شــرقی میدان عتیق که امروزه از بین رفته اســت( نیز 
راهروهای زیرزمینی چندین کیلومتر تا قلعه طبرک کشیده شده بوده است. 
جابری انصاری می نویســد:»از خانه های دیالمه که به میــدان میر بود راه 
زیرزمینی به قلعه گذارده، هنوز پس از هزارسال درپاره ای منازل، چاه چون 
بکنند بدان راه رخنه پیدا و پدید می شــود«. خبرنگار روزنامه باختر در سال 
1319خورشــیدی با پیرمردی مالقات می کند که این راهروها را از نزدیک 
دیده اســت:» ...این پیرمرد با عده ای دیگر تمام راهروهای زیرزمینی قلعه 
را هم دیــده و همین که وضعیت امــروز این نقطه را برای من او شــرح داد، 
بی اختیار کف افسوس به هم سایید و گفت: چطور ممکن است بنایی به این 
محکمی این طور ویران و خراب شود؟«. پاسخ این سوال، به زخم های کهنه 

این شهر کهنسال نمک می پاشد!
کهندژی که مزرعه کاهو شد!

روزنامه اخگر در شهریور 1315 خورشیدی از مرگ شخصی به نام غالم رضا 
خبر می دهد که در حین کار در قلعه تبره)طبرک( زیر آوار رفته و فوت شده 
اســت. خیلی پیش از این، شــعبه ای از رودخانه زاینده رود جدا می کنند و 
پای دیوارهای گلی قلعه آب فراوان جاری می ســازند تا به تدریج این بنا فرو 
می ریزد و از میان می رود. هرچند ویرانه هــای این قلعه تا همین چند دهه 
پیش هم وجود داشــته، اما بنیاد اصلی قلعه در دوره تاراج ظل ســلطانی از 
بین می رود. وقتی که او زمین قلعه را به ســید العراقین می فروشد و گستره 

پهناور این بنای باستانی پس از ویرانی تبدیل به مزرعه کاهو می شود. 
می گویند محصول زمین های زراعی پا قلعه بســیار مرغوب بوده. انگار که 

این رباعی خیام را فراموش کرده باشند آنجا که می سراید:
خاکی که به زیر پای هر نادانی است

کّف صنمّی و چهره جانانی است
هر خشت که بر کنگره ایوانی است

انگشت وزیر یا سر سلطانی است

سیمای قلعه ای در دوردست؛

کهن دژ باستانی اصفهان؛ 
هویتی که بر باد رفت

از کرامات شیخ شهر ما
چهارسوق

برج و باروی قلعه ای غول آسا با دیوارهای سر به فلک کشیده و مستحکم در شب پر ستاره اصفهان، زیر نور مشعل ها و  مهردادموسوی 
فانوس ها، هیبت خاصی دارد. شــمایلی اساطیری با پیشینه ای افســانه ای. صدای چکاچک شمشیرها و نعره مردان خوانساری

جنگجو، زیاد در گوش این قلعه پیچیده است. چه خون ها که پای دیوار آن بر زمین ریخته شده و درخشش چه جواهراتی که در اتاق هایش انبار 
شده است. این قلعه افسانه ای نه در دل کویر مرکزی ایران، نه بر فراز قله های برف گیر شمال غرب و نه حتی در میان جنگل های شمال ایران که 
روزگاری نه چندان دور، درست چســبیده به باروی شرقی شهر اصفهان قرار داشته اســت. قلعه َطَبَرک در طول چندین قرن، از قصر محل 
سکونت شاه تا زندان و خزانه جواهرات ســلطنتی کاربری های مختلفی را تجربه کرده. امروز اما از قلعه طبرک نشانی برجای نمانده است. به 
جای این بنای تاریخی خانه های مسکونی و مغازه های خیابان ملک و گلزار نشسته اند؛ اما هنوز هم، چشمه ای عمیق به نام چشمه باقرخان در 

محله پاقلعه وجود دارد که در امتدادش می توان قدم زنان، صفحه های خاک گرفته تاریخ اصفهان را ورق زد تا به یک نام رسید: قلعه طبرک.

درقاب تاریخاصفهانگردی

چهره واقعی چهارباغبهشتی کوچک در خانه های تاریخی شهر

به دالیل مختلــف، ایرانیان قدیــم عالقه ای به  زاینده رود
تزئین و جلوه گری نمای بیرونی خانه های خود 

نداشته اند. 
در عوض داخل هر خانه ای را که نگاه کنی، بهشــتی کوچک می بینی 
که در فضایی محدود، جان ها را نوازش مــی کند؛ یک حیاط مرکزی 
مصفا و حوض زیبای میــان آن که با زنجیــره ای از اتاق های تو در تو 
محاصره شده است. این اتاق ها هر یک کاربری مشخصی داشته اند که 
کمال آن را در شاه نشــین ها و اتاق های مجلل پنج دری و هفت دری 

می توان مشاهده کرد. 
گفته می شود شهر اصفهان، امروز حدود 300 خانه تاریخی دارد که از 
این تعداد زیاد، البته بســیاری نیمه ویرانه است و بعضی دیگر در حال 
مرمت و بازســازی. اما در این میان چند خانه شاخص وجود دارد که از 

دوره قاجار و صفویه برجای مانده است. 
این خانه ها امروزه قابل بازدید اســت و می تــوان جلوه فرهنگ و هنر 
ایرانیان و سبک زندگی آنان را در سده های پیش به خوبی با دیدن آنها 
دریافت. خانه شیخ االسالم یکی از زیباترین این بناهاست که با قدمتی 
نزدیک به چهارصد سال، ســال های طوالنی محور برگزاری تعزیه در 
اصفهان بوده اســت. از چهارراه تختی که به خیابــان عبدالرزاق وارد 
شوید، دســت چپ در ابتدای یک کوچه بســیار قدیمی، خانه ای قرار 

دارد که امروزه موزه نساجی اصفهان است. 
خانه شیخ االسالم با شاه نشین بسیار مزین و زیبای خود، پر از ماشین 
های نساجی قدیمی و پارچه های بافته شده به شیوه تاریخی است. در 
نزدیکی این خانه با اهمیت، خانه های زیــادی در میان بافت تاریخی 
اطراف میدان عتیق وجود دارد که متاســفانه قابل بازدید نیســت؛ اما 
آن سوتر در نیمه راه خیابان ملک، انگورستان ملک را می توانید تماشا 
کنید؛ بنایی بازمانده از دوره افشــاریه که همچنین مدفن ملک التجار 

خوش نام اصفهانی است. 
خانه تاریخی دیگری که به نام صاحبش مشــهور شده، خانه مشروطه 
است که وام دار فعالیت های سیاســی آقا نورا... نجفی است. این خانه 
قاجاری در محله حســن آبــاد، در ضلع جنوبی میــدان نقش جهان 

نشسته اســت. اگرچه بازدید از خانه شــفتی در محله بیدآباد یا خانه 
مصورالملکی در نزدیکی بیمارســتان کاشــانی به راحتی امکان پذیر 
نیســت، اما در انتهای محله جلفا و خیابان خاقانی مــی توانید از خانه 
صفوی بازدید کنید؛ خانه ای زیبا و دلگشا که هم گالری نقاشی است، 
هم کافی شاپ است و هم فروشگاه و نمایشگاه اشیای عتیقه و آنتیک. 
برای خوردن غذای سنتی هم می توانید به خانه تاریخی دهدشتی در 
نزدیکی دروازه دولت بروید؛ خانه ای که ســبک معماری پهلوی اول را 

به خوبی نشان می دهد.

تماشای عکس های قدیمی همیشه هم خاطره  زاینده رود
انگیز و دلگشا نیست. بعضی عکس ها هستند که 
دیدن آنها ناخودآگاه افسوســی عمیق در نهاد آدمی جاری می سازد؛ 
افسوسی که هیچ مرهمی، زخم حاصل از آن را التیام نمی بخشد. نگاه 
کردن به تصویر چهارباغ واقعی)هرچند نیمه ویرانه( چنین احساســی 
در انســان ایجاد می کند. با اینکه گردشــگاه چهاربــاغ در این عکس 
فرســنگ ها با نمونه حقیقی آن در دوره صفویه فاصله دارد اما باز هم 

شبحی از گردشگاه افسانه ای اصفهان را در خود دارد. 
چهارباغ نه یک خیابان که گردشــگاهی ســلطنتی در محور شــمال 
به جنوب اصفهان بوده کــه از دروازه دولت تا بــاغ هزارجریب امتداد 
می یافته اســت. این محور تاریخی آن طور که از توصیف گردشــگران 
اروپایی برمی آیــد، در زمان خود یکــی از زیباترین گردشــگاه های 
دنیا بوده اســت؛ یک خیابان بســیار طوالنی که یکــی از زیباترین و 
خالقانه ترین پل های دنیا )سی و ســه پل( آن را به دو بخش چهارباغ 

باال و پایین تقسیم می کرده است. 
دوطرف این خیابــان از دروازه دولــت و کاخ جهان نما تــا باغ بزرگ 
هزارجریب، باغ ها و کاخ های بسیاری به چشــم می خورده است. هر 
 باغ به ســنت صفوی عالوه بر عمارت میانی، یک ســردر با شکوه هم 

