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کارشناســان و کارکنان خط نورد گرم فوالد مبارکه با 
دستیابی به جزییات فنی تولید ورق های گرم استحکام 
باال )گرید SAPH۴۴۰( با ضخامت ۱/6 و عرض ۱۰۰۰ 
میلی متر شرایطی فراهم کردند تا کشور ایران از هرگونه 

واردات این نوع ورق بی نیاز شود.
به گــزارش خبرگزاری ایمنــا به نقل از فــوالد مبارکه 
علیرضا کی یگانــه، رییس گروه فنی ناحیــه نورد گرم 
فوالد مبارکه با تایید این خبر و با بیان اینکه در نخستین 
گام به میــزان 6۰۰ تن از این محصــول با کیفیت قابل 
رقابت با انواع وارداتی تولید شــد، گفت: همواره تولید 
محصوالت گرم دارای ابعاد خاص و به ویژه با گریدهای 
ســخت از چالش های مهم فوالدســازان و نوردکاران 
محسوب می شود، به طوری که نورد و کالف گیری این 
محصوالت، مشــکالت فراوان و توقفات بلندمدتی را به 
همراه هزینه های مربوطه به خط تولید نورد گرم تحمیل 
می کند. در این خصوص کارشــناس گــروه فنی ناحیه 
نورد گرم افزود: یکی از محصوالت مورد ســفارش نورد 
گرم تولید این نوع محصول با گرید داخلی۳۸۷۵ بود که 
همواره تولید به موقع و کیفی آن از سوی کارخانه های 
رینگ ســازی خودروی ســبک از جمله شرکت سایپا 
درخواست می شد.مصطفی خیرپور در خصوص فرآیند 
تولید این محصول بیان داشت: در این راستا با همکاری 
 MPT و PPC کارکنان نورد گرم و پشتیبانی واحدهای
این محصول سفارش داده شده، مطابق با مشخصات فنی 
الزم و به طور انبوه در فوالد مبارکه تولید شد. وی از اصالح 
برنامه تولید، بهبود ریتم نورد، بهینه ســازی ضخامت و 
دمای بار خروجی رافینگ، اصــالح الگوی نیروی نورد، 
اصالح فانکشن سرعت نورد به عنوان مهم ترین فعالیت 
های صورت گرفته برای تولید این نوع محصول ویژه یاد و 

از همه کارکنان این واحدها قدردانی کرد.

بی نیازی به واردات با تولید 
انبوه ورق های ویژه ساخت 

رینگ خودروهای سبک

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: 
یادواره بزرگ شهدای عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و با محوریت 
سردار شهید حاج محمود شــهبازی برگزار خواهد شد. سردار مجتبی شیروانیان 
به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت مناســبت های دفاع مقدس استان اصفهان، ویژه 
برنامه های این ستاد در مورد بزرگداشت سی و پنجمین سالروز حماسه آزادسازی 

خرمشهر را اعالم کرد.شیروانیان با اشاره به تشکیل...
ادامه در صفحه  11

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان:

یادواره شهدای عملیات 
بیت المقدس برگزار می شود

10

سپاهان را برای قهرمانی می بندیم

بن بسِت سنگ
رییس انجمن سنگ اصفهان از عدم وجود سرمایه گذاری 

هدفمند در این حوزه انتقاد کرد؛

وقتی میدان امام، محل کاسبی چینی ها می شود؛
 نصف جهان 

مقصد جدید دستفروشان چشم بادامی!

طاهری :
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در خط نورد گرم فوالد مبارکه انجام شد؛
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کره شمالی باز هم موشک شلیک کرد
وزارت دفاع کره جنوبی دیروز طی بیانیه ای مدعی شد که همسایه شمالی اش بار دیگر اقدام 

به شلیک موشکی کرده است که نوع آن هنوز معلوم نیست.

اخبار کوتاه

فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه 
گردهمایی جهانی اقتصادی گفت: من بسیار تحت تاثیر سطح مشارکت 
مردم ایران در انتخابات روز جمعه قرار گرفتم و به رییس جمهور حســن 
روحانی به خاطر دریافت حکم بسیار قوی برای دور دوم تبریک می گویم. 

موگرینی افزود: ما در اجرای این توافق درباره برنامه هسته ای ایران به خوبی 
در حال همکاری بوده ایم و من می دانم که وی چگونه به ادامه اجرای کامل 
این توافق و همچنین تعامل با جامعه بین المللــی بخصوص اروپا درباره 
بسیاری از مسائل دو جانبه و نیز صلح در این منطقه متعهد است و نیاز به 

کار بیشتری است.
ما همچنین نیاز به نوعی تعامل متفاوت از طرف ایران خواهیم داشت و من 
مطمئن هستم که این حکم قوی که وی دریافت کرد، می تواند اساس خوبی 

برای همکاری آتی در این زمینه باشد.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری ایران 
نوشت: این یک پیروزی خوب برای نظام ایران و جمعیت قابل توجه جوان 
آن است و پیروزی بدی برای ترامپ محسوب می شود. این روزنامه در مورد 
اینکه انتخابات ایران چه پیامی برای کنگره دیکتاتورهایی که برای دیدار با 
ترامپ در ریاض گردهم آمده اند خواهد داشت، می نویسد: همه چیز به نوع 
پاسخ روحانی به نظام احمق ترامپ و تمایل وی برای حمایت از به راه افتادن 
جنگ سنی ها علیه ایران، متحدان و دوستانش بستگی دارد. روحانی هم باید 
دعا کند که پاسخ ایران سیاسی باشد. روحانی مشارکت 70 درصدی مردم 
در انتخابات را دارد و این در حالی است که در آمریکا تنها 58 درصد از مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند؛ انتخاباتی که به پیروزی ترامپ 
در برابر کلینتون منجر شد. ایرانی ها مردمی سیاسی هستند و انتخابات 
ریاست جمهوری خود را جدی می گیرند؛ حتی اگر تنها 6 نفر از یک هزارو  

600 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تایید صالحیت شود.

موگرینی :

تحت تاثیر مشارکت 
مردم ایران قرار گرفتم

ایندیپندنت: 

پیروزی روحانی؛ یک 
خبر »بد« برای ترامپ

نیروهای مسلحانتخابات

انتخــاب: حجت االســالم ســیدرضا اکرمــی عضو 
جامعه روحانیت مبارز، با اشــاره به انتخابات ریاســت 
جمهوری اظهار داشت: در قانون اساسی آمده است که 
رییس جمهور می تواند دو دوره پی در پی و پشت سرهم 
مسئولیت را بپذیرد و تا االن هم در ادوار گذشته این طور 

عمل شده است. 
همه افــراد دو دوره ای بــوده اند، آقــای روحانی هم 
همین طور شــد؛ امر طبیعی و معقولــی بود که تحقق 

پیدا کرد. 
وی در تشریح علت پیروزی روحانی در انتخابات گفت: 
قطعا مصاحبه ها و مناظره ها اثر داشت، همچنین برای 

اولین بار، یک ماه تبلیغ انجام گرفت.
به هر حال پیش از ســال 92، با تحریم و تهدید مواجه 
بودیم؛ اما روحانی با برنامه ریزی و مذاکره، ایران هراسی 

را رفع کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آینده سیاسی رییسی، 
اظهار داشــت: آقای رییســی به طور طبیعی به استان 
قدس بازخواهد گشت و مسئولیت آنجا را ادامه خواهد 

داد که خود این کلی کار دارد.
 ایشان کارهای خودش را ادامه می دهد، اصال دیگر وقت 

ندارد به عرصه سیاست ورود پیدا کند.

سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای 
مسلح، در پی سخنان سخیف وزیر امور خارجه آمریکا 
در مورد انتخابات ریاســت جمهوری کشورمان، گفت: 
انتظارات وزیر خارجه آمریــکا از رییس جمهور ایران 
حاکی از نادانی مقامات آمریکا از جمهوری اســالمی 

ایران است.
جزایری ادامه داد: مقاومت منطقــه امروز در بهترین 
وضعیت خود قرار دارد و قادر اســت در برابر اقدامات 

نظامی و تروریستی به خوبی برخورد کند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح یادآور شد: تنها راه صلح 
و آرامش در منطقه، خروج آمریکایی ها و دست کشیدن 
رژیم های وابســته و مرتجع منطقــه از عملیات های 
تجاوزکارانه و  تروریستی علیه کشورهای مستقل است.

وی افزود: سیاست ها و اهداف نظامی جمهوری اسالمی 
ایران در یک روند تعریف شده و به طورمشخص در حال 
انجام است و هیچ عاملی مانع این کار به حساب نمی آید.

جزایری در پایان اظهار داشت: در شرایط امروز جهانی 
و منطقه و با توجه به وجود دشــمنان قســم خورده 
انقالب اسالمی، تداوم و سرعت دهی و عمق بخشی به 
اهداف دفاعی، از جمله سیستم های دفاعی موشکی از 

اولویت های کشورمان محسوب می شود.

اکرمی: 

رییسی دیگر به عرصه سیاست 
بازنمی گردد

واکنش سردار جزایری به اظهارات تیلرسون:

انتظارات وزیرخارجه آمریکا 
حاکی از نادانی  است

غرویان: 

مردم زندگی مسالمت آمیز 
را انتخاب کردند

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی:

وظیفه نیروهای مسلح، حفظ 
آمادگی و تامین امنیت است

ایرنا: حجت االســالم محســن غرویان گفت: مردم در 
29اردیبهشت زندگی مسالمت آمیز با دیگر کشورهای 
جهان را برگزیدند. استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دیگر 
پیام حماسه 29 اردیبهشت 96، انتخاب بین جنگ و صلح 
بود. جامعه نشان داد که طالب صلح و آرامش، هم در داخل 

و هم در عرصه بین الملل است. 
غرویان اظهار داشت: ســومین درس این حماسه، عالقه 
ایرانیان به پیشرفت علمی و توسعه صنعتی و درخشش 
در سطح جهان است. ملت می خواهند زمینه های رشد 
و پیشرفت در کشور وجود داشته باشد تا جوانان ناگزیر به 

مهاجرت به سایر نقاط دنیا نباشند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی)ص( خاطرنشــان 
کرد: درس چهارم این است که جامعه نمی خواهد دغدغه 
امنیتی و برخوردهای پلیسی داشته باشد و مدام با احساس 
خوف و خطر زندگی کند؛ بلکه خواستار زندگی با آرامش 

است.
وی ادامه داد: جامعه نشان داد که می خواهد از سوی مردم 
دنیا با دیده عزت، اقتدار و سربلندی مورد توجه قرار گیرد و 

از افراط و خشونت بیزار است.

امیر پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، صبح دیروز در دانشــگاه فرماندهی و 
ستاد آجا گفت: اعتماد به نفس، برقراری امنیت روانی 
برای مردم وجامعه و آمادگی بازدارندگی از مهم ترین 
مؤلفه های آمادگی نیروهای مسلح است و دشمن وقتی 
بازدارندگی شما را ببیند و آمادگی تان را در تمام حوزه ها 

حس کند،نیات خود را آشکار می کند.
امیر پوردســتان هدف از ورود آمریکا بــه منطقه را نه 
حمله به عراق وافغانســتان بلکه ضربه زدن به کشــور 
جمهوری اسالمی ایران برشــمرد و گفت: بحمدا... با 
درایت و هوشمندی فرماندهی معظم کل قوا و آمادگی 
نیروهای مقتدر مسلح کشور، نتوانسته اهداف پلید خود 

را عملی سازد.
جانشین فرمانده ارتش راهبرد جدید آمریکا در منطقه 
را مذهب بر علیه مذهب عنوان کرد و افزود: بر اســاس 
همین تفکر،داعش را به وجود آوردند. امروز در منطقه 
با جنگ هیبریدی روبه رو هستیم و تمام نگاه مردم به 
برگزاری رزمایش ها و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح 

کشور است.

یادداشت

درگیری در جلسه غیر علنی شورای شهر، به زد و خورد دو عضو شورا 
منجر شد. دیروز در جلسه غیر علنی شــورای اسالمی شهر تهران، 
عباس جدیدی و علیرضا دبیر دو عضو کشــتی گیر شــورای شهر 
تهران با یکدیگر درگیر شدند و خبرهای رسیده حاکی از آن است 
که بینی عباس جدیدی در این درگیری دچار شکستگی شد. هفته 
پیش عباس جدیدی به دبیر گفته بود که وی را با تیر می زند و اجازه 
راه رفتن در شهر را به وی نمی دهد.در جلسه غیر علنی دیروز بعد از 
یک صحبت گنگ ناگهان جدیدی مشتی حواله صورت دبیر کرد و 
در عوض دبیر نیز به همین شکل به او پاسخ داد. عباس جدیدی بعد 
از درگیری شروع به فحاشی کرد. در این رابطه مهدی چمران رییس 
شورای شهر تهران گفت که این قبیل درگیری ها کامال طبیعی است.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان از جمع آوری 60 تن کاغذ 
انتخاباتی از سطح شهر همدان با هزینه ای افزون بر 5 میلیارد ریال 
خبرداد. مجید درویشی گفت: 600 نفر نیروی خدمات شهری در 
طول دو شــبانه روز، پوســترها و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر 
همدان را جمع آوری کردند.وی افزود: روند پاک ســازی از زمان 
اتمام تبلیغات آغاز شد و پوسترها از تابلوها، ایستگاه های اتوبوس 
و درختان شست وشو، پاک ســازی و جمع آوری شد که تا کنون 
90درصد کار پاک سازی انجام شده است. به گفته معاون خدمات 
شهری شــهرداری همدان، نزدیک به 60 تن کاغذ از سطح شهر 
جمع آوری شــده و شــهرداری بالغ بر پنج میلیارد ریال در حوزه 

خدمات شهری در دوران تبلیغات انتخابات هزینه کرده است.