داشته. 
در این عکس سردرهای باشــکوه باغ های صفوی به خوبی جلوه گری 
می کند. عمارت هایی که دیگر نه از خودشان نام و نشانی باقی مانده و 
نه از باغ های بهشت آسایشــان. نهر معروف چهارباغ هم در این عکس 
به خوبی وســط خیابان به چشــم می خورد. هرچند خشــک و نیمه 
ویرانه اما گوش اگر بسپاری، هنوز صدای شرشر آب زالل جویشاه)نام 
 مادی که چهارباغ را ســیراب مــی کــرده( را می تــوان از میان آن 

شنید.
این عکس و عکس های بســیار زیاد دیگری از اصفهان دوره قاجار، به 
وسیله ارنست هولتسر گرفته شده اســت. وی که از سوی ناصرالدین 
شاه مامور تلگراف خانه اصفهان شده بود، در اوقات فراغت دوربینش را 
برمی داشته و در پس کوچه های اصفهان، این شهر خسته از نامالیمی 

های روزگار، تصاویری را ثبت می کرده که امــروزه جزو معتبرترین و 
مهم ترین اســناد تاریخ اصفهان از دوره قاجار است؛ عکس هایی که بی 

واسطه شهروندان امروز را به شهر دیروزشان پیوند می زند. 
با این حال دیگر هرگز نمــی توان فهمید چوپانی کــه در این عکس، 
گوســفندانش را برای چرا به چهارباغ صفوی آورده، درباره گذشــته 
پرشکوه این گردشگاه چه می اندیشیده است؛ اما یک چیز مسلم است: 
خاطره چهارباغ در روزهای شکوه و عظمتش، هرگز از حافظه تاریخی 

ایرانیان پاک نخواهد شد.
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پیشنهاد سر دبیر: 
کشتی گیر ساالری،  افسانه نیست!

تیم فوتبــال پرســپولیس هفته پیش به      
عنــوان قهرمانی لیگ برتر دســت 
پیدا کرد و چهارشــنبه شب هم 
مراســم اهدای جام بــه این تیم 
برگزار شــد. به همین مناسبت 
کارلوس کی روش ســرمربی تیم 
ملی کشورمان با انتشار پیامی در 
صفحه مجازی خــود، این قهرمانی را 
به بازیکنان پرسپولیس و هواداران این تیم 

تبریک گفت.

روزنامه گاتزتا دلو اســپورت مدعی شد که 
لوچانو اســپالتی، رییس باشگاه رم، با 
اونای امری، سرمربی سویا به توافق 

رسیده است.
گرگ ها پیشــنهادی 3 ســاله در 
اختیار او گذاشــتند و جذب او با 
توجه به بند فسخ قراردادش با پاری 
سن ژرمن دشوار خواهد بود. مونچی، 
مدیر ورزشی سویا نیز در آستانه پیوستن به 
رم است و همین موضوع می تواند شایعه حضور امری در رم را قدرتمند 

کند. 
لورن بالن نیز از دیگر گزینه هایی اســت که ممکن اســت جانشین 
اســپالتی در پایان فصل شــوند. امری 3 فصل موفق با سویا سپری و 
توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. ســپس راهی پاری سن ژرمن 

شد و تا به اینجا نتوانسته مطابق انتظار کار کند.

 دیدار جنجالی تیم های الســد و الریان 
پنجشــنبه شــب با پیروزی یک بر 
صفر الســد پایان یافــت و یاران 
پورعلی گنجــی به بــازی فینال 
کاپ قطــر راه یافتنــد. در ایــن 
میان بازیکنان الریــان و چند تن 
از اعضای کادر فنی و مسئوالن این 
تیم که اعتراض شدیدی به قضاوت داور 
بازی داشتند پس از دمیده شدن ســوت پایان به سمت او حمله 
کردند. درگیری های لفظی شــدیدی میان بازیکنان با داور رخ 
داد که باعت دخالت پلیس و ورود آنها به زمین شــد. حتی ژاوی 
هرناندز، بازیکن اســپانیایی تیم الســد نیز برای کمک به داور و 
اسکورت او توسط پلیس وارد صحنه شــد. تیم السد با در اختیار 
داشــتن مرتضی پورعلی گنجی، ملی پوش ایرانی در بازی فینال 

کاپ قطر با برنده رویارویی الجیش و لخویا بازی خواهد کرد.

تبریک کی روش به بازیکنان و 
هواداران پرسپولیس

تالش رم برای جذب اونای امری

 نجات داور بازی السد - الریان
 با اسکورت پلیس

فضای مجازی

اتفاق روز

منهای فوتبال

فوتبال جهان

دروازه بــان تیم فوتبــال ذوب آهن پــس از پیروزی 2 بــر یک تیمش 
مقابل ماشین سازی تبریز در هفته بیست و هشــتم لیگ برتر، در جمع 
خبرنگاران در مــورد وضعیت قرارداد خود با ذوب آهــن اظهار کرد: باید 
وضعیت قراردادم را چک کنم ولی حتی اگر قراردادم تمام شده باشد تنها 
گزینه ام در ایران ذوب آهن است چون ذوب آهن همه کار برای من انجام 
داده است. مگر اینکه شــرایط خیلی خوبی در یکی از تیم های اروپایی 

برایم فراهم شود. 
رشید مظاهری در پاسخ به این سوال که اگر ذوب آهن دچار تغییراتی در 
کادرفنی یا مدیریت شــود باز هم خواهان ماندن در این تیم است گفت: 
نمی توانم در این مورد صحبت کنم و با شــرایط پیش مــی روم. اولین و 
 آخرین گزینه ام در ایران ذوب آهن اســت و فعال بــه تیم های پایتخت

 فکر نمی کنم.  

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن  پس از پیروزی تیمش برابر ماشین سازی 
درباره شرایط بدنی و مصدومیتش بیان کرد: خدا را شکر بهترم، اما فکر 
نمی کنم هنوز شــرایط بازی 90 دقیقه ای را داشته باشم. با این حال این 
موضوع به تصمیم مربیان بر می گردد. هافبــک ذوب آهن درباره رقابتی 
که با سپاهان برای قرار گرفتن در رتبه چهارم و کسب سهمیه احتمالی 
آســیا دارند افزود: اول باید ببینیم تراکتورسازی و نفت در فینال حذفی 
چه می کنند، اما در کل 2 تیم اصفهانی هستند و هر تیمی شایسته تر بود 
در رتبه چهارمی قرار می گیرد. در هر صورت امیدوارم سهمیه در اصفهان 
بماند. حدادی فر درباره شــرایط ماندنش در ذوب آهن برای فصل آینده 
گفت: تا پایان فصل قــرارداد دارم و تا زمانی کــه لوگوی ذوب آهن روی 
سینه ام است برایش جان می دهم. یک تشکر ویژه  هم از تماشاگران دارم 

که ما را حمایت کردند .

مظاهری:

تنها گزینه ام در ایران 
ذوب آهن است

حدادی فر:

برای ذوب آهن جان 
می دهم

قاب روز

مهدی رجب زاده در دیدار تیم ذوب آهن با ماشین سازی تبریز که منجر به سقوط تیم 
ماشین سازی شــد، نودمین گل خود را برای تیم ذوب آهن در لیگ برتربه ثمر رساند و 

بعد از زدن این گل از این تی شرت رونمایی کرد.

تی شرت خاص مهدی رجب زاده

آلویس نانگ، با گلی که در بازی روز پنجشــنبه به تیم سابقش 
زد، موفق شد آقای گل دربی بین اســتقالل خوزستان و فوالد 
لقب بگیرد. روز پنجشــنبه تیم های اســتقالل خوزســتان و 
فوالد، هشــتمین دیدار تاریخ خود را برگزار کردند که شاگردان 

پورموسوی موفق شدند با نتیجه 3-1 پیروز شوند.
تا پیش از این بازی، نانگ و شــریفات بــا 2 گل، آقای گل این 
نبردها بودنــد، نانگ کــه با لباس فــوالد 2 گل به اســتقالل 
خوزســتان زده بود، به تیم ســابقش گل زد تا آقــای گل این 

رقابت ها لقب بگیرد.

دروازه بان اســتقالل روز پنجشــنبه  مقصر 
اصلی شکست اســتقالل بود تا این تیم، رده 
دوم را به تراکتورســازی بدهــد. عملکرد بد 
رحمتی روی شــوت ابراهیمی شــاید برای 
دروازه بان اســتقالل گران تمام شــود؛ چرا 
که ســایت خبر ورزشــی پیش بینی کرده 
منصوریان که طبیعتا از نمایــش دروازه بان 
اصلی تیمش در تبریــز راضی نبوده، احتماال 

در بازی مقابل االهلی در لیگ قهرمانان از حسینی به جای رحمتی استفاده خواهد کرد.

آخرین بازی های لیگ برای ساســان انصاری 
حساس تر شده است. مهاجم فوالدی ها در روز 
شکست تیمش برابر اســتقالل خوزستان تک 
گل تیمش را روی پاس مجتبی نجاریان به ثمر 
رساند تا تعداد گل هایش را به عدد 16 برساند و 
در صدر جدول بازهم کنــار طارمی قرار بگیرد. 
او امیدوار اســت تا در بازی های بعدی، طارمی 
 طلســم شــود و بتواند بــا زدن گل، آقای گل

 لیگ برتر شود.

ساسان در کورس کم نمی آورد عواقب نمایش ضعیف رحمتییک کامرونی، آقای گل دربی اهواز!
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اولین گروه تیم   ملی وزنه برداری  دیروز 
راهی عشــق آباد محــل برگزاری 
مســابقات قهرمانی آسیا 201۷ 
شــد. در گروه اول علی مرادی  و 
داود باقری رییس و نایب رییس، 
ســجاد انوشــیروانی ســرمربی 
تیم   ملــی، مصطفــی حکمت پور 
عضو کمیته آموزش کنفدراســیون 
وزنه برداری آســیا و منوچهــر رضاخانی، 
رییس کمیته داوران و جابر بهروزی وزنه بردار دسته ۷۷ کیلوگرم 
ایرن قرار دارند. این افراد تهران را با هواپیما به مقصد مشــهد ترک 
کردند، اما  از آنجا قرار اســت با اتوبوس راهی ترکمنســتان شوند. 
گروه دوم هم که شــامل بقیه وزنه برداران )صالح چراغی، مرتضی 
بیگلری، ایوب موســوی، علی هاشــمی، محمدرضا براری، رامین 
ربیعی و همایون تیموری(، وحید ربیعی مربی تیم   ملی، نواب نصیر 
شالل مشاور سرمربی، شاهو جوانمردی رییس هیئت وزنه برداری 
کردستان و زارعی مربی برتر سال 9۵ هستند نیز روز دوشنبه ابتدا 
به مشــهد رفته و از آنجا با اتوبوس راهی محل برگزاری مسابقات 

می شوند.

 پوالد مردان با اتوبوس 
به قهرمانی آسیا می روند

مدافع تیم فوتبال بارسلونا ضمن حمایت 
از رفتار منطقــی هواداران تیمش در 
پایان دیدار با یوونتوس، در آستانه 
ال کالســیکو به رئال مادریدی ها 
کنایه زد. داســتان جرارد پیکه، 
مدافــع بارســلونا بــا رئالی هــا 
مثل همیشــه داغ اســت، پیکه با 
اظهاراتــش هواداران رئــال مادرید را 
به شــدت عصبی کرده و به نظر می رسد با 
شروع ال کالسیکو، مادریدی ها از خجالت این بازیکن درخواهند 
آمد. پیکه در آخرین اظهار نظرش به اتفاقات پایان بازی بارســا 
و یوونتوس اشــاره کرد و در صفحه شــخصی خود نوشت: ما در 
آخرین مســابقه مقابل یووه نتوانستیم پیروز شــویم و از لیگ 
قهرمانان اروپا حذف شدیم، اما همه شــاهد بودند که هواداران 
ما با وجود ناکامی، بازیکنان را مورد تشویق و حمایت قرار دادند 
که همین رفتار برای برخی جانسوز است. وی ادامه داد: هواداران 
بارسا، واقعا متشــکریم. من هرگز چنین عکس العملی از سوی 
هواداران مان پس از حذف از گردونه مســابقات را شاهد نبودم. 

این رفتار شما باعث غرور و افتخار است.

آخرین کنایه پیکه به رئال مادریدی ها
در آستانه ال کالسیکو

سوال روز

 فدراســیون تیرانــدازی یکــی از پرحاشــیه تریــن 
فدراسیون های ورزشی در ســال 9۵ بود. اگرچه بیش از 
دو سال از ریاست سید مهدی هاشمی در این فدراسیون 
می گذشــت، اما پیگیری های دادگر یکی از کاندیداهای 
انتخابات و همراهــی وزارت ورزش و جوانان با وی باعث 
شــد تا ســرانجام رای دیــوان عدالــت اداری انتخابات 
فدراســیون تیراندازی را که منجر به ریاست سید مهدی 

هاشمی شده بود باطل اعالم کند.
علت هم دو شــغله بودن هاشــمی در زمان شــرکت در 
انتخابات بود. دیوان عدالــت اداری صراحتا اعالم کرد که 
این رای باید هرچه سریع تر به اجرا درآید. در پی استعفای 
گــودرزی از وزارت ورزش و جوانــان و پروســه تعیین 
سرپرســت و ســپس رای اعتماد مجلس به وزیر جدید، 
وزارت ورزش و جوانان از دیوان عدالت اداری خواســت تا 
یک ماه بیش از زمان موعد به ابطال انتخابات تیراندازی و 

انتخاب سرپرست برای این فدراسیون فرصت دهد.
با پایان مهلت یک ماهه و درست پس از میزبانی آسیایی 
این رشــته، نصرا... ســجادی، معاون وقت توسعه ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد 
که ظرف یک هفته آینده سرپرست جدید این فدراسیون 
انتخاب می شــود. ســرانجام هاشــمی از ریاســت این 
فدراسیون کنار گذاشته شد و سرپرستی جدید برای این 
فدراســیون انتخاب شد. ثبت نام ها از ســر گرفته شد تا 
انتخابات جدید این فدراسیون در سال 96 تکلیف رییس 

آینده این رشته را مشخص کند.
موضــوع برکناری ســید مهدی هاشــمی از ریاســت 
فدراسیون تیراندازی می تواند از ابعاد دیگری برای ورزش 
ایران خطرساز باشد. برخی معتقدند دیوان عدالت اداری 
یک نهاد دولتی اســت و تصمیم گیــری آن در خصوص 
فدراسیون ورزشی می تواند حساسیت فدراسیون جهانی 
این رشــته را نیز برانگیزد . کما اینکه فدراسیون جهانی 
این رشته طبق گفته سید مهدی هاشمی بارها از وی در 

این خصوص توضیح خواسته است.
معادله ســاده ای کــه در تیراندازی با عــدم مدیریت به 
موضوعــی پیچیده تبدیل شــده همچنــان ادامه دارد. 
هاشمی که خود را مدیری موفق در تیراندازی می دانست 
یک شبه از ریاســت این فدراســیون کنار گذاشته شد و 
برای دوره جدید نیز ثبت نام نکرد. بی شک وی به همین 
ســادگی از این موضوع کنار نخواهد رفــت و هر حرکت 
وی در مواجهه با فدراســیون جهانی تیراندازی می تواند 
تبعات زیادی نه تنها برای رشــته تیرانــدازی بلکه برای 

ورزش کشور داشته باشد.

تعلیق در راه است؟

 فروردین ماه و پس از جلسه شورای فنی، ترکیب تیم ملی 
کشــتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و 

بازی های همبستگی اسالمی اعالم شد.
نکته عجیب در این بین انتخاب نشــدن ســعید عبدولی 
دارنده مدال برنز المپیــک 2016 و فرنگــی کار وزن ۷۵ 
کیلوگرم ایــران برای اعزام بــه این دو رویــداد مهم بود.با 
تصمیم علی اشــکانی ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و 
البته تایید ریش سفیدان کشــتی فرنگی در شورای فنی، 
نام پژمان پشتام جوان برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا و رسول گرمسیری برای اعزام به بازی های همبستگی 

اسالمی در ترکیب تیم ملی قرار گرفت.
پس از اعالم لیســت نفرات اعزامی به این دو رویداد، فرهاد 
اسماعیل نژاد دستیار علی اشکانی در تیم ملی در گفت وگو 
با ایســنا، دربــاره علت حضور نداشــتن ســعید عبدولی 
در لیســت نفرات اعزامی به رقابت های قهرمانی آســیا و 
بازی های همبستگی اســالمی اظهار کرد: عبدولی اعالم 
کرده بود تنها حاضر است در بازی های همبستگی اسالمی 
کشتی بگیرد آن هم به شــرطی که در تمرینات تیم   ملی 
حاضر نشود که این موضوع با مخالفت اشکانی مواجه شد و 

نام وی از بین نفرات اعزامی خط خورد.
اگر چه با توجه به قانون جدید اتحادیه جهانی کشــتی در 
ســیدبندی ۴ نفر نخســت اوزان مختلف برای حضور در 
رقابت های جهانی فرانسه،عبدولی تنها فرنگی کار ایران بود 
که به لطف برنز المپیک در بین ۴ نفر برتر وزن ۷۵ کیلوگرم 
جهان در این ســیدبندی قرار داشــت و عدم حضورش در 
رقابت های قهرمانی آســیا می توانســت جایگاه وی را به 
 خطر بیندازد،اما نکته مهم و خوشحال کننده این تصمیم

 علی اشکانی،اجرای قانون و عدالت و پایان عصر کشتی گیر 
ساالری در تیم ملی بود.