جبهه مردمی نیروهای انقالب  با صدور بیانیه ای انتخاباتی، هم به 
روحانی تبریک گفت و هم از رییسی و قالیباف تقدیر کرد؛ همین طور 

به حامیانش یادآور شد که انتخابات پایان راه نیست. 
این جبهه انتخاباتی که عمر سیاسی چندانی ندارد در  بیانیه خود 
به روحاني رییس جمهور منتخب یادآور شده که این راي فرصت 
دوباره اي است که مردم به او داده اند و هشدار داده شده که از ورود 
به راه حل های نادرست تجربه شده خودداری کند. جمنا همچنین 
از روحاني خواسته است که با تکیه به توان داخلی و ظرفیت عظیم 
جوانان کشــور، اقدام موثر و عاجلی برای حل مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی مــردم صورت دهد و از ورود به راه حل های نادرســت 
تجربه شده همچون اعتماد به دشــمنان ملت و تکیه بر بیگانگان 

خودداری نماید.

عکس روز

 شادی هواداران حسن روحانی
بعد از پیروزی

 درگیری فیزیکی دو کشتی گیر 
در شورای شهر تهران

جمع  آوری ۶۰ تن کاغذ انتخاباتی 
در همدان

تبریک جمنا به روحانی:

شعارهای ما می تواند سرمایه ای برای 
دولت بعد باشد

اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دولت یازدهم، در  
توییت جدید خود در مورد آینده صحبت کرده اســت. متن توییت 
اسحاق جهانگیری به این شرح است: »روزی دیگر و مرحله ای دیگر 
آغاز شده:  روز تفاهم ملی، گفت و گوی ملی و روز مشارکت و همکاری 

ملی برای برداشتن گام های بلند تر به سوی توسعه همه جانبه.«

پس از اعالم نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری 
هواداران حســن روحانی رییس جمهور منتخب در سراسر کشور 
به شادی پرداختند. این عکس مربوط به شادی هواداران روحانی 

در تبریز است.

جهانگیری: 

 روز گفت وگو و تفاهم ملی 
آغاز شده است

بین الملل

دادگاه بحرین دیروز طی حکمی که قرائت آن با فشــار 
مردم بارها به تعویق افتاد، آیت ا... عیســی قاسم رهبر 
معنوی انقالب این کشور و مسئوالن دفتر وی را به حبس 

تعلیقی محکوم کرد.
دادگاه بحرین صبح دیروز حکم آیت ا... عیسی قاسم به 

اتهام پولشویی را قرائت کرد.
دولت بحرین جمع آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر 
آیت ا... شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، 
پولشویی دانسته است.  وبگاه روزنامه »الوسط« بحرین 
گزارش داد که در این حکم دادگاه آیت ا... عیسی قاسم 
و »حسین القصاب« و »میرزا الدرازی« مسئوالن دفتر 
وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار 
جریمه محکوم شدند. همچنین بر اساس این حکم تمامی 
اموال متعلق به حساب های شیخ عیسی )که مربوط به 
وجوهات مردمی و خمس اســت( به مبلغ سه میلیون 
دینار و دو ِملک مصادره می شود. دادگاه بحرین پیشتر 
قرار بود روز 17 اردیبهشــت این حکم را قرائت کند اما 
تحت فشار افکار عمومی و هشدار علمای بحرین، قرائت 

این حکم را به 31 اردیبهشت موکول کرد.

کتابی که قتل عام و اقدامات تروریستی داعش را »جهاد« 
به شــمار می آورد، در ترکیه در میان سکوت مشکوک 
دولت جنجال به پا کرده و به نظر می رسد داعش مجوز 

رسمی چاپ کتاب تبلیغاتی خود را گرفته است.
پیشتر نیروهای ائتالف بین المللی چند نسخه از کتاب 
»سربازان جهاد در راه شهادت« را طی عملیات امنیتی 
در شهر الطبقه سوریه یافتند که اعضای داعش در آنجا 
حضور داشــتند. همچنین کتاب منتشر شده از سوی 
انتشارات »کورســل کتاب« در دو منطقه »اسکودار و 
فاتح« در استانبول یافت شــده؛ در حالی که چاپ این 
کتاب در انتشارات »استپ« در منطقه باغچیالر استانبول 
صورت گرفته است. طبق نوشته مجله »بیرگون« تعدادی 
از کتاب ها در زمینه »جهاد« به ویژه در این انتشــارات 
وجود دارد و از عملیات تروریســتی داعــش به عنوان 

»جهاد« در سوریه،  عراق و افغانستان سخن می گوید.
یک مسئول انتشارات کورسل، اظهارنظر غیرمنتظره و 
مهمی درباره این کتاب کرده و گفته است روند چاپ و 
انتشار این کتاب صد در صد قانونی بوده؛ زیرا مجور انتشار 

این کتاب را از مقامات رسمی دریافت کرده اند.

در این نشست ها قرار است سلسله دیدارهای دوجانبه ای میان 
ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا انجام شود؛ به طوری که در این دیدارها 
بر دوستی پایدار و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

امنیتی میان دو کشور مجددا تاکید خواهد شد.
 همچنین پس از این نشست ها، رییس جمهور آمریکا قصد 
دارد با سران کشورهای اسالمی پیرامون مسائل جهانی و به 
منظور بررسی راه های ایجاد مشارکت های امنیتی بیشتر و 

تالش برای مبارزه با تروریسم دیدار کند.
 همچنین قرار است نشســت توییت کنندگان 2017 برگزار 
شود که طی آن درخصوص چگونگی به کارگیری شبکه های 

اجتماعی در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم صحبت خواهد 
شد و دونالد ترامپ نیز در آن سخنرانی می کند. در این نشست 
مقامات سیاسی کشــورهای عربی ازجمله عادل جبیر وزیر 
خارجه سعودی و شیخ عبدا... بن زاید آل نهیان وزیر خارجه 
امارات نیز شرکت خواهند داشت. مرکز جهانی مبارزه با تفکر 
افراط گرایی نیز قرار است در حاشیه این نشست افتتاح شود. 
همچنین نشست انجمن سعودی- آمریکایی رؤسای اجرایی 
که شامل مدیران عربســتان و آمریکا با هدف تقویت روابط 
تجاری دوکشور است، برگزار می شــود. از نکات جالب این 
نشست، امضای قرار داد فروش اســلحه به عربستان به مبلغ 
110میلیارد دالر است. سینه چاکان صلح جهانی و مدعیان 

مبارزه با تروریست اکنون دور یک میز جمع شده اند تا به یکی 
از کشورهای تروریست پرور جهان کمک نظامی کنند. از دیرباز 
پول های باد آورده و ناشــی از فروش نفت عربستان سعودی 
منبع مناســبی برای آمریکایی ها بوده است و همین عامل 
سبب می شد تا رییس جمهوران آمریکا سفر به عربستان و داد 
و ستد با این کشور را در اولویت خود قرار دهند. این قرارداد 
های فروش اسلحه در حالی منعقد می شود که آمریکایی ها و 
سعودی های صلح طلب پس از کوچک ترین مانور نظامی ایران 
فریاد و فغان بر می دارند که آرامش منطقه از هم گســیخته 
است. حال باید از این دوستان یک دل پرسید فروش اسلحه به 
عربستان جز تشویش منطقه و قدرت نمایی برای کشورهای 
همسایه چه نتیجه دیگری دارد؟! عربستان یکی از کشورهای 
افراطی در دنیاست که باعث شــده اکثر جهانیان نسبت به 
اسالم و مسلمانان نگرشی منفی پیدا کنند. در این کشور که  
با قوانین سخت اداره می شــود، بانوان حق رای و اظهار نظر 
ندارند و از رانندگی منع می شوند.حال سعودی های افراطی 
درصدد هستند تا مرکز مبارزه با افراط گرایی را افتتاح کنند. 
حال باید پرسید که از نظر سعودی های میانه رو، افراط گرایی 
چه معنایی دارد؟ به نظر می رســد هدف اصلی گردهمایی 
ریاض، ایجاد ائتالفی علیه ایران باشــد. سعودی ها از قدرت 
یافتن ایران و گسترش محبوبیت شیعیان در منطقه نگران 
هســتند و آمریکایی ها مثل اکثر دوران ها خاورمیانه را ملک 
شخصی خود می دانند و از دخالت در امور منطقه غرب آسیا 
کوتاهی نمی کنند.نشست  آمریکایی-اسالمی ریاض، نشان از 
منافع آمریکا در اسالم مدنظر خود دارد: »اسالم آمریکایی«؛ 
عبارتی که بارها وصف آن را از زبان حضرت امام)ره( شنیده ایم؛ 
اسالمی که در آن مسلمانان فقط به عبادت های خود در گوشه 
منازلشان مشغول باشند و سردمداران مشغول غارت و فساد در 
کشور.در اسالم مورد نظر آمریکا مبارزه با استعمارگران جایی 
ندارد و هدف از مراسم مذهبی فقط سرگرمی مردم است. باری، 
سران آمریکا و عربستان دور هم جمع شده و میزبانان سعودی 
برای جلب رضایت میهمانان آمریکایی، حتی برخی از قوانین 
خود را نقض نموده اند. رییس جمهور آمریکا مست از تماشای 
رقص شمشیر و پول های اعراب و سعودی ها سرخوش از سالح 
های جدیدشان. سعودی ها به خوبی می دانند که در صورت 
کوچک ترین خطایــی در منطقه، حتی زمانــی برای کمک 

خواستن از دوستان آمریکایی خود نخواهند داشت.

 حکم شیخ عیسی قاسم 
صادر شد

 انتشار کتاب جنجالی داعش 
در ترکیه

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی 
در امور بین الملل، در واکنش به صدور حکم قضائی خشــن علیه 
آیت ا... عیســی قاســم در بحرین همزمان با مالقات ملک حمد با 
ترامپ در ریاض اظهار داشت: آیت ا... شیخ عیسی قاسم تنها متعلق 
به بحرین نیست و صدور احکام خشــن قضائی علیه این روحانی 
مســلمان عالی قدر، نه تنها کمکی به حل بحــران داخلی بحرین 

نمی کند بلکه وضعیت را پیچیده تر می سازد.
دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل گفت: 
اگر بحرین به دنبال حل سیاسی بحران داخلی خود است، حکومت 
بحرین باید به مردمش اتکا کند و نه بر بیگانگان؛ گفت وگو و مذاکره 

سیاسی منصفانه، تنها راه برون رفت از بحران در بحرین است.

آیت ا... شیخ عیسی قاسم، تنها متعلق 
به بحرین نیست

روز شنبه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در اولین سفر خارجی خود پس از رسیدن به مقام  سعید نریمانی
رییس جمهوری وارد کشور عربستان شد. این سفر که اعضای خانواده ترامپ نیز در آن حضور 
دارند به جهت روابط نزدیک تر با کشور های عربی انجام شده است. طبق اعالم اسکای نیوز، ترامپ در ریاض با سران و 
رهبران 55 کشور عربی و اسالمی دیدار و در 3 نشست »سعودی- آمریکایی«، »آمریکایی- خلیجی« و »اسالمی- 

آمریکایی«  شرکت خواهد کرد.

به بهانه سفر ترامپ به عربستان؛

شیر شتر و دیدار عرب!

رییس شورای اجرایی حزب ا... لبنان تاکید کرد که اگر هدف 
از نشست ســران عربی-آمریکایی در عربستان ارسال پیام 

تهدید باشد، ما ترسی از آن نداریم.
به گزارش  پایگاه العهد، »هاشم صفی الدین« در مراسمی که 
به مناسبت بزرگداشت یکی از شهدای مقاومت برگزار شده 
بود تصریح کرد: نشست سران عربی-آمریکایی در عربستان 

نشانگر ضعف آنها در جبهه و رویارویی است نه نشانگر قوت. 
گواه آن نیز این است که آمریکا رییس جمهور دیوانه ای دارد 
که می خواهد بر نقایص داخل کشورش سرپوش بگذارد و از 

پول های میلیاردی عربستان استفاده کند. 
این نشــانگر ضعف و ناتوانی آمریکاســت که دیگر قادر به 
پیشــبرد طرح های خود در عراق، ســوریه، فلسطین و کل 

منطقه نیست؛ همچنان که توان محاصره جمهوری اسالمی 
ایران، رویارویی با حزب ا... و مقاومت، پایان دادن به بحران 
ســوریه و نابودی قدرت مردمی به پاخاسته در عراق یا یمن 

را ندارد.
وی افزود: اگر هدف از نشست عربی-آمریکایی در عربستان 
ارسال پیام تهدید باشد، ما ترســی از آن نداریم بلکه کامال 
برعکس اســت و موجب می شــود به آنها بخاطر ضعفشان 
بیشــتر بخندیم؛ به ویژه آنکه ما به آنها به چشــم ضعیفانی 
نگاه می کنیم که قادر به انجام هیچ کاری در منطقه نیستند.

رییس شورای اجرایی حزب ا...:

ترسی از نشست سران عربی-آمریکایی نداریم
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معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه  امسال، سال فراوانی تولید انواع 
میوه است، گفت: امیدواریم که  این محصوالت به قیمت مناسبی نیز 

به دست مصرف کننده برسد و سال ارزانی برای مردم باشد.
محمدعلی طهماســبی اظهار کرد: وضعیت تولید محصوالت باغی  
در سال جاری تا به امروز بسیار عالی است تنها در باغ های محدودی 
مانند بخشی از خراسان،»سرمازدگی« و به صورت رگه ای»تگرگ« 
داشته ایم و سرمازدگی آســیب زیادی به محصوالت باغی هسته دار 

وارد نکرده است.
وی درباره  احتمال تداوم طرح»بــازار در برابر بازار محصوالت باغی« 
در سال جاری تصریح کرد: طرح بازار در برابر بازار توسط وزارت جهاد 
کشاورزی دنبال خواهد شد، همچنین امیدواریم که صادرات خوبی در 

بخش محصوالت باغی را شاهد باشیم.
طهماسبی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال آن است که شرایطی 
را فراهم کند که بخش خصوصی بیشــتر به میدان بیاید و بر میزان 

صادرات خود در سال جاری بیفزاید.
وی درباره محصوالتی که در طرح»بازار در برابر بازار« در سال جاری 
قصد صادرات آن وجود دارد، گفت: در حــال حاضر گزینه صادرات 
سیب به ازای واردات موز همچنین صادرات کشمش به ازای واردات 

موز مطرح است.

با مسئوالن

کافه اقتصاد

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از ارتقای 
۴پله ای رتبه این شرکت بین شــرکت های کانتینری 
دنیا خبر داد و با اشــاره به اینکه ۱۰۰درصد تحریم ها 
علیه ناوگان ملی حمل ونقل دریایی برطرف شده است، 
گفت: تنها مقداری محدودیت  بانکی برای مشــتریان 
کشتیرانی داریم که پیش بینی می شود ظرف 5 تا 6 ماه 

آینده نقل و انتقاالت مالی بهبود یابد.
محمــد ســعیدی بــا اشــاره بــه هدف گذاری های 
صورت گرفتــه بــرای احیای جایــگاه نــاوگان ملی 
حمل ونقل دریایی،  اظهار کرد: رنکینگ کشــتیرانی 
از 23 دنیا بــه ۱99 ارتقا یافته اســت.وی با یادآوری 
برنامه ریــزی صــورت گرفته بــرای ارتقــای جایگاه 
کشــتیرانی به ۱5 شــرکت برتر کانتینری دنیا طی 
دو ســال تصریح کرد:  مطابق برنامه 5ســاله ناوگان 
ملی حمل ونقل دریایی، ایران جزو ۱۰ شــرکت برتر 
دنیا خواهد شد.ســعیدی با اشــاره به احیای قرارداد 
خرید کشــتی از هیوندای کره جنوبی، افزود: با ورود 
کشــتی های مذکور، رتبه کشــتیرانی بین غول های 
کشتیرانی دنیا به مرور زمان ارتقا می یابد و ما به اهداف 
تعیین شده می رســیم.وی ادامه داد:  بعد از یک سال 
و سه بار مذاکره ســرانجام قرارداد تعلیق شده به یک 
قرارداد با تامین مالی 8۰ درصــد از طرف کره ای ها و 
2۰درصد توسط ایران تبدیل شد. مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران با اعالم اینکه مبلغ کل قرارداد 
67۰ میلیون یورو برای ۱۰ فروند کشتی است، یادآور 
TEU ۱۴5۰۰ شد: ۴ فروند از این کشــتی ها ظرفیت

دارنــد و 6 فروند دیگر شــناورهای MRT برای حمل 
محصوالت شیمیایی و پتروشیمی است.وی با یادآوری 
اینکه اولین فروند از این شناورها فروردین سال آینده 
تحویل کشتیرانی می شود، افزود: پس از تحویل اولین 
 شــناور، هر ماه یک فروند و در مجمــوع طی ۱۰ ماه

 ۱۰ فروند به کشتیرانی تحویل داده می شود.

قاچاقچی محموله پارچه قاچاق در اصفهان حدود سه میلیارد ریال جریمه 
نقدی شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان  اصفهان گفت :ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاالو ارز پلیس آگاهی اصفهان در بازرسی از یک دستگاه 

وانت نیسان 5۴ عدل پارچه قاچاق کشف کردند. 
غالمرضا صالحی افزود :پرونده این فرد متخلف برای رسیدگی به شعبه 

ویژه رسیدگی جرایم تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد. 
وی گفت: این متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت جریمه نقدی بیش 
از دو میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون ریال در حق صندوق دولت 

محکوم شد.
اصفهان با 2 هزار و 3۰۰ واحد نساجی، بزرگ ترین قطب نساجی کشور 
است و 5۰ درصد نخ کشور در اصفهان تولید می شود. این در حالی است 

که قاچاق پارچه و پوشاک کمر صنعت نساجی را شکسته است.

رییس انجمن صنفــی گاوداران از پرداخت 2۴ میلیــارد تومان دیگر 
از مشــوق صادراتی لبنیات خبر داد و گفت:هم اکنون حداکثر قیمت 
خرید شــیرخام از دامداران ۱2۰۰ تومان است.سید احمد مقدسی  با 
بیان اینکه فاز دوم پرداخت یارانه صادراتی لبنیات چند روز پیش انجام 
شده است، اظهارداشت: در فاز دوم 2۴۴ میلیارد تومان مشوق صادراتی 
به صادرکنندگان محصوالت لبنی پرداخت شــد. وی با اشاره به اینکه 
کارخانجات لبنی در ایام قبل از عید نوروز بین 5۰ تا ۱۰۰ تومان از قیمت 
شــیرخام کم کرده بودند، افزود: هم اکنون کارخانجات قول داده اند با 
دریافت مشوق های صادراتی و بهبود صادرات، قیمت ها را به روال سابق 
برگردانند و ما منتظریم آنها این کار را انجام دهند. مقدسی اضافه کرد: 
خرید توافقی هنوز ادامه دارد ضمــن اینکه درحال حاضر قیمت خرید 

شیرخام از دامداران حداکثر ۱2۰۰ تومان است . 

جریمه سه میلیاردی 
قاچاقچی پارچه در اصفهان

فاز دوم یارانه صادراتی 
لبنیات پرداخت شد

رییس انجمن سنگ اصفهان با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری 
در حوزه سنگ نامطمئن است، گفت: زمانی جلوی صادرات 
گرفته می شود و یا عوارض صادراتی افزایش می یابد که در 
این شرایط سرمایه گذار نمی تواند روی خرید و سرمایه گذاری 

در حوزه معدن و سنگ ایران حساب باز کند.
رضا احمدی، رییس انجمن سنگ اصفهان با تاکید بر اینکه 
حدود 5۰ درصد ســنگ های ایرانی در دنیا بی نظیر است، 
تصریح کرد: ایران در سال 95 نســبت به پنج سال گذشته 
در بخش فرآوری سنگ رشــد 6۰ درصدی  صادرات داشته 
که سهم اصفهان از این آمار باالســت. رییس انجمن سنگ 
اصفهان با بیان اینکه به عنوان مثال ســنگ الشتر اصفهان 
قابلیت صادرات باالیی دارد، افزود: متاسفانه ترکیه این سنگ 
را از ایران با نرخ 2۰ دالر خریداری می کند و با توجه به داشتن 
شرایط صادراتی خود، همین سنگ را در استرالیا متری 6۰ تا 

7۰ دالر به فروش می رساند.
رییس انجمن سنگ اصفهان با اشاره به اینکه زنجیره سنگ 
کشور کامل اســت و امروز در بخش معدن 5۰ درصد کوپه 
استخراجی صادر می شود، اظهار داشت: بقیه تولیدات معدن 
وارد بازار داخل می شود و یا مازاد است و این نشان می دهد ما 
در بخش معدن توانسته ایم تا حدودی روی پای خود بایستیم.

وی با بیان اینکه واحدهای فرآوری سنگ کشور از صفر تا ۱۰۰ 
هستند، تصریح کرد: متاسفانه این واحدها به طور هدفمند 

کار نمی کنند.
احمدی ادامه داد: در بخش ماشین آالت سنگ نیز بسیاری 
از ماشین سازان ما در سطح ایتالیا کار می کنند، اما به دلیل 
نامشــخص  بودن بازار، ســرمایه گذاری های آنها هدفمند 

نیست.
وی با انتقاد بــر اینکه ما در بازار ســنگ ســرمایه گذاری 
هدفمندی نکردیم، گفت: در صنعت ســنگ امــروز به بن 
بست رسیده ایم و محصوالت ما روی زمین مانده و تولیدات 

استانداردهای جهانی را ندارد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان با اشاره به آخرین 
تحوالت بازار میوه و سبزیجات، گفت: در حال حاضر اندکی با 
کمبود ســیب زمینی در بازار روبه رو هستیم، اما با گرم شدن 
هوا این مشکل برطرف و قیمت میوه های نوبرانه نیز ارزان تر 
می شود. نوروز علی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
در خصوص وضعیت بازار میوه و سبزی با نزدیک شدن به ماه 
رمضان، اظهار داشت: خوشبختانه با گرم شدن هوا ،قیمت میوه 
و سبزی رو به کاهش است. وی به کاهش نرخ میوه های نوبرانه 
اشاره کرد و بیان داشت: هفته گذشته قیمت زردآلو 22 هزار 
تومان بود که اکنون بین ۱5 تــا ۱۰ هزار تومان درب مغازه ها 
فروخته می شود. به گفته رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان 
اصفهان، قیمت آلوچه شهریار 8 هزار تومان، آلوچه اصفهانی 6 
هزار تومان، گیالس بومی بین 25 تا ۱2 هزار تومان، هندوانه 
بین ۱۰۰۰ تا 5۰۰ تومان، توت سفید بین ۱۰۰۰ تا 6۰۰ تومان، 
توت فرنگی گلخانه ای بین ۱6 تا ۱۰ هزار تومان، گرمک بین 
۱8۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، خربزه آناناســی 25۰۰ تومان، خربزه 
مشهدی بین 3۰۰۰ تا 2۰۰۰ تومان و موز بین ۴5۰۰ تا ۴7۰۰ 

تومان است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کمبودی از لحاظ میوه های 
نوبرانه و فصل نداریم، پیش بینی کرد: با گرم شدن هوا روز به روز 
قیمت ها کاهش می یابد همچنین پیاز نو بندر 25۰۰ تومان، 
خیار بین ۱5۰۰ تا 2۰۰۰ تومان و هویج نو ۱5۰۰ تومان در مغازه 

های اصفهان فروخته می شود. اسماعیلی با اشاره به اینکه به 
دلیل بارش باران و سیل در برخی مناطق کشور، اندکی با کمبود 
سیب زمینی مواجه هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت 
سیب زمینی 2۰۰۰ تومان اســت و بعد از رسیدن کشت دوم 
این محصول تا ۱۰ روز آینده به بازار مطمئنا قیمت آن کاهش 
می یابد همچنین هم اکنون قیمت گوجه بین 25۰۰ تا 2۰۰۰ 
تومان است که نسبت به دو هفته گذشته 3۰ درصد ارزان تر 
شده است.وی گفت: در حال حاضر قیمت لیمو ترش در بازار با 

توجه به نوبرانه بودن آن ۱۰ هزار تومان است. 