برخی از اعضای شــورای فنی نیز بالفاصله در گفت وگو با 
خبرگزاری هــای مختلف از این تصمیم اشــکانی حمایت 
و تاکیــد کردند که دوران نــاز کشــیدن و تعیین تکلیف 
کشــتی گیران برای کادر فنی گذشته اســت، اما عمر این 
اتفاق خوشــایند فقط چند دقیقه بود؛ چرا که ســرمربی 
تیم ملی بالفاصلــه در مصاحبه با ســایت روابط عمومی 
فدراسیون کشــتی،اعالم کرد:» ســعید عبدولی به اردو 
دعوت شــده و نام وی نیز در لیســت نفــرات اعزامی به 
رقابت های قهرمانی آسیا قرار گرفت البته به این شرط که 

وی در مدت زمان باقی مانده تــا این رقابت ها تمریناتش را 
به خوبی پشت ســر بگذارد و از آمادگی مطلوبی برخوردار 
باشــد!« اعضای شــورای فنی نیز مخالفتــی در قبال این 
تصمیم اشکانی نداشــتند تا باز هم شاهد تناقض در گفتار 
و رفتار این شورا و کادر فنی باشــیم. جدا از اینکه این اقدام 
می تواند تاثیر مخربی بــر روحیه و انگیزه پژمان پشــتام 
کشــتی گیر جوان و با آتیه ایران که بدون حاشیه در همه 
اردوها حضور داشــته و عرق ریخته داشته باشد، واقعا چرا 
و با کدام منطق و استدالل دست اندرکاران کشتی فرنگی 
ایران به این نتیجه رســیدند که اجرای عدالــت و قانون را 
قربانی کشتی گیر ساالری در تیم ملی کنند؟ مگر نه اینکه 
طی ســال های گذشــته مهم ترین انتقاد اعضای شورای 
فنی این بوده که چرا نام ها در کشــتی فرنگی ایران بزرگی 

می کنند و به جوانان آن چنان که باید بها داده نمی شود؟
بدون شــک هیچ کــس نمی توانــد منکر شایســتگی  و 
جنگندگی ســعید عبدولی و افتخارآفرینی هــای او برای 
کشــتی فرنگی ایران طی سال های گذشته شــود، اما این 

کشتی گیر پس از المپیک 
2016 ریــو، چند ماهی را 
اســتراحت کرد و تنها 20 
روز مانده بــه جام جهانی 
آبــادان که اواخر اســفند 
ماه برگزار شد، باالخره در 
اردوی تیم ملی آفتابی شد 
و کادر فنی نیز با این بهانه 
که عنــوان داران جهانی و 
المپیــک به جــام جهانی 
می آیند،این کشــتی گیر 
را عازم ایــن رقابت ها کرد 
که در نهایــت نیز عبدولی 
مقابــل رومن والســوف 
چهره  شاخص ترین  روس 
جــام جهانــی شکســت 
خــورد و باز هم نمایشــی 
کســل کننده از اعتراضات 
قضاوت  بــه  همیشــگی 

داوران داشت!
همانطور که جوانان آینده دار و بی ادعای کشــتی فرنگی 
ایران در جام جهانی حتی تا پای برد تیم پرمهره روسیه نیز 
پیش رفتند، باز هم می توانند افتخاری دیگر این بار در قاره 
کهن رقم بزنند، به شــرط اینکه شاهد قانونمندی و مبارزه 
با کشتی گیر ساالری از سوی شــورای فنی و سرمربی تیم 

ملی باشیم.
هر چند اخیرا نیز شاهد بند و تبصره های شورای فنی برای 
گنجاندن نام برخی فرنگی کاران در تیم ملی بودیم، اما اقدام 
اخیر کادر فنی و شورای فنی کشتی فرنگی نشان داد هنوز 
هم کشــتی گیر ســاالری در ایران تبدیل به قصه و افسانه 

نشده است.

تغییر نظر لحظه ای شورا و کادر فنی در مورد عبدولی؛

کشتی گیر ساالری،  افسانه نیست!

اضافه شدن نام سعید عبدولی دارنده مدال برنز المپیک ۲01۶ به لیســت نفرات اعزامی کشتی فرنگی به 
رقابت های قهرمانی آسیا، آن هم در شرایطی که وی به دلیل عدم حضور در اردوی تیم ملی و شرط گذاشتن 
برای کادر فنی در لیست نفرات اعزامی قرار نداشت، نشان داد هنوز دوران کشتی گیر ساالری در ایران به 

پایان نرسیده است.

 با کدام منطق 
و استدالل 

دست اندرکاران 
کشتی فرنگی 

ایران به این نتیجه 
رسیدند که اجرای 

عدالت و قانون را 
قربانی کشتی گیر 

ساالری در تیم ملی 
کنند

آگهی مناقصه عمومی 

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن
انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهابموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه
نوع: ضمانت نامه بانکی

مبلغ: ۷00/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

از تاریخ 96/2/2 لغایت 96/2/9

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

آخرین مهلت: حداکثر تا تاریخ 1396/2/20

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

روز پنج شنبه مورخ 96/2/21 ساعت 10 صبح

اداره کل زندان های استان اصفهان
م الف: 36281

نوبت دوم

فدراسیون جهانی تیراندازی از هاشمی
توضیح خواست؛
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پیشنهاد سردبیر: 
دشمنان به فکر ضربه زدن به انتخابات هستند

با مسئوالن 

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نشاط سیاسی در انتخابات
با اعتمادسازی ایجاد می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســامی گفت: انتخابات، 
بزنگاه کلیدی وحدت ملی است که باید بهترین عرصه برای به منصه 
ظهور رسیدن وحدت ملی باشد و چنین ایجاب می کند که رویکرد ما 
به انتخابات نیز رویکردی وحدت آفرین باشد؛ رویکردی که انتخابات 

در آن جای هم افزایی جامعه باشد نه جای نزاع و اختاف.
ناهید تاج الدین در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه در مرحله 
ثبت نام نامزدهای انتخاباتی شوراهای اســامی شهر و روستا، شاهد 
استقبال چشمگیر شهروندان بودیم و نشاط سیاسی خوبی بر فضای 

انتخابات حاکم شد.
وی افزود: توسعه سیاسی، از میل به مشــارکت شهروندان در تعیین 
سرنوشــت نشــأت می گیرد که این تمایل را در مرحله اول انتخابات 

شوراها یعنی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، به خوبی مشاهده کردیم.
سر بازرس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و 
روستا گفت: کار ما در هیئت نظارت، مراقبت از نشاط سیاسی و تثبیت 
و تحکیم مشارکت شهروندان اســت و این کار ملزومات و مقتضیاتی 

دارد.
تــاج الدیــن ادامــه داد: اولین عامــل ایجاد نشــاط سیاســی در 
انتخابات اعتمادســازی اســت که این اعتماد از یک طرف باید برای 
انتخاب شــوندگان ایجاد شود تا از لحاظ رســیدگی هیئت اجرایی و 
نظارت به صاحیت خود واهمه ای نداشــته باشند و ازطرف دیگر در 
میان انتخاب کنندگان ایجاد شود تا از امانت داری متولیان برگزاری 
انتخابات اطمینان حاصل کنند. این عضو هیئت رییســه کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســامی افزود: انتخابات، بزنگاه کلیدی 
وحدت ملی است که باید بهترین عرصه برای به منصه ظهور رسیدن 
وحدت ملی باشد و  چنین ایجاب می کند که رویکرد ما نیز به انتخابات 
رویکردی وحدت آفرین باشــد؛ رویکردی که انتخابات در آن، جای 

هم افزایی جامعه باشد نه جای نزاع و اختاف.      
نماینده مردم اصفهــان در مجلس افزود: خوشــبختانه تا به حال در 
هیئت اجرایی، شــرایط برای نشــاط سیاســی و حضور حداکثری 
شهروندان مهیا شــده و ان شــاءا... در هیئت نظارت نیز همین روند 
استمرار می یابد. تاج الدین گفت: کار هیئت نظارت مدتی است آغاز 
شده و تعیین صاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسامی شهر و 

روستا نیز به زودی به پایان می رسد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مراحل اجرایی 
و نظارتی پیش از انتخابات طبق برنامه  زمــان بندی پیش می رود و 

کم کم به لحظه صفر انتخابات نزدیک می شویم.
سر بازرس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر 
و روستا خاطرنشــان کرد: تا امروز هیئت بازرسی انتخابات شوراهای 
شهر و روســتا ذیل هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی 
شهر و روستا در همه استان ها تشکیل شده و بر روند انتخابات شوراها 
از فرآیند رسیدگی به صاحیت داوطلبان تا روند تبلیغات و روز اخذ 
رای و نیز مرحله شمارش آرا نظارت دارد و امیدواریم این هیئت بتواند 
زمینه سامت هرچه بیشتر انتخابات و نشــاط سیاسی حداکثری را 

فراهم آورد.

بخشــدار جرقویه علیا درخصوص کشف یک غار قدیمی 
اظهار کــرد: حدود یک مــاه قبل، زمانی کــه تعدادی از 
چوپانان روستای اســفند داران مشغول گشــت و گذار 
بودند، وجود این غار توجه آنها را به خود جلب کرده و بعد 
از ورود به غار حجم انبوهی از استخوان حیوانات مختلف را 

مشاهده  کردند. 
حســین بهزادفر با بیان اینکه ورودی غار کم عرض بوده و 
باید به صورت سینه خیز وارد آن شد و این در حالی است 
که بعد از گذر از پنج متر ورودی غار، اتاقکی با ارتفاع بیش 
از ســه متر وجود دارد،  افزود: این غار بالغ بر ۵۰مترمربع 
مساحت دارد و استخوان های کشف شده در آن حدود پنج 

هزار کیلوگرم تخمین زده شده است. 
وی با بیان اینکه غار تازه کشــف شــده ظرفیت تبدیل 
شــدن به یک جاذبه گردشــگری را دارد اظهار داشــت: 
دیواره های غار از جنس نمک سفید و رنگی بوده که نظر هر 

گردشگری را به خود جلب می کند.