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان اعالم کرد:

نوبرانه ها ارزان تر می شوند

خبرسوژه
رییس انجمن سنگ اصفهان از عدم وجود سرمایه گذاری هدفمند در این حوزه انتقاد کرد؛

بن بسِت سنگ

به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان؛ از شـیر مـرغ تا جان 
آدمیـزاد، هر چه را که فکـرش را بکنید، چشـم بادامی های 
موقعیـت شـناس روانه بازارهای کشـور مـا کـرده اند؛البته 
کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی هـم از تولیـدات چینـی 
بی نصیـب نمانـده اند،امـا از بازارهـای ایـران سـود خوبـی 

نصیـب چشـم بادامـی ها می شـود. 
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 

لـوازم التحریـر، اسـباب بـازی، پارچه، تسـبیح، سـنگ پا، 
مربا و بسـیاری دیگـر از اجناس چینـی از مبـادی قانونی و 
غیرقانونی وارد کشـور می شـودو آن دسـته از مـردم را که 
توجهـی به ضـرب المثـل »هیـچ ارزانـی بی علت نیسـت« 
ندارنـد را بـه خریـد ایـن اجنـاس ارزان البتـه بـی کیفیت 

سـوق مـی دهد.
از همه ایـن مسـائل کـه بگذریـم، شـهروندان اصفهانی در 
روزهای اخیر، بـا حضور یک دسـتفروش چینـی در میدان 
امـام خمینـی مواجـه شـدند. دستفروشـی کـه بـه گفتـه 
مجیـد ابهـری جامعـه شـناس، مقدمـات و زمینـه حضـور 
دوسـتان چشـم بادامیش را فراهـم می کند. ابهـری معتقد 
اسـت: پیـش از اینکـه خبـر حضـور دسـتفروش چینی در 
شـهر اصفهـان، در شـبکه هـای مجـازی دسـت به دسـت 
شود، به طور مسـتمر شـاهد حضور دستفروشـان از برخی 
اتبـاع بیگانـه در ایـران بودیـم، موضوعـی کـه هنـوز هیـچ 
ارگانـی بـه طـور جـدی بـرای رفـع آن اقـدام الزم را انجام 
نـداده اسـت. وی افـزود: مسـئوالن بایـد در کنـار اهـداف 
تعیین شـده در راسـتای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، 

عالوه بـر جلوگیـری از واردات کاالهایی که مشـابه داخلی 
و ظرفیـت تولیـد داخلـی را دارنـد، نسـبت بـه سـاماندهی 

دستفروشـان نیازمند کشـور چاره اندیشـی کنند؛ از سوی 
دیگـر سـازمان های مسـئول مانـع فعالیـت دستفروشـان 
اتبـاع بیگانه در کشـور شـوند. این آسـیب شـناس تصریح 
کرد: متخصصان کشـور ما در حوزه گیاهـان دارویی، دارای 
تخصص و تجربـه باالیی هسـتند و در برابر سـایر کشـورها 
در حـوزه سـالمت حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن دارند.

 از این رو نسـخه» دستفروشـان چشـم بادامی« در کشـور 
مـا نـه تنهـا خواهـان نـدارد بلکـه بایـد بـه ایـن موضـوع 
رسـیدگی شـود تـا شـاهد گسـترش ایـن آسـیب در دیگر 

شـهرها نباشـیم.
فاقـد  دستفروشـان،  از  نیمـی  از  بیـش 

مهارت های شغلی هستند 
ابهـری اضافـه کـرد: بـر اسـاس آمارهـا 65 درصـد 
دستفروشـان، فاقـد مهارت هـای شـغلی بـوده و یـا 
عالقه ای به انجـام فعالیت هـای بدنـی ندارند. از ایـن رو به 
دستفروشی روی آورده اند.از سـوی دیگر  آمار 35 درصدی 
دستفروشـان نیازمند هم در خـور اهمیت اسـت که برخی  
دستفروشـان خـود را نیازمنـد نشـان مـی دهند تـا فروش 

خوبـی نصیبشـان شـود.
احتماال دسـتفروش چینی این ضـرب المثل زبان شـیرین 
فارسـی یعنی »هـم فـال و هـم تماشـا« را شـنیده و وقتی 
برای گردشـگری به ایـران آمده، هـم از دیدنی های کشـور 
مـا بازدید کـرده و هـم فرصـت را برای کسـب درآمـد خود 

مهیـا دیده اسـت.
بهتر اسـت مسـئوالن همزمان با سـاماندهی دستفروشـان 
داخلـی و چاره اندیشـی بـرای بیکاری قشـر جوان کشـور، 
تدبیـری بـرای برخـورد با بسـاط گسـتران خارجی کشـور 

اتخـاذ کنند.

سکه تمام بهار آزادی
11،880،000 ریال)طرح جدید(

6،600،000 ریالنیم سکه

3،740،000  ریالربع سکه

2،580،000 ریالسکه یک گرمی

1،147،790 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه کشتارگاه های  مرغ استان اصفهان گفت : با توجه به شیوع آنفلوآنزای 
حاد پرندگان از اول اسفند سال گذشته، در این استان جوجه ریزی انجام نشد و مرغ 

موجود دربازار اصفهان از استان های همجوار به صورت زنده وارد می شود.
حمیدرضاشیخان افزود: با توجه به هزینه حمل ونقل و تلفات بین راهی مرغ زنده، 

قیمت مرغ از کیلویی 7 هزارو  3۰۰ تومان درچندروز گذشته به صورت تدریجی به 
8 هزارتومان افزایش یافته است.

وی افزود: باتوجه به مهارشــدن شــیوع آنفلوآنزای پرندگان  جوجــه ریزی از 2۰ 
فروردین در مرغداری های استان انجام شده و تا حدود ۱5 روز دیگر با عرضه مرغ 

تولیدی در بازار، قیمت ها متعادل می شود .
رییس اتحادیه گوشت قرمز استان هم از افزایش 5۰۰ تا هزار تومانی قیمت گوشت 
گوساله در استان خبرداد وگفت : این افزایش قیمت به دلیل وارد نشدن دام سنگین 

از اسفند پارسال به استان بوده است .
عبدالرزاق آقاجانی قیمت هر کیلو گوشت گوساله را 36 هزار تومان اعالم کرد وافزود: 

به دلیل فصل کوچ عشایر ومناسب بودن وضع مراتع برای چرای دام  و عرضه نشدن  
دام سبک به بازار با کمبود گوشت گوسفند در بازار مواجهیم، اما قیمت آن افزایشی 

نداشته است . 
 با توجه به نزدیکی به ایام ماه مبارک رمضان در بازار اصفهان شاهد افزایش قیمت 
مرغ بوده ایم این در حالی است که این کاالی مصرفی سفره های مردم است و توجه 
سریع به کنترل قیمت گوشت سفید و ســایر کاالهای مورد نیاز مردم در این ایام 

ضروری به نظر می رسد. 
بازرسان اتاق اصناف نیز بازرســی و نظارت بر قیمت ها را از هفته های پیش از ماه 

مبارک رمضان در دستور کار خود قرار داده اند.

رییس اتحادیه کشتارگاه های مرغ استان اصفهان خبرداد:

 افزایش قیمت مرغ در بازار اصفهان 
تا هشت هزار تومان

وقتی میدان امام، محل کاسبی چینی ها می شود؛

نصف جهان؛ مقصد جدید دستفروشان چشم بادامی!

قیمت انواع دستگاه ضبط صدا

بازار

SONY ICD-UX560F سونی

 4,400,000
ریال

 4,950,000
ریال

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 امیدوارم مردم میوه را  ارزان بخرند

100 درصد تحریم های 
کشتیرانی رفع شد

SONY ICD-TX650 سونی خبرنگاری

 5,500,000
ریال

 6,880,000
ریال

SONY ICD-PX440 سونی

 2,550,000
ریال

 2,950,000
ریال

دستفروش جوان چینی، در میدان امام خمینی 
اصفهان، داروی مقابله با سردرد می فروشد.

اولین شنبه بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روســتا، بازارهای مالی شهر با جهش شــاخص در بازار 
بورس، افت قیمت ســکه و کاهش ارزش دالر در بازار ارز همراه 
شد.  به دنبال اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازار بورس 
با واکنش مثبتی که به این خبر نشــان داد؛ رشد 733 واحدی 
شاخص را تجربه کرد و این رشــد منجر به صعود 733 واحدی 
شاخص شد.در این میان بیشــترین تحوالت مثبت در دو گروه 
پاالیشی و خودرویی به ثبت رسید و اکثر نمادهای این دو گروه با 
رشد قیمتی همراه شدند.معامالت گروه بانکی نیز از روند مثبت 

بازار بی تاثیر نبود و با رشد قیمتی در اکثر نمادها همراه شد که این 
افزایش ارزش در معامالت ابتدایی نمود بیشتری پیدا کرد.بازار 
صرافی های شهر در روزهای آینده جهت گیری بیشتری را نسبت 
به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشان خواهد داد. معامالت 
این روز صرافی های شهر با کاهش اندک ارزش دالر و درجا زدن 
قیمت این ارز در نرخ 3 هزار و 758 تومان به پایان رســید.یورو 
و پوند انگلیس نیز در ابتدای معامالت این روز خود خیز مثبتی 
را برداشتند و رشد قیمتی را تجربه کردند که این روند مثبت در 
معامالت پایانی چندان پایدار نماند و این دو ارز، اندکی از راه رفته 
را بازگشتند.معامالت بازار ســکه و طال با وجود  افزایش قیمت 
طالی جهانی، در جهت منفی به ثبت رســید و در این میان هر 
سکه تمام بهار آزادی 5 هزار تومان افت ارزش را تجربه کرد. برخی 

فعاالن این حوزه یکی از دالیل مهمی که در هفته های اخیر منجر 
به رشد قیمتی سکه شده بود را، عدم اطمینان سرمایه گذاران به 
روند انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند و معامالت بازار سکه 
را واکنش فعاالن این حوزه به نتایج انتخابات دانستند.در این میان 
هر سکه تمام بهار آزادی به ارزش یک میلیون و 222 هزار تومان 
رسید. ربع سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت باقی ماند و هیچ 
واکنشی را به اخبار پیرامون بازارهای مالی نشان نداد.نیم سکه 
بهار آزادی نیز تنها با هزار تومان افت ارزش به قیمت 66۰ هزار 
تومان برای این روز کاری دست یافت.در بخش دیگر معامالت این 
بازار نیز، ارزش تمام قراردادهای آتی سکه با افت قیمتی همراه 
شد به طوری که هر قرارداد از 5 هزار تومان تا 8 هزار و 5۰۰ تومان 

ارزان تر از روز کاری قبل مورد معامله قرار گرفتند.

هیجان بازارهای شهر در اولین روز پسا انتخاباتی؛

 کاهش قیمت طال در بازار اصفهان

بارش باران، کشاورزی شرق اصفهان را نجات داد
رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: اگر بارندگی در فروردین و اردیبهشت 
نشده بود، کشتی که در بهمن ماه در شرق اصفهان انجام شد نجات پیدا نمی کرد چون 

این کشت، کشت دیرهنگامی بود و ما نگران از بین رفتن آن بودیم. 
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ابالغ رای
2/271 کالسه پرونده: 950979 شماره دادنامه: 9509976794402665- 95/11/28 مرجع رسیدگی 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خســرو باغبانان خوانده: حامد خدمت کن به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه اجرت المثل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دعوی آقای خسرو 
باغبانان به طرفیت حامد خدمت کن به خواســته مطالبه اجرت المثل مدت تصرف منزل مســکونی از 
تاریخ 95/1/7 لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی با توجه به اجاره نامه مورخ 93/6/23 
که به امضا طرفین دعوی رسیده و اظهارات خواهان مبنی بر  مالکیت سه دانگ از مورد اجاره یکباب 
آپارتمان طبقه دوم که بر اساس آن مطالبه سه دانگ اجرت المثل آپارتمان مورد اجاره را خواسته و با 
توجه به نظر کارشناس مورخ 94/12/18 که مصون از اعتراض مانده و بر اساس آن در شعبه 9 شورای 
حل اختالف رای صادر گردیده است و با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی و همچنین 
عدم ارائه الیحه ای مبنی بر دفاع از خویش شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 65/000/000  ریال بابت اصل خواســته )اجرت المثل از 
تاریخ 95/1/7 لغایت 95/11/10( و 1/900/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و به مدت 
بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:  3149 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو( )273 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/553 شماره صادره: 1396/43/366068- 1396/2/23 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب 
خانه پالک شــماره 32/1191 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام محمدحســین 
متانتیان فرزند احمد مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/03/25 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 5755 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/559 شماره صادره: 1396/43/367301- 1396/2/25 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه  پالک شــماره 3399 فرعی از 25/388 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام 
احمد عابدی جوهانی فرزند حسن مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/03/25 ساعت 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 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 5757  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/592 شماره: 950951 ش 9 به موجب رای شماره 1803-950 تاریخ 95/10/27 حوزه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی ذوالفقاری به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پنج میلیون و دویست 
و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه انتشــار آگهی 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 344/124525- 90/6/5 تا اجرای حکم 
در حق محکوم له اصغر کیانی به وکالت محمدرضا مهدیان به نشــانی اصفهان بلوار آینه خانه جنب 
مسجدالنبی ســاختمان آینه پالک 60 دفتر وکالت جعفری قوام آبادی و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:5448 شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )205 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/593 شــماره: 95-265 به موجب رای شــماره 95-721 تاریخ 95/8/29 حوزه 41 شــورای حل 
اختالف شهرســتان اصفهان به موجب رای اصالحی شــماره 95-767 تاریخ 95/9/21 شــعبه 41 
شورای حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیها:1- جمیله کلسم فرزند عزیزاله به 
نشــانی اصفهان خ فالطوری کوچه صبا پالک 69. 2- محمد صباغ نیلفروش به نشانی مجهول المکان 
3- محســن کالهدوزان فرزند اکبر به نشــانی مجهول المکان. محکوم اســت به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 69/500/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه معادل 21 درصد از تاریخ 
تقدیم دادخواست )1395/3/17( تا زمان اجرای حکم و مبلغ 1/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به انضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم 
له: بانک ملت به مدیریت علی رســتگاری و نمایندگی هادی حکیم با وکالت خانم آزاده باللی مهیاری 
به نشانی اصفهان چهارراه تختی روبروی ورزشــگاه تختی نبش کوچه دفتر وکالت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:5433 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 

یک( )242 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

3/5 شــماره پرونده: 139604002003000043/1 شــماره بایگانی پرونده: 9600091/1 شــماره 
آگهی ابالغیه: 139603802003000037 آگهی ابالغ اجرائیه چک بدین وســیله به آقای سید مرتضی 
عسگری نام پدر: سید عسکر تاریخ تولد: 1351/8/9 شــماره ملی: 1285804201شماره شناسنامه: 
1980 به نشانی اصفهان کوی امام سجاد 1 پالک 31 کدپستی 8144715511 ابالغ می شود که آقای 
رسول شفیعی پور جهت وصول مبلغ 100/000/000 ریال به استناد چک شماره 12/9216/516825- 
96/1/29 عهده بانک ملی شــعبه نشاط اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9600091 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 96/2/11 مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد 

یافت. م الف: 6049 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه

3/7 جناب آقای پرویز راه نشین فرزند مجتبی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان بدینوسیله به شما 
اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته پس از نشر آگهی جهت اجرای حکم طالق موضوع دادنامه شماره 

9509973637102780- 1395/12/10 شعبه اول دادگاه عمومی خوانسار به دفتر طالق 8 خوانسار 
واقع در میدان امام پاســاژ مانی طبقه 3 واحد 9 مراجعه نمائید. م الف: 49 شــعبه اول دادگاه عمومی 

خوانسار)سردفتر طالق 8 خوانسار( )70 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/8 شماره صادره: 1396/43/365296- 1396/2/20 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ ساختمان 
پالک شماره 10416 فرعی از 12/326 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام حیدر 
سید قلعه جوزدانی فرزند حسین مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/03/23 ساعت 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 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 6161  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)143 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/12 در خصوص پرونده کالســه 951570 خواهان بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض آثار و 
وکالت مریم صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد عبداللهی 2- سید محمدحسینی 
3- غالمرضا منصوری فرد 4- سید رسول حسینی مرام تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/04/18 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است 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 رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5455 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/13 درخصوص پرونده کالســه 950661 خواهان علی محمودی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
6/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف به طرفیت هدایت اله قاسم پور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/04/17 ساعت 6/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 5434 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/14 در خصوص پرونده کالســه 9600111 خواهان جواد صادق زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ابراهیم غالمی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/4/18 ساعت 
15/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان چهارراه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5430 شعبه 41 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/15 شماره ابالغنامه: 9610106825301954 شماره پرونده: 9509986825300189 شماره بایگانی 
شعبه: 950267 خواهان آفرین مهدیان فرزند علی دادخواســتی به طرفیت خوانده امیرحامد اشرفی 
فرزند رضا به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 121 
ارجاع و به کالسه 950267 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/19 و ساعت 10:30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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: 5459 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/16 شماره ابالغنامه: 9610100351001560 شماره پرونده: 9509980351000983 شماره بایگانی 
شعبه: 951181 خواهان مرتضی شــمس دادخواســتی به طرفیت خوانده امیرعلی شبستری فرزند 
منوچهر به خواسته مطالبه وجه سه فقره سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 
9509980351000983 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/18 و ساعت 8:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده امیرعلی شبســتری و درخواســت خواهان مرتضی شمس 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 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5464 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/17 در خصوص پرونده کالسه 960063 خواهان مسعود خدری دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
سند به طرفیت 1- فریبرز قائدی امینی  2- منصور سالمات تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/4/17 ساعت 17/30 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 رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 5435 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره 2( )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/18 کالسه پرونده: 1100/95 شماره دادنامه: 9609976795800209 تاریخ دادنامه: 96/2/19 مرجع 
رسیدگی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : اکبر جعفری شاهپور آبادی خوانده : منصور 
دارابی به نشانی مجهول المکان خواسته الزام  انتقال رسمی یک دستگاه وانت پیکان بشماره انتظامی 
445 ی 44 ایران 13بانضمام هزینه دادرسی گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای اکبر جعفری 
شاهپور آبادی به طرفیت منصور دارابی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یکدستگاه وانت پیکان 

مدل 89 بشماره 445ی 44 ایران 13 به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با عنایت به محتویات پرونده و 
پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور مبنی بر معرفی خوانده به عنوان مالک خودرو موضوع پرونده 
، و استماع اظهارات خواهان بشرح صورتجلســه مورخ 95/12/21 و مالحظه قولنامه عادی تنظیمی 
فیمابین اصحاب دعوی ، خواسته مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 220-219-10-
221-223-225 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی یکدستگاه خودرو با مشخصات فوق و مبلغ 970000 
ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی محسوب و پس از 
ابالغ ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و 20روز پس از انقضای مدت 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 5438 شعبه  28 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )273 کلمه، 3 کادر(
مزایده

3/19 شــعبه نهم اجرای احکام در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص کالسه 940854 ش 9 در 
اجرای دستور ضبط وثیقه، وثیقه گذارآقای محمود زمانی مبنی بر فروش پالک ثبتی 24/2372 بخش 
14 به نشانی خیابان امام خمینی کوچه شهید وکیلی بن بست شــهید احمد محمدی پالک 15 به شرح 
کارشناســی ذیل که مصون از تعرض طرفین باقی مانده است. در روز شــنبه مورخ 1396/3/27 از 
ســاعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030 طبقه همکف دادگستری شــهید نیکبخت( برگزار 
نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه به نشانی فوق قادر به بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع 
نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه های اجرایی و نقل و انتقال بر عهده خریدار اســت. اوصاف ملک مذکور بر اساس 
نظریه کارشناس پالک مذکور در زمینی به مساحت 164/51 انتهای بن بست به صورت شمالی) در به 
حیاط( می باشد. و بیش از سی سال قدمت دارد. دارای یک طبقه همکف به ساخت حدود 100 متر مربع 
و یک زیرزمین به ساخت حدود 15 مترمربع می باشــد. دارای نمای آجری کف سرامیک در و پنجره 
فلزی در داخلی نئوپان کابینت فلزی کف آشپزخانه ســنگ و سرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری و 
دارای گچبری می باشد زمین دارای عقب نشینی از بر موجود بن بست در حدود 2 متر است. با توجه به 
بررسی مدارک و شواهد و دالیل و معاینه محل و تحقیقات مقتضی قیمت عرصه و اعیان ملک مذکور 
سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال می باشد. م الف: 5495 شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان)271، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/22 شماره: 940744 ش 9 به موجب رای شماره 1706 تاریخ 94/10/30 حوزه 9 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم نادری فرزند خسرو به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد هزار ریال 
بابت نشرآگهی و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/8 لغایت تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له علیرضا حق شناسی  فرزند مرتضی به وکالت خانم نداسادات میرحسینی به نشانی 
اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی مجتمع خلیج فارس ط 3 واحد9. و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:5424 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)208 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/23 شماره: 94- 1106 به موجب رای شماره 381 تاریخ 95/03/26 حوزه 17 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد سلیمی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال و 
پرداخت هزینه نشرآگهی تا اجرای کامل حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/5/25 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له علی محبی 
با وکالت صفیه سلیمی به نشانی اصفهان خ ســعادت آباد روبروی مالصدرا جنب بانک رفاه پالک 4 
طبقه دوم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5440 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/24 شماره: 94- 1110 به موجب رای شماره 380 تاریخ 95/03/26 حوزه 17 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد سلیمی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه های نشرآگهی تا اجرای کامل حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/8/25 لغایت اجرای کامل 
حکم در حق خواهان علی محبی با وکالت صفیه ســلیمی به نشــانی اصفهان خ سعادت آباد روبروی 
مالصدرا جنب بانک رفاه پالک 4 طبقه دوم. و نیم عشر حق االجرا در حق شورای حل اختالف اصفهان. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:5439 شعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()211 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/27 زهرا ترابی زیارتگاهی دارای شناسنامه شماره 1044 به شرح دادخواست به کالسه  537/96  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رضا مالوردی 
به شناسنامه 58067 در تاریخ 95/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمدهادی مالوردی 4412 )فرزند( 2- مریم مالوردی 19684 )فرزند( 
3- محمدصادق مالوردی 1270323520 )فرزند( 4- زهرا ترابی زیارتگاهی 1044 )همســر( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5255 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()129 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/26 احمدرضا عابدینی زاده دارای شناسنامه شــماره 960 به شرح دادخواست به کالسه  544/96  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر عابدینی 
زاده به شناســنامه 697 در تاریخ 93/1/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- احمدرضا عابدینی زاده 960 )فرزند( 2- محمدرضا عابدینی زاده 397 
)فرزند( 3- مینا عابدینی زاده 3040 )فرزند( 4- عالم الســادات یزدان یار 1939)همسر( اینک با انجام 

تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5254 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )132 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/28 دیانا مهدی خشوئی دارای شناسنامه شماره 368 به شــرح دادخواست به کالسه  554/96  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیاوش اسدی 
خشوئی به شناسنامه 14 در تاریخ 95/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- دیانا مهدی خشوئی 368 )همسر( 2- محمد اسدی 368 )فرزند( 3- فائزه 
اسدی 637 )فرزند( 4- علی 4710638276 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5256 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/21 شماره دادنامه: 9409970351200632شماره پرونده: 9309980351200601 شماره بایگانی 
شــعبه: 930617 خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریــت حمید نوری با وکالت خانم افســانه حبیبی 
دهکردی فرزند عبدالرحیم به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر نبش مادی چشمه روبروی قصر گل 
ساختمان سرو همکف  خواندگان : آقای امید پاســبان قریه صفا فرزند علیرضا به نشانی شهرستان 
اصفهان مرداویچ هوانیروز ارتش شهید خسرو پور شماره کارگزینی 86526712 ، 2- آقای سید مهدی 
عطایی فرزند موسی الرضا به نشانی شهرستان اصفهان خ سروش خ ال محمد شکیب اصفهانی کوی 
عطایی پ48 خواســته : مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : را ی دادگاه دعوی بانک مهر اقتصاد با خانم افســانه 
حبیبی بطرفیت آقایان امید پاسبان قریه صفا فرزند علی رضا و سید مهدی عطایی فرزند موسی الرضا 
بخواسته مطالبه مبلغ 263/000/000 قسمتی از وجه چک شماره 205952 مورخ 1392/08/04 عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته 
باشد اقامه و ابراز نداشته ، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و519 
و 522  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 263/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 15462000 ریال بابت خسارات دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر 

خواهد بود. م الف: 5471 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)326 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/29 افسانه اســرافیلی دارای شناسنامه شــماره 380 به شرح دادخواست به کالســه  546/96  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملیحه لطفی به 
شناسنامه 290 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- بهنام اسرافیلی 136 )فرزند( 2- افسانه اسرافیلی 380 )فرزند( 3- کریم اسرافیلی 
338 )فرزند( 4- زهرا اسرافیلی 1494 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5252 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()126 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/30 فاطمه مردیها دارای شناســنامه شــماره 1382 به شــرح دادخواست به کالســه 565/96 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلی 
مردیها به شناســنامه 4716 در تاریخ 96/1/19 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- نصــرت تربت اصفهانی 162 )همســر( 2- زهــره مردیها 
737 )فرزند( 3- فاطمه مردیها 1382 )فرزنــد( 4- مینا مردیها 442 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 5251 شعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)127 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/572 مرضیه صالحی ســده دارای شناســنامه شــماره 41155 به شــرح دادخواســت به کالسه 
638/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
فردوس ســلطانی ســده به شناســنامه 29 در تاریخ 95/12/4 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به 1- مرضیــه صالحی ســده 41155 )فرزند( 
2- حمید صالحی ســده 42057 )فرزند( 3- مهین صالحی ســده 45133 )فرزند( 4- محسن صالحی 
ســده 47395 )فرزند( 5- ســعید صالحی ســده 49914 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی می نمایــد تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 5270 شعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/573 حمیدرضا امینی دارای شناســنامه شماره 2048 به شرح دادخواســت به کالسه 667/96 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس امینی 
به شناســنامه 1891 در تاریخ 95/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- حمیدرضا امینی 2048 )فرزند( 2- فرحناز امینی 1578 )فرزند( 3- فرزانه 
امینی 60130 )فرزند( 4-  فهیمــه امینی 24253 )فرزند( 5- اکرم هنرمند 371 )همســر( اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5269 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()131 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/4 شماره صادره: 96/43/369130 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک شماره 19/1135 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمدرضا 
محمدشریفی و شــرکاء فرزند محمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/03/25 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 ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 6048  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)141 کلمه، 2 کادر(

واکنش تند حمید فرخ نژاد به توزیع نسخه قاچاق »گشت2«
حمید فرخ نژاد در اینستاگرام خود، از وجود نسخه قاچاق فیلم »گشت2« خبر داد. 
وی در بخشی از پستش نوشته  است:  »متاسفم اعالم کنم که در رابطه با ورود نسخه 

قاچاق گشت 2 به بازار شکایتی تنظیم کردیم؛ ولی نتیجه ای در پی نداشت...«

در شهر

دومین گردهمایی بزرگ مبلغان خواهر استان اصفهان 
با حضور آیت ا... حائری شــیرازی برگزار می شــود. 
خواهران مبلغ اســتان اصفهان گرد هــم می آیند تا 
راهکارهای تبلیغ ســبک زندگی قرآنی را بررســی 
کنند.سخنران این برنامه آیت ا... حائری شیرازی 
است که اساتید متخصص حوزه علمیه اصفهان نیز 
در این برنامه حضور پیدا می کنند. این گردهمایی که 
با تجلیل از مبلغان موفق مدارس علمیه خواهران همراه 
است، امروز ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات موسسه 
اهل بیت )ع( واقع در خیابان نشــاط اصفهان، ابتدای 

خیابان فرشادی برگزار می شود.