 کشف غاری با کوهی 
از استخوان در اصفهان

میراث فرهنگی

دیدار استاندار اصفهان با وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا

انتظامی محیط زیست

 تردد 18 میلیون وسیله نقلیه و
 11 میلیون موتور سیکلت در کشور

مرکز مدیریت تاالب بین المللی 
گاوخونی افتتاح می شود

 مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان با اشاره به 
افتتاح پاســگاه محیط بانــی و مرکــز مدیریت تاالب 
بین المللی گاوخونی در اردیبهشــت ماه اظهار داشت: 
به طور کلی تاالب ها در تعدیل آب و هوا و حفظ محیط 
زیســت نقش موثری دارند و از این روز حفاظت از یک 
تاالب بین المللی مانند گاوخونی اهمیت بسزایی دارد. 
حمید ظهرابی با بیان اینکه گاوخونی یکی از تاالب های 
مشهور در جلگه مرتفع مرکزی ایران است، ابراز داشت: 
تاکنون تدابیر و برنامه های مختلفی برای حفاظت از این 
تاالب بین المللی اندیشیده شده و کارگاه های مختلفی 
نیز بدین منظور برپا شده اســت. ظهرابی با بیان اینکه 
مهم ترین برنامــه ای که می تواند به شــکل اصولی در 
حفاظت از این تاالب موثر باشد، تدوین برنامه مدیریت 
زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی است، افزود: در 
نیمه های ســال ۹۴ همه ذی نفعان در تهیه این برنامه 

برای احیای تاالب شرکت کردند.

جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به آمار 
وســایل نقلیه در کشــور و ضرورت جدی رعایت قوانین 
خاطرنشــان کرد: هم اکنون در کشور حدود 18 میلیون و 
۵۰۰ هزار وسیله نقلیه و 11 میلیون موتورسیکلت درحال 
تردد هستند که این وسایل، به غیر از بحث حوادث، از لحاظ 
زیست محیطی نیز برای کشــور ایجاد مخاطره می کنند. 
حسین حســین زاده مهارت زندگی را الزمه امروز جامعه 
برشمرد و گفت: بر اســاس آمارهای منتشــر شده، بروز 
حوادث رانندگی با تحصیات افراد مرتبط اســت. وی با 
اشاره به ســه عامل اصلی در بروز تصادفات گفت: انسان، 
جاده و وسیله نقلیه سه عامل اصلی است که اگر راه و وسیله 
مناسب نباشد ولی عامل انســانی هوشمند و دقیق عمل 
کند، هیچ گاه حادثه رخ نمی دهد. بیشترین تصادفات منجر 
به فوت در نزدیکی ورودی شهرها و بر اثر خواب آلودگی رخ 
می دهد که در این زمینه، تاش و اقدامات در حوزه آموزش 

نیروی انسانی بسیار ضرورت دارد.

علوم پزشکی

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در هفتمین 
نشســت ســاالنه مجمع و انجمن خیرین بهداشــت و 
سامت شهرســتان های اســتان گفت: بیمارستان نور 
حضرت علی اصغــر)ع(، مرکز آزمون دانشــگاه علوم 
پزشــکی و تعدادی از مراکز بهداشتی و درمانی استان، 
هفته آینده با حضور دکتر حسن قاضی زاده هاشمی به 

بهره برداری می رسد. 
دکتر غامرضا اصغری همچنیــن از افتتاح مرحله اول 
شــهرک ســامت اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: افتتاح این مرکز، خدمت نوینی به شهروندان در 

حوزه سامت محسوب می شود. 
وی با بیــان اینکه دولت به حوزه ســامت مردم توجه 
جدی دارد، افزود: تاش  بســیاری برای ارتقای سطح 
خدمات حوزه سامت در استان و کشور صورت گرفته 
و دولت به بخش عظیمی از نیازهای مردم در این حوزه 

توجه کرده است.

  افتتاح چند مرکز بهداشتی 
و درمانی در اصفهان 

 احمد رضا پرنده معــاون اجتماعي اداره کل کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعي استان اصفهان، در دیدار با معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي اســتان ضمن تقدیر از تاش هاي صورت گرفته توسط 
این معاونت به منظور آموزش کارگران اظهار داشــت: در ســال 
گذشته با همکاري معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
توانستیم تعداد بسیاري از کارگران محیط هاي کارگري در استان 
را تحت پوشش آموزش هاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي 
قرار دهیم. وي افزود: در نظرســنجي هاي به عمل آمده مشخص 
شد که کارشناسان انتظامي، در ارائه مسائل آموزشي به کارکنان 

واحدهاي تولیدي و اقتصادي موفق عمل کردند.

این مقام مســئول، امنیت امروز جامعه را بــه خاطر تاش هاي 
نیروي انتظامي در عرصه نظم و امنیت عنوان کرد و گفت: اگر در 
واحدهاي اقتصادي با رونق تولید روبه رو هستیم، نتیجه تاش ها و 
زحمات نیروي انتظامي است. وي با بیان اینکه اداره کار استان در 
زمینه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي در واحدهاي اقتصادي 
در سطح کشور پیشرو است، اظهار داشت: سال ۹۵ در تعداد 22۰ 
واحد اقتصادي کاس آموزشــي برگزار شــد که بخش عمده اي 
از مدرســان این کاس ها کارشناســان انتظامي بودند و بدون 
هیچ گونه چشم داشتي نهایت همکاري را با ما به عمل آوردند که 

کمال تشکر و قدرداني را از این عزیزان داریم.

پرنده، برپایي نمایشگاه سیار معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 
اســتان در محیط هاي کارگري و واحدهاي اقتصادي را ابتکاري 
بسیار موفق عنوان کرد و گفت: این طرح به قدري با استقبال خوب 
کارگران و کارکنان واحدهاي تولیدي و اقتصادي استان همراه شد 
که با افتخار باید بگویم که از این طرح، امروز در استان هاي دیگر 
نیز الگو برداري شده است. معاون اجتماعي اداره کل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعي، هدف از حضور خود در معاونت اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان را تقدیر از زحمات صورت گرفته و اعام آمادگي 
براي همکاري مشترک در سال جدید عنوان کرد و گفت: امیدوارم 
در سال جدید نیز همانند ســال هاي دیگر بتوانیم از توانمندي 
کارشناســان انتظامي در آموزش کارکنان واحدهاي تولیدي و 
اقتصادي بهره برده و سهم خود را در تحقق شعار سال یعني »رونق 

تولید و اشتغال در کشور« به خوبي ایفا کنیم.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

 ضرورت استفاده مدیران 
از خالقیت های خاص نخبگان

استاندار اصفهان در جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان، 
بااشاره به گزارش دیوان محاسبات استان، اظهارداشت: گزارشات 
دیوان محاســبات بســیار با اهمیت بوده و الزم اســت در صورت 
وجود گزارشات احتمالی در خصوص دستگاه های اجرایی، با قوت 

پیگیری شود.
رسول زرگرپور با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید دستگاه های 
نظارتی و دیوان محاســبات را همــراه و یار خود بداننــد، افزود: 
دستگاه های نظارتی کمک می کنند که سیســتم های اجرایی با 

سامت مسیر خود را دنبال کنند.
اســتاندار اصفهان گفت: شــاید برخی از مدیران، اطاعات کافی 
در خصوص قوانین نداشته باشــند و با توجه به اینکه دستگاه های 
نظارتی کمک رسان و اطاع دهنده هستند،  مدیران باید ازطریق 
همکاری و تعامل با دســتگاه هــای نظارتی و دیوان محاســبات 
گزارشات آنها را جدی بگیرند تا کمترین معضات را در سیستم ها 
داشته باشیم. وی خاطرنشــان کرد: دیوان محاســبات می تواند 
عامل پیشگیرانه و هشدار دهنده به دستگاه های اجرایی در جهت 

عملکرد بهتر و سالم تر باشد.
استاندار اصفهان در ادامه، با اشــاره به گزارش بنیاد نخبگان استان 
در خصوص طرح اجرایی رویداد کارآفرینی هم نت روستایی اذعان 
داشت: نخبگان کشور و اســتان ظرفیت های ویژه و خاقیت های 
خاصی دارند و از مدیران انتظار می رود از این ظرفیت ها به بهترین 
شکل استفاده کنند؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است نخبگان از 

ادامه همکاری ناامید و مایوس شوند.
وی تصریح کــرد: روســتاییان نیز عــاوه بر انگیزه مشــارکت و 
همفکری، دارای ایده های بدیع و اجرایــی در زمینه های مختلف 
هســتند که این موضوع می تواند در بحث های اقتصادی مقاومتی 
نیز  مهم و تاثیرگذار باشد. زرگرپور تاکید کرد: دستگاه های اجرایی 
باید با کانون نخبگان همکاری و همفکری داشته باشند و اقداماتی 
که در ایــن زمینه و با اجــرای طرح هم نت در جهــت کار آفرینی 
ازجمله در بحث صنایع دستی روستایی صورت گرفته است، رونق 
یافته و از نظر کیفیت و تنوع افزایش یابد. گفتنی است در این جلسه 
در خصوص جابه جایی ساختمان مرکز اسناد کتابخانه ملی استان 

بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
همچنین مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرســازی، بررسی شده و 
تصویب و درآمدها و تملک دارایی ســال ۹۵ و همچنین هزینه ها 

توسط سازمان برنامه ریزی و بودجه ارائه شد.