گردهمایی مبلغان خواهر 
 استان با حضور 

آیت ا... حائری شیرازی

تاالر هنر، بــه عنوان دفتر تخصصــی تئاتر در حمایت 
از تولیدات نمایشــی کارگاه رپورتار تجربه، 9 نمایش 
حاصل از این کارگاه را روی صحنه می برد. گفتنی است 
در حاشــیه نمایش این تولیدات، نشست های علمی 
وکارگاه های آموزشــی کاربردی نیز برای عالقه مندان 
برگزار می شود. عالقه مندان برای دیدن این نمایش ها 
که از ۳۱ اردیبهشت آغاز شده و تا ۵ خرداد ماه، در دو 
اجرا به نمایش در می آید،  می توانند هر روز رأس ساعت 

۱۶ به تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.

برگزاری »رپورتار تئاتر تجربه« 
در تاالر هنر

علیرضا رضاداد دبیر سی امین دوره جشنواره بین المللی کودکان 
و نوجوانان، بیژن بیرنگ، ناصر عنصری، سید روح اله حجازی، 
فاطمه گودرزی و علی اکبر بکتاشیان را به عنوان اعضای هیئت 
انتخاب آثار بلند داســتانی )غیر سینمایی( سی امین جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان )که با وقفه ای یک ساله از تیرماه 
در اصفهان برگزار می شود(، معرفی کرد. با داوران این بخش از 

جشنواره فیلم فجر بیشتر آشنا شوید:

بیژن بیرنگ
متولــد ۱۳28 در تبریــز، 
ادبیــات  دانش آموختــه 
نمایشی از دانشــگاه هنرهای 
دراماتیــک و کارشناســی 
ارشــد تکنولوژی آموزشی از 
دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی 
USC، کارگردان، تهیه کننده، 
مجری و فیلم نامه نویس سینما 
و تلویزیون اســت که تهیه کنندگــی و کارگردانی فیلم های 
سینمایی »قصه عشق«، »ســیندرال«، »علی و غول جنگل« و 
سریال های تلویزیونی »باز هم زندگی«، »سرزمین سبز«، »خانه 
سبز«، »همسران«، »چاق و الغر« و »این خانه دور است« را به 

عهده داشته است.

ناصر عنصری
متولد ۱۳۳2 در تهران و فارغ التحصیل حقوق قضائی از دانشگاه 
تهران است. از فعالیت های وی می توان به تهیه و تولید فیلم های 
مستند تلویزیونی، همکاری در شورای فرهنگی فارابی، شورای 
بازبینی فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد و عضویت در هیئت انتخاب 

جشنواره فیلم فجر 
اشاره کرد. عنصری 
تهـیـه کنـنـدگـی 
فیلم های »اقلیما«، 
»یـــک تکه نان« و 

»پـینوکـــیو و عامو 
 سردار« را بر عهده داشته

 است.

سید روح ا... حجازی
متولــد ۱۳۵8 در آبــادان، 
تهیه کننــده  کارگــردان، 
اســت.  فیلم نامه نویــس  و 
حجازی فعالیت ســینمایی را 
با کارگردانــی فیلم های کوتاه 
آغاز و با این فیلم ها چهار دوره 
در بخش مســابقه جشنواره 
فیلم های کــودک و نوجوان اصفهان شــرکت کــرد و با فیلم 
ویدئویی »آواز خاک« توانست پروانه زرین جایزه ویژه بهترین 
 کارگردانی را از جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان دریافت

 کند.

فاطمه گودرزی
هنرپیشه سینما و تلویزیون که موفق به دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای بــازی در فیلم »غزال« و دو 
نامزدی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول و نقش مکمل 
زن در جشنواره فیلم فجر شده  است.وی دبیری جشنواره مادر، 
داوری جشنواره فیلم فجر و فیلم های سینمایی تلویزیونی را بر 

عهده داشــته و چندین فیلم 
کوتاه با موضــوع نوجوانان را 
کارگردانــی کــرده اســت. 
گــودرزی ســفیر کــودکان 
ســرطانی و دیابتی و کودکان 

بیمار دیستروفی است.

علی اکبر بکتاشیان
متولــد ۱۳۳7 در اصفهــان، 
کارشــناس ارشــد مدیریت و 
تهیه کننــده سینماســت که 
تهیه کنندگی فیلم سینمایی 
»لوک خوش شانس« و چندین 
تله فیلم، سریال و مجموعه های 
مستند را بر عهده داشته است. 
بکتاشیان سوابقی همچون مدیر 
تولید شبکه ۳ سیما، معاونت سیمای خراسان و کرمانشاه، مدیر 

تولید سیمای اصفهان و شهرکرد را در کارنامه کاری خود دارد.

هنرمند فیروزه کــوب اصفهانی گفت: عرضــه ماکت های 
بزرگی از انواع صنایع دستی در هفته اصفهان، به شناساندن 
هنر و فرهنگ آن کمک می کند. آقاجانی اظهار داشت: یکی 
از مهم ترین هنرها در سراسر استان اصفهان، صنایع دستی 
آن اســت که به نوعی معرفی نامه ای از اصفهان محســوب 

می شود. وی گفت: هنری مانند فیروزه کوبی در بین عموم 
چندان شناخته شده نیســت؛ چون به مردم معرفی نشده 
اســت. این هنر اگرچه قدمتی حدود هفتاد ســال دارد اما 
حدودا پنج سال است که به بازار صنایع دستی و خانه های 
مردم راه یافته است.آقاجانی ادامه داد: بسیاری از افراد وقتی 
که در هفته نکوداشت اصفهان ماکت های هنرهای مختلف 
ازجمله فیروزه کوبی را می دیدند، توجه بیشتری به این هنر 
نشان می دادند و پیگیر می شدند. گاهی یک معرفی نامه نیز 
در کنار ماکت به چشم می خورد که شناسنامه اثر بود و تاثیر 

مهمی داشت.

هنرمند فیروزه کوب اصفهان:

صنایع دستی، معرفی نامه اصفهان 
است

بازیگر ســریال تلویزیونی » طلسم شــدگان« با اشــاره به اینکه 
نمی توانــد خود را به حضــور در آثاری 
با داســتان های قراضه و ســطح پایین 
راضی کند، گفت: فصل دوم ســریال 
»آسپرین« در مرحله پیش تولید قرار 
دارد. زیبا بروفه بازیگرعرصه تلویزیون 
وسینما گفت: در حال حاضر سر کار  
نیستم، دو فیلم نامه خوانده ام که یکی 
سریال و دیگری سینمایی است؛ اما هنوز 
هیچ کدام از آنها صد در صد قطعی نشده 
است.  بازیگر فیلم سینمایی » مانی و ندا« توضیح داد: پیشنهادات 
کاری کم نیست، اما حداقل در متن هایی که من خوانده ام، قصه ها به 

اندازه ای قراضه بوده است که نمی توانم آنها را بپذیرم.

زیبا بروفه: قصه ها آنقدر قراضه است 
که نمی توانم قبول کنم

چهره ها

یادمان »چهلمین روز درگذشت عارف لرستانی، بازیگر تلویزیون و 
سینما، امروز با حضور اصغر همت رییس 
خانه تئاتر، پیشکسوتان و هنرمندان عرصه 
تئاتر، سینما و تلویزیون، در فرهنگسرای 
ارسباران برگزار می شــود. سخنرانی 
اصغر همت، ســپند امیرسلیمانی و 
دیگر هنرمندان به همراه حافظ خوانی 
سپهر محمدی و اجرای زنده موسیقی، 
بخش هایــی از این برنامه اســت. عارف 
لرستانی 2۶ فروردین سال ۱۳9۶ بر اثر 

ایست قلبی در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.

یادمان »عارف لرستانی« برگزار می شود

فیلم کوتاه »این فیلم قشــنگ نیست« به نویسندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی امید نیــاز، امروز با حضور 
سیروس الوند و جمعی از هنرمندان در تاالر هنر اکران 
می شــود. به گزارش ایمنا، »این فیلم قشنگ نیست« 
روایتگر مشــکالت و ســختی های کودکان مبتال به 
ســندروم داون اســت که برای اولین بار به نمایش در 
می آید. کارگردان این فیلم، امید نیاز اســت که پیش 
از این، فیلــم ســینمایی »ب ۱2« را در مورد کودکان 
کار ســاخته بود؛ فیلمی که موفق به کسب جایزه های 
متعددی از جشــنواره های مختلف جهانی شــد. نیاز 
که ساخت فیلم هایی همچون همسر دات کام و عزیز 
میلیون دالری را در کارنامه هنری خود دارد، تئاترهای 

موفق بسیاری را نیز کارگردانی کرده است.

اکران »این فیلم قشنگ نیست« 
با حضور سیروس الوند

در فاصله 40 روز تا شروع سی امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان؛

هیئت انتخاب آثار بلند داستانی معرفی شدند
دبیر سی امین دوره جشــنواره بین المللی کودکان و نوجوانان، در فاصله 40 روز تا شروع این 

جشنواره در اصفهان، اعضای هیئت انتخاب آثار بلند داستانی )غیر سینمایی( را معرفی کرد.

اینستاگردی
حمید جبلی با انتشــار این عکس در صفحه اش نوشت: ایرج عزیز 

زادروزت مبارک! خوشحالم که با هم هستیم و به حضورت دلگرمم.
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آخرین اطالعات منتشر شده از نوکیا 9 

ویژگی های گوشی پیکسل ۲ لو رفت

 چهارمین گوشی اندرویدی
 بلک  بری وارد بازار شد

یکی از مورد انتظار ترین اسمارت فون هایی که در حال حاضر وجود 
دارد، پرچم دار نوکیاست. این اســمارت فون به احتمال قوی با نام 
نوکیا 9 شناخته خواهد شد اما ممکن است پس از معرفی، نامی دیگر 
به خود بگیرد. به هرحال به تازگی تصاویری از این پرچم دار منتشر 
شده که این اســمارت فون را در یک محافظ نشان می دهد. اگرچه 
این محافظ اجازه مشاهده شمایل کلی گوشی را به ما نمی دهد اما 
می توان بخش هایی از آن همچون دوربین، پورت ها و... را رویت کرد.

اولین نکته ای که با مشاهده این تصاویر مشخص می شود، استفاده 
از پورت USB نوع C و وجود جک 3/5میلی متری هدفون در نوکیا9 
است که پیشتر طی چند شایعه به آنها اشاره شده بود. نمایشگر این 
اســمارت فون 5/3اینچی بوده و از وضوح QHD استفاده می کند. 
یکی از ویژگی های این نمایشگر قابلیت Always On خواهد بود 
و مطابق بررسی ها، روشنایی نمایشگر این اسمارت فون به 530نیت 

می رسد.
از جمله مشــخصات اصلی نوکیا 9 می توان به استفاده از چیپست 
اسنپدارگون 835، چهار گیگابایت رم، 64 گیگابایت حافظه داخلی 
و اندروید 7.1.1 اشــاره کرد. انتظار می رود سیســتم عامل این 
اســمارت فون با رابط کاربری اختصاصی نوکیا شخصی سازی شده 
باشد. با توجه به تصاویر منتشر شده در جعبه نوکیا 9 می توانیم یک 
هدفون و یک شارژر از نوع QuickCharge 3.0 را مشاهده کنیم.

در بخش پشــتی دو دوربین قرار گرفته اند که اعالم شده و هر دو 
وضوحی 13مگاپیکســلی دارند. این دوربین با یک فالش LED و 
یک سنســور فوکوس لیزری همراهی می شــود. به همراه تصاویر 
اصلی گوشی، چند عکس منتشر شده که گفته می شود با دوربین 
این اسمارت فون به ثبت رسیده است؛ با این حال نمی توان صحت 

این ادعا را تایید کرد.

نسل جدید گوشی هوشمند گوگل موسوم به پیکسل ۲، به زودی 
رونمایی خواهد شد. این گوشــی مجهز به تازه ترین سیستم عامل 

گوگل یعنی اندروید O است.
گفته می شود این گوشی دارای طراحی جدیدی خواهد بود که به 
کلی با گوشی پیکسل متفاوت اســت. همچنین گوشی پیکسل۲ 
دارای نمایشــگری فراگیر اســت که تا دو لبه باالیی گوشــی را 

دربرمی گیرد.
همچنین ممکن اســت گوگل، Pixel launcher را روی گوشی 
پیکســل ۲ نصب کند. Pixel launcher یکــی از محبوب ترین 
لنچرهای گوشی های اندرویدی محســوب می شود که سهولت 

استفاده و کارآیی، موجب محبوبیت زیاد آن شده است.
 پیکســل ۲ احتماال در ســه مدل متفــاوت عرضه می شــود که 
Muskie، Walleye  و Taimen نــام دارند. دوربین هایی با لنز 
دوگانه با قدرت زوم دو برابر نسبت به گوشی های معمولی و با حفظ 

کیفیت، از جمله مزایای گوشی یاد شده است.
بزرگ ترین مدل این گوشــی مجهز به نمایشــگر 5/6اینچی فوق 
دقیق AMOLED با نســبت 18 به 9 اســت. نمایشــگر یاد شده 
شیشه ای نشکن دارد که حتی در صورت سقوط از ارتفاع 1/6متری 
 O نمی شکند. 6 گیگابایت رم و مجهز بودن به سیستم عامل اندروید

از جمله دیگر امکانات گوشی پیکسل ۲ است.
گوشــی یــاد شــده دارای پــورت USB Type-C و جــک 
هدفون3/5میلی متری نیز هست. گفته می شود پیکسل ۲ ضدآب 

نیز خواهد بود. قیمت این گوشی هنوز اعالم نشده است.

کی وان، گوشــی جدید و زیبای BlackBerry، با اختالف زمانی 
اندک نسبت به عرضه جهانی وارد بازار کشورمان شده است. 

مدتی پیش بلک بری چهارمین گوشی اندرویدی اش KEYone را 
که پیش از رونمایی آن را با نام Mercury می شناختند، به صورت 

رسمی معرفی کرد. 
طراحی بلک بری کی وان را می توان ترکیبی از دو گوشــی Priv و 
DTEK60 دانست. این اولین گوشی اندرویدی بلک بری با کیبورد 
 Priv فیزیکی اســت که کاربر برای کارکردن با کیبوردش برخالف
 KEYone نیازی به باز کردن آن به صورت کشــویی ندارد. در واقع
همان حس و حال کالسیک قدیمی گوشــی های بلک بری را که با 
سیستم عامل BlackBerry OS عرضه می شدند، به کاربر منتقل 

می کند؛ اما از اندروید 7/1نوقا بهره می برد. 
طراحی زیبا، کیبورد فیزیکی هوشمند، اسپیکر استریو، مشخصات 
سخت افزاری نســبتا قوی، باتری بادوام عالی و فناوری شارژ سریع 
3، درگاه USB-C و امنیت باالی سیســتم عامل نســبت به دیگر 

گوشی های اندرویدی، از مزایای کی وان محسوب می شود. 
هرموقع کی وان به ثبات قیمت در بازار کشــورمان برســد، بدون 
شــک تبدیل به یکی از بهترین گزینه  های ممکن برای خریداران 
گوشی هوشمند میان رده خواهد شد. بلک بری کی وان فعال به دلیل 
ورود با تعداد محدود به بازار کشورمان، با قیمت بسیار باالیی به فروش 
می رسد. اگر قصد خرید این گوشی را دارید پیشنهاد می کنیم کمی 

صبر کنید تا آن را با قیمت مناسب تر در سبد خریدتان قرار دهید.

علم پژوهی

محققان موسســه فناوری 
»کارلسرو«، موفق به تولید 
جوهری مبتنی بر نانوذرات 
شدند که با اســتفاده از آن 
در چاپ سه بعدی می توان 
ســاختارهای شیشــه ای 

تولید کرد.
محققان در تحقیقات جدید خود نشان دادند که چگونه 
از نوعی جوهر مبتنی بر نانوذرات سیلیکا می توان برای 

چاپ سه بعدی قطعات اپتیکی استفاده کرد.
چاپ ســه بعدی در حال رشــد اســت، اما موادی که 
می توان از آنها برای چاپ استفاده کرد در حال حاضر 
به مواد پلیمری، سرامیک و فلزات محدود است. با این 
روش جدید می توان ســاختارهایی را تولید کرد که با 
قالب امکان تولید آنها وجود ندارد. دو شرکت آدیداس و 
کربن اخیرا اعالم کردند که قصد دارند کفی کفش را با 

استفاده از چاپ سه بعدی تولید کنند.
شیشــه یکی از موادی اســت که به دلیل شفافیت و 
مقاومت در برابر آسیب های شیمیایی و حرارتی، برای 
چاپ سه بعدی قابل استفاده است، اما باید این ماده را تا 
1000 درجه گرما داد. برای حل این مشکل محققان از 
شیشه مایع استفاده کردند که در واقع کامپوزیتی است 
که در آن از نانوذرات سیلیکا و منومرهای هیدروکسی  
اتیل  متا  آکریالت قابل پخت با فرابنفش استفاده شده 

است.
برای تولید این ماده که قابل انطباق با چاپ سه بعدی 
باشد و به لیتوگرافی فضایی گفته می شود، اصالحاتی در 
لیتوگرافی فضایی انجام شده است. برای شفاف تر شدن 
این جوهر، حالل را از آن جــدا کردند. همچنین برای 
افزایش استحکام ماده نهایی تولید شده، از افزودنی با 

وزن مولکولی باال به نام تری آکریالت استفاده کردند.
این ماده می تواند همانند یک پلیمر برای چاپ استفاده 
شــود در حالی که محصول نهایی ظاهری شــبیه به 
شیشــه دارد. بعد از چاپ با این جوهر شیشه ای مایع، 
محققان آن را گرمادهی می کنند تا پلیمر از بین برود 
و یک بار نیز تــا دمای 1300 درجه گــرم می کنند تا 
نانوذرات پخته شود. آنچه در انتها باقی می ماند، بخش 

سیلیکای شفاف است.
این گروه با اســتفاده از این فناوری، قطعات مختلفی 
نظیر میکرولنز و تراشــه میکروســیالی تولید کردند 
 کــه قــدرت تفکیــک آن در حــد چنــد میکرومتر

 است.

فناورانه

همان طور که مدت هاست می شنویم، اپل برای افزایش بهره وری کارمندان 
خود در زمینه خالقیت، در حال ساخت یک ساختمان بسیار شیک و مجهز 
در کوپرتینوی کالیفرنیاست. این شــرکت حتی برای راحتی کارمندانش در 

رستوران این ساختمان نیز اختراعی ثبت کرده است.
به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از BusinessInsider، اپل در حالی 
که مشغول تکمیل ساختمان ۲60 هزار مترمربعی با هزینه پنج میلیارد دالری 
اســت، پتنتی را نیز برای جعبه های پیتزایی به ثبت رسانده که قرار است در 

رستوران این ساختمان برای کارمندان سرو شود.
این جعبه ها به گونه ای طراحی شده اند که اگر کارمند قصد برگرداندن آن را به 

میز خود داشته باشد تا بعدا آن را بخورد، پیتزا بیات نشود.
این جعبه به شکل دایره و در ابعاد پیتزای یک نفره طراحی شده و نوآوری اصلی 
اپل، سوراخ کردن درب محفظه است تا هوا بتواند به راحتی جریان پیدا کند و 

از شل شدن پیتزا جلوگیری شود.
عالوه بر این، جعبه پیتــزای اپل برآمدگی هایی در کــف دارد که موجب به 
وجود آمدن فضای خالی برای عبور هوا در قســمت زیر پیتزا و مانع تر شدن 

آن می شود.
اپل گفته است که برای ســاخت این جعبه، از مواد بازیافت شده هم می توان 

استفاده کرد.

پتنت جدید شرکت اپل برای نگهداری 
پیتزای کارمندان

گزارش تصویری تشریحی؛

 نمایش قلب ۲۷۲ کیلوگرمی نهنگ آبی
 در یک موزه

جانورشناسان کانادایی برای نخســتین بار قلب ۲7۲ کیلوگرمی یک نهنگ 
آبی را حفظ کرده و آن را در موزه رویــال اونتاریوی کانادا در معرض نمایش 

قرار داده اند.
 محققان اعالم کردند این نخستین قلب یک پستاندار دریایی است که به طور 
کامل حفظ و نگهداری شده و احتماال تا 1000 سال دیگر نیز قابل نگهداری 
است. این قلب بدون خون و بقیه ساختارهای وابسته، حدود  181 کیلوگرم 
وزن دارد. بقیه وزن این قلب مربوط به چارچوب فوالدی است که دانشمندان 

داخل آن قرار داده اند تا این عضو به حالت عمودی قابل نمایش باشد.   
در سال ۲014 میالدی، 9 نهنگ آبی در منطقه Newfoundland کانادا 
میان یخ ها به دام افتاده و به همیــن دلیل مردند؛ هنگامی که این موجودات 
136077 کیلوگرمی می میرند، در آب غرق می شــوند اما در رویدادی نادر 
جسد دو نهنگ در سواحل کانادا یافته شد. دانشمندان نیز از این فرصت برای 

مطالعه اعضای داخلی حیوان استفاده کردند.
به هرحال دانشــمندان تصور می کردند قلب نهنگ به اندازه یک خودروی 
سواری باشد؛ اما مشخص شد قلب این حیوان به اندازه یک اسب کوچک پونی 

است و می تواند در هر ثانیه 58 گالن خون را پمپاژ کند.

یک خودروساز فرانسوی با همکاری دو شــرکت دیگر سیستمی ساخته که 
با کمک آن خودروی الکتریکی هنگام حرکت در مســیر شارژ می شود. این 

سیستم برای نخستین بار آزمایش شد.
بسیاری از افراد نگران این هستند که اگر خودروی الکتریکی داشته باشند، 
همیشــه با معضل شــارژ کافی روبه رو خواهند بود. درهمین راستا شرکت 
 Vedecom خودروسازی رنو با کوالکام تکنولوژیز و شرکت حمل ونقل سبز
سیستم شارژالکتریکی بی سیم خودرو)DEVC( را ساخته اند که قادر است 

انرژی را هنگام حرکت از کف جاده دریافت کند.
رونمایی از این سیستم  و آزمایش آن در مسیری 100 متری در فرانسه انجام 
شده است. این مسیر دارای پدهایی بود که به طور بی سیم  ۲0 کیلووات برق 
 Renault را به دریافت هایی ارسال می کنند که زیر دو خودروی الکتریک

Kangoo ZE نصب کرده اند.
این فناوری توانســت باتــری خودرو را در حالی شــارژ کند که با ســرعت 

100کیلومتر برساعت در جاده در حال حرکت بود.
البته شرکت Vedecom آزمایش های بیشتری انجام خواهد داد و در آینده 
به موضوعاتی مانند شناســایی خودرو و احراز هویت هنگام ورود به مســیر 

شارژکننده همراه متغیرهایی مانند سرعت  خواهد پرداخت.
سیستم DEVC بخشی از پروژه 9 میلیون یورویی اتحادیه اروپاست.

 آزمایش شارژ خودروی الکتریکی
هنگام حرکت

هوش سنج

معمای اعداد بین 1 و 1000 و خود این اعداد را در نظر 
بگیرید. در هر کدام اعدادی تکرار شده اند؛ بیشترین و 
کمترین عدد تکرار شده را پیدا کنید. این یک معمای 
هوش ریاضی جالب است. نیاز به کمی محاسبه و تأمل 

دارد که مطمئنم شما از عهده آن بر می آیید.

پاسخ عدد 6 می شه. در هر ردیف رقم های اول و دوم 
با هم جمع بسته شده و حاصل در عدد ۲ ضرب شده. 
برای نمونه در ردیف اول حاصل جمع 6 با 8 می شه 
14 و اگر در ۲ ضرب بشه پاسخ می شه ۲8؛ یعنی دو 
رقم انتهایی. در ردیف های دوم و سوم هم به همین 
شکل. حاال در ردیف آخر اگر 9 و 9 رو جمع کنیم و در 

۲ ضرب کنیم، به 36 می رسیم.

  معمای شماره ۲143

  جواب معمای شماره ۲14۲

اگر دوست دارید رزومه خود را با اطالعات کامل، فونت های 
خوانا، رنگ های زیبا و نمودار هایی همراه کنید که رساندن 
اطالعات را آسان می کنند، وب سایت Enhancv یکی از 
بهترین گزینه ها برای ساخت چنین رزومه هایی است. درواقع 
رزومه  هر چقدر در ظاهر خوانا تر باشد و اطالعات را به شکل 
بهتری منتقل کند، می تواند در جلب توجه فرد مورد نظر 
شما برای گرفتن یک شغل بیشتر به چشم آید و مدت زمان 
الزم برای پیدا کردن اطالعات در مورد شما را کمتر کند. افراد 
در زمینه های مختلفی تخصص دارند. برای اینکه بخواهیم 
زمینه  کاری خود را در رزومه نشان دهیم، بهتر است از قالبی 
اختصاصی در رزومــه  خود برخوردار باشــیم. برای مثال 
رزومه  یک گرافیست با رزومه  یک مهندس نرم افزار و یک 
 مشاور باید تفاوت هایی داشته باشد. خوشبختانه وب سایت 
Visualcv قادر است قالب های اختصاصی به شما پیشنهاد 
دهد و این یکی از مزیت های این سرویس به حساب می آید.