 معاون آمار و اطاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان، در 
گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه آمار اولیه سرشماری سال 
۹۵ استان اصفهان در روزهای پایانی سال گذشته ارائه شده 
است، اظهار داشت: بر اساس اعام مرکز آمار ایران، جمعیت 

استان اصفهان پنج میلیون و 12۰ هزار و 8۵۰ نفر است.
محمدرضا لعلی با بیان اینکه دو میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۷۷ 
نفر از جمعیت اســتان اصفهان را مردان تشکیل می دهند، 
ابراز داشــت: این در حالی اســت که جمعیت زنان نیز دو 

میلیون و ۵21 هزار و ۳۷۳ نفر برآورد شده است.
معاون آمار و اطاعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
اضافه کرد: تعداد مردان اســتان اصفهان حدود ۷8 هزار و 

1۰۰ نفر بیشتر از جمعیت زنان است.
چهار میلیون و ۵۰۷ هــزار و ۳۰۹ نفر از جمعیت 

استان اصفهان شهر نشین هستند
وی در ادامه، با اشــاره به اینکه چهار میلیون و ۵۰۷ هزار و 
۳۰۹ نفر از جمعیت اســتان اصفهان شهرنشین هستند، 
افزود: این در حالی اســت که تنها ۶1۳ هــزار و ۷۳ نفر از 
جمعیت استان اصفهان نیز در 8۳۳ منطقه روستایی زندگی 
می کنند. لعلی جمعیت غیر ساکن استان اصفهان را نیز ۴۶8 
نفر اعام کرد و بیان داشت: در این دسته نیز 2۳۷ نفر مرد و 

2۳1 نفر زن سرشماری شده اند.
وی با اشــاره به اینکه  شهرســتان اصفهان با دو میلیون و 

2۴۳هزار و 2۴۹ نفر جمعیت، باالترین آمار جمعیتی را به 
خود اختصاص داده اســت، ابراز داشت: از این جمعیت یک 
میلیون و 1۳۳ هزار و ۴۴۶ نفر مرد و یک میلیون و 1۰۹هزار 

و 8۰۳ نفر زن هستند.
معاون آمار و اطاعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
با بیان اینکه خور و بیابانک با 1۹ هزار  و ۷۶1 نفر، کمترین 
جمعیت استان اصفهان را در خود جای داده است، ادامه داد: 
جمعیت مردان این شهرستان ۹ هزار و ۹۹۷ نفر و جمعیت 

زنان نیز ۹ هزار و ۷8۴ نفر برآورد شده است.
 وی تعداد خانوار اســتان اصفهــان را نیز یــک میلیون و 

۶۰۷هزار و ۴82 خانوار اعام کرد.
افزایش 1۰۰ درصدی خانه های خالی از ســکنه 

استان اصفهان، طی پنج سال اخیر
لعلی همچنین با اشــاره به اینکه در سرشــماری نفوس و 
مسکن استان اصفهان در  سال ۹۵ بیش از 2۴2 هزار خانه 
خالی از ســکنه شناسایی شده اســت، گفت: این در حالی 
است که در  سرشماری سال ۹۰ استان اصفهان، این تعداد 

1۴۰هزار منزل مسکونی بوده است.
 وی همچنین تعداد خانه های خالی از ســکنه کل کشور را 
حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار باب اعام کرد و ابراز داشــت: 
حدود ۹ درصد از خانه های خالی کشور، در استان اصفهان 

قرار دارند.

رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به اینکه 
هدف اســتکبار جهانی نابودی جمهوری اسامی ایران است، 
اظهار داشت: دشمنان اســام نمی خواهند قرآن و نور خداوند 
بر جهان اسام حاکم شود؛ لیکن تجلی این نور در ملت شریف 
ایران بوده و در قرن حاضر حکومت اسامی ایران مظهر این نور 

خداوند است.
حجت االســام احمــد ســالک ادامــه داد: برخــاف اکثر 
حکومت های دیکتاتوری، حزبی، کودتایی و سلطنتی همچون 
کشور نپال که 1۴۰ســال حکومتی موروثی داشت، این قضیه 
حکومت اسامی با محوریت والیت، پدیده جدیدی در جهان 
فعلی اســت. اقتدار و وجود این پدیده در وجود رهبری معظم 
انقاب است، دشمنان اسام نیز به این قضیه معترفند و تمام 
تاش خود را برای خاموشی این نور انجام می دهند. عضو هیئت 
عالی نظارت بر انتخابات شوراها در اصفهان افزود: مصداق بارز 
آن را می توان در فتنه ۷8، فتنه 88 و جنگ تحمیلی 8 ســاله 
و ده ها توطئه ای که در طول این ۳8سال علیه نظام جمهوری 
اسامی ایران انجام دادند مشاهده کرد؛ اما اراده خداوند متعال 
که همواره حامی مردم و این نظام بود، سبب خنثی سازی این 
حوادث شد و از فروپاشی این نظامی جلوگیری کرد. وی افزود: 
در اطراف ما تمام کشورها دچار جنگ های نظامی است و چه 
جنایت هایی که توسط آمریکا و داعش و استکبار جهانی انجام 
نمی گیرد! آنها می خواهند ســخنی از اسام در جهان به میان 

نیاید و بعضا برخی جریانات داخل کشــور در جهت این امر به 
یاری آنها پرداخته اند که مصداق بارز آن فتنه 88 بود. اما همواره 
امام خمینی)ره( و در شــرایط فعلی مقام معظم رهبری پاسخ 
یاوه گویی های شیطان بزرگ و جریان های داخلی حامی آنها 

را داده اند.
سالک افزود: 12 فروردین ماه و رای ۹8 درصدی به جمهوری 
اســامی، نه یک کلمه کمتــر و نه یک کلمه بیشــتر تجلی 
نور خداوند در مردم شــریف ایران اســامی بود. وجود مقام 
معظم رهبری و قدرت مدیریت ایشــان با ابــاغ برنامه های 
سی و هشــت گانه از قبیــل برنامه هــای اقتصــاد مقاومتی و 
برنامه های دیگر، گام موثری در پیشــرفت و مدیریت کشور و 
بلکه جهان دارد؛ بنابراین دشمنان اســام اکنون به ابزار رشد 
تکنولوژی از قبیل سایت ها و ماهواره ها تکیه کرده اند و با افزایش 
تحریم ها در جهت فشــار بر اقتصاد مملکت، به دنبال تسلیم 

کردن جمهوری اسامی هستند.
وی خاطرنشــان کرد: دشــمنان برای ضربه زدن بر انتخابات 
اردیبهشــت ۹۶ به دنبال برنامه ریزی گســترده ای هستند؛ 
ازقبیل تاش برای جلوگیری از حضور مردم در این انتخابات، 
تخریب شــخصیت ها، تقویت اختاف قومیت ها و تشــکیل 
سیاســت های درون تشــکیاتی که حضور ملت همیشه در 
صحنه ایران اســامی پای صندوق های رای و انتخاب اصلح از 

میان کاندیداها، همه این فعالیت ها را خنثی می  کند.

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان:

اصفهان 242هزار
خـانه خـالی دارد

رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در اصفهان:

دشمنان به فکر ضربه زدن
به انتخابات هستند

تعداد خانه های 
خالی از سکنه کل 

کشور حدود دو 
میلیون و ۵۰۰ هزار 

باب بوده و این  
درحالی است که 
حدود ۹ درصد از 

این خانه های خالی، 
در استان اصفهان  

وجود دارند

دشمنان اسالم 
نمی خواهند قرآن و 
نور خداوند بر جهان 

اسالم حاکم شود؛ 
لیکن تجلی این نور 

در ملت شریف ایران 
بوده و در قرن حاضر 

حکومت اسالمی 
ایران مظهر این نور 

خداوند است

معاون اجتماعي اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي استان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ پیشرو در زمینه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي در واحدهاي اقتصاد

سناتور »والریا فدلی« وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا، صبح پنجشنبه وارد اصفهان شد و پس از بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی این شهر، در تاالر اشرف استانداری، با رسول زرگر پور استاندار اصفهان دیدار کرد.
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امام علی   )علیه السالم(:
هر كه زشت خوى باشد، روزى اش تنگ گردد و هر كه خوش خوى 

باشد، روزى اش گشاده گردد .
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رمانتیک ترین
 رستوران های پاریس

باغ کاغذی

»به بلندای آن ردا« اثر سید علی شــجاعی در قالب یک اثر مکتوب 
داستانی که به تازگی منتشر شده، از چند منظر اثری درخور اعتناست 
که در ژانر ادبی مرتبط با خود می  تواند معرف اتفاقی تازه  به شمار آمده 

و منشأ اتفاقاتی تازه در خلق داستان  های تاریخی و دینی باشد.
نخســتین موضوعی که درباره این رمان باید به آن توجه شود وجوه 
دراماتیک تاثیرگذار در روایت داستانی اثر است. »به بلندای آن ردا« 
از یک اتفاق داستانی شروع می  شود که تا پیش از این کمتر در منابع 
داستانی و تاریخی درباره آن سخنی به میان آورده شده و در کنار آن 
نویســنده زاویه دیدی را برای بیان آن برگزیده است که تا قبل از آن 
سابقه و جرئت حرکت به سمت آن وجود نداشته یا کمتر دیده شده 

است.
بر همین اساس این اثر داســتانی از نخستین سطرهای خود با روایت 

صحبت و مؤانست مأمون، خلیفه عباسی و معشوقه اش آغاز می شود. 
معشوقه که در بستر بیماری اســت و مأمون را وادار می کند تا درباره 
اشتباهاتش از زمان آغاز والیت عهدی تا شــهادت امام رضا )ع(، به او 
توضیح دهد و توجیهات مأمون در کنار ســوال و جواب  های معشوقه 
است که در ادامه برای مخاطب این اثر محکمه ه ایی را می  گشاید که در 
آن، مأمون در مقابل وجدان بیدار جامعه مخاطب داستان، به محاکمه 

کشیده می  شود.
از سوی دیگر بر خالف تصور مخاطب، این کتاب برای نخستین بار از 
زاویه شقی  ترین مرد زیســته در دوران زندگی امام رضا )ع(، به شرح 
زندگی و کرامات وی می پردازد و همین مسئله روایت داستانی این 
کتاب را بسیار خواندنی  تر از آثار مشابهی کرده است که در صدد شرح 

زندگی امام رضا )ع( برآمده اند.

لبخندک

»به بلندای آن ردا«  مستقیم ترکستان 

پاریس یا همان »شــهر عشــق«، رمانتیــک ترین 
شــهر دنیاســت؛ چرا؟ به خاطر جادوی نوستالژیک، 
افســانه های رمانتیک و البته برج ایفل. اما صبر کنید؛ 
هیچ شــهری بدون غذای خاصش کامل نمی شود و 
خوشــبختانه پاریس در این زمینه حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
۱. رستوران نولیتا 

 )MotorVillage( این رســتوران در موتور ویلیــج
که یک نمایشگاه ماشین ایتالیایی است، قرار گرفته؛ 
رستورانی شــیک و درجه یک که شــاید بتوان آن را 

رمانتیک ترین رستوران پاریس دانست.
نولیتا روبه روی شــانزه لیزه واقع شده و نمایی دیدنی 
از برج ایفل دارد. ورودی ســیاه و سفید این رستوران، 
دکوری مدرن و مینیمالیستی به آن داده که برای یک 
شام رمانتیک، کامال ایده آل است. در مورد غذای نولیتا 
هم باید گفت پیشنهاد ما از منوی آن، ریزوتو با قارچ، 

کبد گوساله با ادویه و تیرامیسو است.
۲. رستوران بنویت

بنویت یکی از رمانتیک ترین رســتوران های پاریس 
است که در آن غذای کالسیک ســرو می شود. دکور 
ورودی این رســتوران از چــوب راش و برنج بوده و در 
آن از تمام المان های سنتی زیبای زمان های گذشته 
استفاده شده است. رســتوران بنویت در سال ۲۰۱۲، 
۱۰۰ سالگی خود را گذراند و تنها رستورانی در پاریس 
است که توانســته Michelin star را دریافت کند. 
ســبک طبخ غذاها در بنویت، سنتی و قدیمی است و 
اگر به دنبال یک تجربه خــاص و عالی غذایی در کنار 
شریکتان هستید، بهترین مکان است. از منوی متنوع 
این رســتوران، پیشــنهاد می کنیم حتما تکه های 
گوشــت قرمز نرم شــده، صدف در روغن کره و سس 

شکالت را امتحان کنید.
۳. رستوران ورژوس 

ورژوس کــه توســط ۲ آمریکایی اداره می شــد، در 
زمان هــای گذشــته کارش را در آپارتمانــی به نام 
 )Hidden Kitchen( مخفــی«  »آشــپزخانه 
شــروع کرد و با غذای عالی  خود توانســت جمعیت 
زیادی از مــردم را که بــرای صرف غــذا در آن صف 
می بســتند، بــه ســمت خود جــذب کنــد. حاال 
ورژوس یکــی از زیباترین رســتوران هــای پاریس 
 اســت کــه در میــان زوج هــا محبوبیت ویــژه ای 
دارد. ورژوس، هم مجلل و هم متفاوت است و هرچند 
در سبک غذایی آن گوشــه هایی از سبک انگلیسی و 
آمریکایی وجود دارد، اما طعم جادویی آن، این موضوع 
را کامال پوشش می دهد. از منوی ورژوس حتما سوپ 
صدف بــا گیالس خامه ای، ســیب زمینــی و ماهی 
قزل آالی اســکاندیناویایی و پاناکوتا با عسل و هل را 

امتحان کنید.

ندا
 شاه نوری
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حلول روح هیتلر
 در دانش آموزان ژاپنی

با اتفاقاتــی که در مــدارس ژاپن 
رخ داده و طــی تصمیم تــازه ای 
که حکومت ژاپــن درباره محتوای 
آموزشــی در مدارس گرفته است، 
گویــا روح هیتلر در ایــن مدارس 
حضور پیــدا کرده و مــی خواهد 
تفکرات خود را به دانش آموزان القا 
کند. طبق بررسی های انجام شده، 

ظاهرا حکومت ژاپن قصد دارد کتــاب »نبرد من« از آدولف هیتلر، 
رهبر نازی آلمــان را به عنوان یک کتاب درســی در مدارس مورد 
استفاده قرار دهد. این تصمیم به شدت باعث اعتراض منتقدین شده 
اســت؛ زیرا محتوای این کتاب موجب تشویق روحیه نژادپرستانه 
بین دانش آموزان می شود  و همین موضوع جرقه ای شد که آتش 

انتقادات روشن شود. 
محتوای این کتاب بیانگر اندیشــه های سیاسی هیتلر و ناسیونال 
سوسیالیسم است که در سال ۱۹۲۴، هنگامی که در قلعه لندربرگ 
زندانی بود، بخش اول آن را با دیکته کردن جمالت به منشی خود، 
رودلف هس، به وجود آورد و بخش دوم، پایان همان ســال پس از 
آزادی زودهنگام او از زندان نوشته شد. این کتاب پس از مرگ وی، 
برای نخستین بار از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کتاب فروشی های آلمان در 

دسترس عموم قرار گرفت.

دانشــمندان، یک فناوری ذهن خوانی جدید را توسعه دادند که 
می تواند با تجزیه و تحلیل امواج مغزی فرد، افکار وی را بخواند.

این فناوری که از الکتروانســفالوگرام )EEG( برای تشــخیص 
اعداد بهره می گیرد، می تواند با دقــت ۹۰درصدی، اعداد را از ۰ 
تا ۹ تشــخیص دهد. به گفته محققان این پژوهش، این پیشرفت 
می تواند به افرادی که از اختالالت گفتــاری رنج می برند کمک 
کند. این دســتگاه همچنین می تواند ۱8 نــوع از تک حرف های 
ژاپنی را از ســیگنال های EEG با دقت ۶۰ درصدی تشــخیص 

دهد. 
این گــروه تحقیقاتی از دانشــگاه فناوری تویوهاشــی در ژاپن، 
اطالعات EEG را از خواندن ارقــام و تک حرف های)هجا( ژاپنی 
توســط مخاطبان جمع آوری کرده و با اســتفاده از این داده ها، 
شــروع به انجام آزمایش تشــخیص ارقام و هجا کردند. این امر 
می تواند امکان راه اندازی ماشین های تایپی را که با EEG فعال 

می شوند، در آینده ای نزدیک فراهم کند.

ذهن خوانی با روشی نوین

اخبار علمی

محققان آزمایشگاه پیشران جت سازمان فضایی ناسا، موفق 
به ساخت یک »پارچه فلزی« با استفاده از چاپگر سه بعدی 

شدند.
در نگاه اول بــه نظر می رســد قطعات فلزی این وســیله 
به صورت زنجیروار به هــم متصل شــده اند؛ در حالی که 
قابلیت های آن بسیار بیشــتر از چند قطعه فلز است که به 
هم متصل شده  باشند. دو طرف این پارچه فلزی کارکردی 
متضاد دارند. یک طــرف این پارچه می تواند حرارت و گرمــا را منعکس و طرف دیگر 

می تواند آن را جذب کند!
ناســا در بیانیه مربوط به رونمایی از این محصول اعالم کرده اســت که با تا کردن آن 
امکان دستیابی به اشکال و ضخامت های مختلف وجود دارد تا بتوان به میزان جذب یا 
انعکاس، مدیریت حرارت و استحکام کششی مطلوب دست پیدا کرد. در ساخت این 
پارچه، از پلیمر مذاب به همراه پاشــش دقیق و لیزری پودر فلــز و پرتوهای الکترونی 

استفاده شده است.
در این روش میزان هزینه ها و زمان ســاخت بســیار کاهش می یابد.پولیت کاسیاس 
مسئول آزمایشگاه پیشران جت ناسا، این فناوری را »چاپ چهاربعدی« می نامد؛ زیرا 
به محققان اجازه می دهد شکل ظاهری و نحوه عملکرد مورد نظر را به طور مستقیم در 

مواد سازنده ایجاد کنند. این اختراع می تواند کاربردهای زیادی در فضا داشته باشد.

فیزیکدان ها مایعــی با جرم منفی تولیــد کرده اند که وقتی 
نیرویی به آن وارد می شود، با نقض قانون دوم نیوتن در جهت 
عکس به حرکت در می آید. در زندگی روزمره، وقتی یک شیء 
را هل می دهیم، در همان جهتی که نیرو به آن وارد شده است، 
شتاب می گیرد؛ رابطه ای که قانون دوم نیوتن آن را توضیح 
می دهد. اما از لحاظ نظری، ماده می تواند جرم منفی داشته 
باشــد؛ همان طور که بار الکتریکی می تواند مثبت یا منفی 
باشد.پروفسور انگلس از دانشگاه ایالتی واشنگتن و همکارانش، دمای اتم های روبیدیوم را 

تا صفر مطلق )نزدیک منهای ۲۷۳ درجه سانتی گراد( کاهش دادند.
در این حالت، ذرات ماده با سرعت فوق العاده کم حرکت کرده و رفتاری را دنبال می کنند 

که فیزیک کوانتوم  آن را تشریح می کند؛ یعنی مثل موج رفتار می کنند.
آنها همچنین به صورت هم زمان و با هم به صورت آنچه که به »ابرمایع« معروف اســت 

حرکت می کنند و بدون از دست دادن انرژی جاری می شوند.
به منظور ایجاد شرایط الزم برای جرم منفی، محققان از لیزرهایی برای به دام انداختن 

اتم های روبیدیوم استفاده کرده و در حرکتی عقب و جلو، آنها را  به جنبش درآوردند.
وقتی اتم ها از تله لیزری آزاد شدند، انبساط پیدا کرده و بعضی از آنها جرم منفی داشتند. 
مایکل فوربز استادیار فیزیک در دانشگاه واشنگتن گفت: اگر چیزی را که جرم منفی دارد 

فشار دهید، به سوی شما شتاب می گیرد.

تولید ماده ای که قانون نیوتن را نقض می کندپارچه فلزی فضایی با دو سطح متفاوت

خطرناک ترین پیاده راه جهان، در ارتفاع ۳۳۰ فوتی یک رودخانه 
در کشور اســپانیا قرار گرفته اســت که بیش از ۳ کیلومتر طول 

دارد.
این پیاده راه پل مانند بعد از ۱۴ سال بازگشایی شد و قرار است از 
۱8 آوریل، بلیت بازدید از آن به گردشگران کشور اسپانیا و دیگر 

کشورها فروخته شود.
این پل که El Caminito del Rey نــام دارد، بر فراز رودخانه 
Gualdalhorce قرار گرفته اســت. خطرناک ترین پل جهان 
توسط بسیاری از رسانه ها به این لقب مشهور است که ۳ کیلومتر 

طول دارد و در بین سال های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰5 ساخته شده است.
این پیاده راه خطرناک در سال ۲۰۰۱ به علت کشته شدن 5 نفر 
که از ارتفاع پرتاب شده بودند، بسته شد. دو سال پیش هم زمان 
با گشایش مجدد این پل، ۶۰۰ هزار گردشگر از آن بازدید کردند 
که انتظار می رود امســال روزانه ۱۱۰۰ توریست برای دیدن آن 

اقدام کنند.

خطرناک ترین پیاده راه جهان 

درســت در همــان ســنی کــه آدم دلش 
می خواهد احساس اســتقالل را تجربه کند 
و خــودش تصمیم هــای اساســی را برای 
زندگی اش بگیرد و به جــای درد دل کردن با پدر و مادر ســراغ 
دوســت و رفیق هایش می رود، اتفاق هایی در زندگی رخ می دهد 
که ما را ناچار می کند برای تصمیم گیــری از دور و بری هایمان 
مشــورت بگیریم. این دور و بری ها هم کســی نیستند جز حلقه 
دوســتان؛ یعنی یک سری موجود هم سن و ســال که کما بیش 
به یک اندازه مزه زندگی را چشــیده و تجربیات مشــابهی دارند 
و ازبس آدم را دوســت دارند، طوری مشــورت می دهند که باب 
دل ما باشــد. بعضی وقت ها هم با آدم رو دربایســتی دارند و فکر 
می کنند اگر جلوی ما را برای انجام کاری بگیرند یا به کار دیگری 
تشــویق کنند، البد به ما برمی خورد و رفاقتمــان را با آنها به هم 
می زنیم. همه این مسائل باعث می شود مشاوره های این دوستان 
به جای عقل، بر اساس احساس و هیجان شکل گیرد و همین طور 

دستی دستی آدم را توی چاه بیندازند.
بنده حقیر هنــوز چندتایی نامه از اوایل دوران دانشــجویی دارم 
که اگر قرار بــود توصیه های مرقوم شــده در آنهــا را چراغ راه 
زندگی کنم، تا این لحظه ســر از ترکســتان در آورده بودم. البته 
ترکستان یک منطقه مسلمان نشین در شرق چین، محل زندگی 
اویغورها و جای خیلی مصفایی است و همین کاغذی را که امروز 
ســیاه می کنیم، اویغورها اختراع کردند و اصــال نمی دانم به آن 
کاکتز می گویند یا همان کاغذ. به هر حال ترکســتان جای بدی 
نیست؛ ولی خیلی دور اســت! از ما که گذشت، اما شما هم اگر در 
عنفوان جوانی به سر می برید و برای گرفتن تصمیم های اساسی 
زندگی تان، قصد دارید با دوســتان 
هم سن و ســال خود  مشورت 
کنید، قدری درباره ایالت 
چین  کیانــگ  ســین 
مطالعه کنید؛ شــاید 
تصمیمتــان عــوض 
شد یا دست کم وقت 
و دقت بیشتری برای 
تصمیم هایتان  گرفتن 

صرف کردید.

تصاویر روز

شهرستان زیبای
 بدره در ایالم

هتل ۵ ستاره کیماالی تایلند
 که روی یک تپه  قرار گرفته است

افقی:
۱- ورزشگاه سنتی-  اولین بخش روده کوچک

۲- جنبش و تکان شــدید- تن پوش، جامه- شهر و 
بندری در شمال شرقی ایتالیا

۳- پیگیری و دنبال کردن- مثل و مانند- ویران کننده
۴- عشوه گری- آزاد و رها- با باخت تبانی است- تپق 

زدن
5- رود آرام- وسط و بین- حاصل

۶- کنایه از آدم لجوج- گوسفند جنگی- مذکر
۷- شهر بلغارستان- مدفن ناصر خسرو قبادیانی- دانه 

نهان زا
8- به رخ کشــیدن احســاس- دادن امتیاز تشکیل 

شرکت ها به خارجیان مطلقا ... است- خاطر
۹- بانگ جانور درنده- کتابی از لئوواالس آمریکایی- 

از تیم های فوتبال ایتالیا
۱۰- یکی از نت های موســیقی- پــاداش و اجرت- 

حرکتی در جودو
۱۱- پیام آوری- نوعی ترشی- ناخن چهارپا

۱۲- آب دهان- پدر مرد آویچ- تکیه کالم چوپان- از 
جنس نی!

۱۳- شیفته و شــیدا- لباس رســمی اروپا- حرکت 
آونگی داشتن و تاب خوردن

۱۴- امتحان- دلداری، آرام یافتن- سازمان فضایی
۱5- طی کردن- چاشنی کاهو

عمودی:
۱- کشوری در اقیانوسیه- برای حل برخی از مشکالت 

باید از آن گذشت
۲- زگیل- فرمانروایان، جمع امیر- شــفا بخش است 

اگر خدا بخواهد

۳- برنج فروش- حنا- نوعی اسلحه کمری
۴- به فرموده امام علی )ع( کلید همه بدی هاســت- 

ثروت، توانگری- فلز رسانه- خرمن برباد ده
5- آشکار- پارچه فروش- گیاه تو خالی

۶- برج کج فرانســه- گودال و مغاک- زیر و رو کننده 
علم شیمی

۷- بخشش- زن همنشین- عنکبوت
8- دیروز عرب- دارای آهنگ یکسان- واحد شمارش 

اسب
۹- از القاب رستم- انسان نمای جنگلی- آهک

۱۰- گویند زاییده احتیاج است- خونبها- عدد گلر
۱۱- آب در لغت محلی- دیگ دهان گشــاد- کفش 

سربازی
۱۲- جوشن- باالبر ماشین- دستبند زنانه- گنجشک

۱۳- پرگار- بیماری سگی- نسب شناس
۱۴- سبک ادبی صائب- پشیمان- دیپلماتیک

۱5- شهر و تیم فوتبال معتبر آلمان- آسودگی خاطر
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