پس از اینکه اطالعات خام رزومه را وارد کردید، می توانید 

ترتیب بخش های مختلف رزومــه را تغییر دهید، رنگ به 
آن اضافه کنید و در برخی پوســته ها تصویر پس زمینه و 
رنگ هر بخش را تغییر دهید. البته ایــن نکته را در ذهن 
داشته باشــید که برای اســتفاده از بیشــتر پوسته های 
حرفه ای این وب ســایت، باید حســاب کاربری ارتقایافته 
را که 1۲ دالر در ماه قیمــت دارد، خریداری کنید. پس از 
اینکه رزومه  خود را کامل و آمــاده کردید، حاال می توانید 
به صــورت PDF آن را دانلــود کنید و در صــورت تمایل 
پرینت بگیرید. وب ســایت Cvmkr ابزاری اســت که با 
اســتفاده از آن می توانید در چند دقیقــه رزومه ای زیبا و 
حرفه ای بسازید. این سرویس کامال رایگان است و از زبان 
فارسی نیز پشتیبانی می کند. در این سرویس بسیاری از 
قوانین ساخت رزومه نیز رعایت می شود. برای استفاده از 
 https://www.visualcv.com این وب ســایت ها به
https://cvmkr.com و ،https://enhancv.com 

 مراجعه کنید.

به راحتی و بدون زحمت رزومه حرفه ای بسازید

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

نانوجوهری برای تولید 
ساختارهای شیشه ای

WWDC رونمایی از سه لپ تاپ جدید اپل در
کمپانی اپل قصد دارد در خط تولید لپ تاپ های خود سه مدل جدید را قرار دهد. قرار است 
کمپانی اپل ماه ژوئن و در جریان برگزاری کنفرانس WWDC )کنفرانس توسعه دهندگان( 

خود از این سه مدل جدید لپ تاپ مک بوک رونمایی کند.

مهندســان یک فیبر نوری در اندازه نانو ساخته اند که قادر به 
احســاس ناچیزترین صدا )از تالطم تولید شده توسط شنای 
باکتری ها گرفته تا صدای امواج ساخته شده توسط سلول های 

قلب تپنده( است.
این مشاهدات در سیستم بیولوژیکی می تواند امکان کنترل هر 
سلول را به صورت جداگانه برای دانشمندان به ارمغان بیاورد 
و حتی در هنگام روند ظریف تبدیل یک سلول نرمال به یک 

سلول سرطانی، به آنها هشدار دهد.
دونالد سیربولی از دانشگاه ســن دیه گوی کالیفرنیا و یکی از 
اعضای تیم در این باره می گوید: »این تحقیقات می تواند منجر 
به باز شــدن درهای جدیدی برای ردیابی فعل و انفعاالت و 
تغییرات کوچکی باشــد که تا پیش از این امکان ردیابی آنها 

وجود نداشت.«

پیشرفت  در تکنولوژی میکروســکوپی، به ما اجازه کاوش در 
کوچک ترین درزهای دنیای فیزیکی را داده است اما برای درک 
واقعی از آنچه در این دنیاهای میکروســکوپی اتفاق می افتد، 
نمی توان تنها به مشــاهده از دوردست بسنده کرد، بلکه باید 

قادر به احساس کردن آنچه اتفاق می افتد نیز باشیم.
همین حاال هم میکروســکوپ هایی که قادر به شناســایی 
نیروهای بسیار کوچک باشند وجود دارند؛ برای مثال می توان 
به میکروسکوپ نیروی اتمی اشــاره کرد که همواره در حال 
پیشرفت و بهتر شــدن است. متاســفانه به خاطر روش کار 
میکروسکوپ نیروی اتمی، امکان اســتفاده از این وسیله در 

سیستم های بیولوژیکی وجود ندارد.
اندازه گیری نیروهای بیولوژیکی در رگ های بســیار کوچک 
نیازمند یک رویکرد جدید اســت. حاال یــک تیم تحقیقاتی 

از آمریکا، موفق به تولید فیبر نوری از اکســید قلع شــده که 
ضخامت آن 100 برابر نازک تر از یک تار موی انسان و مناسب 

برای نمونه هایی با حجم کوچک است.
برای اینکه این فیبر نوری قادر به حس کردن باشد، اکسید قلع 

با الیه نازکی از پلیمر پوشانده شد که دارای نانوذرات طال بود.
استفاده از این فیبر نوری بســیار آسان بود زیرا تنها کاری که 
دانشــمندان باید می کردند این بود که سیم پوشانده شده با 
پلیمر و ذرات طال را درون محلولی حاوی یک ســلول زنده یا 

باکتری قرار می دادند.
این وسیله چگونه کار می کند؟

نوری به قسمت پایینی فیبر نوری تابانده می شود تا با نانوذرات 
طال تعامل کند. نیروها و صداهای بیولوژیکی با نانوذرات طال 
برخورد می کنند و آنها را اندکی به سمت الیه پلیمری سوق 

می دهند.
هرچه نانوذرات بیشتر به سمت فیبر نوری حرکت کنند و به آن 
نزدیک تر شوند باعث افزایش تعامل آنها با نور می شود که در 
نتیجه شدت نور شناسایی شده را افزایش می دهد. با استفاده 
از این رویکرد، مهندسان قادر به نظارت و کنترل بر نیروهای 
کوچکی می شوند که باعث تپیدن سلول های قلب و حرکت 
تاژک باکتریایی می شود. ســیربولی در این باره گفت: »ما نه 
تنها می توانیم این نیروها و صداهای کوچک را شناسایی کنیم 
بلکه با استفاده از این وسیله قادر به شمارش آنها نیز هستیم.«

این تکنیک قادر به شناسایی طیفی از صداها و نیروهای زیستی 
است؛ چراکه پوشش های پلیمری مختلف می تواند در پوشش 

فیبر اکسید قلع مورد استفاده قرار گیرد.
برای اندازه گیری نیروهای بزرگ تر، پوشش پلیمری سخت نیاز 
است اما در شناسایی نیروهای کوچک، پوشش فیبر نوری باید 

از مواد نرم مانند هیدروژل باشد.
در آینده دانشمندان در نظر دارند با استفاده از نانوذرات، زیست 
فعالی و رفتار مکانیکی سلول ها را به صورت مجزا اندازه گیری 
کنند. همچنین محققان قصد دارند برای بهبود بخشیدن به 
قابلیت های شنودی این وســیله، برای آن بلندگوهای فوق 

حساس بیولوژیکی بسازند.

دانشمندان موفق به ساخت وسیله ای شدند که به کمک آن می توان صدای تولید شده هر سلول بدن را 
به صورت مجزا شنید.

صدای سلول بدن خود را بشنوید!

حساس ترین آزمایشــگاه ماده تاریک در سراسر دنیا موسوم به 
XENON1T نویدی برای کشف ماده تاریک در سال های آتی 
است. ماده تاریک یکی از اجزای اساســی در جهان و پنج برابر 
فراوان تر از ماده معمولی است.چندین آزمایش  وجود این ماده  
را تایید کرده اند و این موضوع به تالشــی جهانی برای مشاهده 
تعامالت ذرات ماده تاریک با ماده معمولی در آشکارســازهای 

بی نهایت حساس انجامیده است.این تعامالت وجود ماده تاریک 
را تایید خواهند کرد و دیدگاه های جدیدی درباره ویژگی های آن 
ارائه خواهند داد. با این حال، چنین تعامالتی به حدی ضعیف اند 
که از تیررس مســتقیم گریخته و دانشــمندان را واداشته اند 

آشکارسازهایی بسازند که بیش از پیش حساس هستند.
تیم تحقیقاتی XENON که با آشکارساز XENON100 سال ها 

میدان دار این کارزار بوده، آشکارساز جدید XENON1T را ارائه 
داده و آزمایش های 30 روزه، رکورد جدید سطح رادیواکتیویته 
پایین توسط این آشکارســاز را ثبت کردند. این فناوری با جرم 
کلی حدود ســه هزار و ۲00 کیلوگرم، بزرگ ترین آشکارساز از 
نوع خود بوده و ترکیب افزایش اندازه و ســطح رادیواکتیویته 
پایین، نشان دهنده پتانسیل عالی آن برای کشف ماده تاریک در 
سال های آتی است.پروژه تحقیقاتی XENON متشکل از 135 
دانشمند از کشورهای ایاالت متحده، ایتالیا، آلمان، سوییس، 

پرتغال و چند کشور دیگر است.

حساس ترین آشکارساز دنیا به دنبال کشف ماده تاریک

رونمایی از موبایل » سوپر سایز« 
چینی در هفته آتی

یک شرکت چینی تولیدکننده تلفن همراه قصد دارد هفته آینده از 
یک موبایل» سوپرسایز« رونمایی کند که صفحه نمایش آن به طور 
کامل رویه دســتگاه را در بر می گیرد و لبه های قاب آن مشخص 

نخواهد بود.
شــرکت شــیائومی با تولید Mi Mix مــوج جدیــدی در بازار 
 ایجاد کــرد. صفحــه نمایش این تلفــن همراه تمــام روی آن را 

در برمی گیرد. 
Mi Max2 نیز که سال گذشــته رونمایی شد نسخه جدید تلفن 
همراه Mi Max بود. این تلفن هوشــمند دارای یک باتری بزرگ 
4/850میلی آمپری و صفحه نمایــش 6/4 اینچی بود. همچنین 
قیمت آن حدود 1499 یوان، حدود 315 دالر برای نسخه 3۲گیگ 

تعیین شده بود.
البته جزئیات کامل Mi Max2 هنوز اعالم نشده است. اما اگر شبیه 

نسخه قبلی باشد می توان این خصوصیات را از آن انتظار داشت:
 باتری 5 هزار میلی آمپری
 صفحه نمایش 6/4 اینچی

 وضوح 1080 در 19۲0
پردازشگر کوالکام اسنپ دراگون 6۲6
 اسکنر اثر انگشت در پشت تلفن همراه
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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 
وماده 59 اصالحــی آئین نامه مربــوط به امالکی 
که درسه ماهه سوم سال 1395 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وهمچنین شماره هایی که ازقلم افتاده 
ونیزآنچه طبــق آراء هیئت نظارت ثبــت آگهی آنها 

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

1-ابنیه و امــاک 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-ثبت اصفهان به مساحت9/25 متر مربع)که 
در حال حاضر قســمتی از یکباب خانه می باشد و 
بایستی 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 وامــاک واقع در دســتجرد مورچا به 

شماره26 اصلی و فرعی زیر:
8302-خانم فاطمــه صغری شــیرانی بید آبادی 
به ش.ش38124 کد ملــی1280806850 اصفهان 
فرزند حسن ششدانگ ساختمان شماره26/8302 
مجــزی شــده از26/914 بخش 14 ثبــت اصفهان 
بــه مســاحت25/11 متر مربــع که بموجــب رای 
شماره139560302025010231 مورخ1395/5/10 
در سهم فاطمه صغری شــیرانی بید آبادی مستقر 

گردیده است.
3-ابنیه و اماک واقع در فرطمان به شــماره27 

اصلی وفرعی زیر:
2145-آقای اکبــر تــرکان رنانی فرزند حســین 
ش.ش285 –اصفهــان نســبت به 18 حبه مشــاع 
و آقایان حســن و محمد علی و مرتضــی 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 نســبت به 2 حبه مشــاع و خانم ها 
کبری و نسرین فرزندان مصطفی هر دو باقرصاد 
رنانی ش.ش1104و1716 اصفهان هریک نسبت به 
یک حبه مشاع می باشدو اکرم ترکان رنانی فرزند 
ناصر ش.ش2482-اصفهان نسبت به 6 حبه مشاع 
و احمد رضا ترکان رنانی فرزند ناصر ش.ش1354 
نسبت به12 حبه مشاع می باشد ششدانگ یک قطعه 
زمین ساده به مساحت622 متر مربع پالک27/2145 
بخش14 ثبت اصفهان که با پــالک27/309 تواما” 

تشکیل یک قطعه ملک را می دهد.
4-ابنیه و امــاک واقع د ر ولدان به شــماره 36 

اصلی و فرعی های زیر:
1856-حســین و اکبر واصغر و ســکینه و خدیجه 
همگی خشایاری و زهرا خشــایاری ولدانی همگی 
فرزنــدان علی بــه ترتیب به شــماره شناســنامه 
هــای877-38-22-1-9-20 صادرات از اصفهان 
و عزت ،عفت،رســول ،عباس همگی خشــایاری و 
فاطمه وحســن 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 بــه مســاحت503 متر مربع 
پالک36/1856 که مقدار25/37 متر مربع آن در حد 
شرق 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 محمد کــد ملــی1283510189 می باشــد 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی تجاری 
شماره2075 مجزی شده از پالک36/1332 بخش 
14 ثبت اصفهان به مســاحت117/59 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 اماک 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 
فرزند محمود ش.ش16 اصفهان نسبت به دو حبه و 
چهارده شانزدهم حبه مشاع و آقایان تقی و حسین 
و علی همگی محمد حسینی فرزندان مرحوم کریم 
ش.ش9و582و2210 صادره 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 شهر نسبت به به دو حبه وچهرده شصت و 
پنجم حبه مشــاع و خانم زهزا محمد حسینی فرزند 
مرحوم کریم ش.ش55-اصفهان نسبت به یک حبه 
و هفت شصت و پنجم حبه مشــاع و خانم ها فاطمه 
و زهرا هر دو محمد حســینی فرزندان مرحوم اکبر 
به شــماره 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 قطعه زمین پی کنی 
شده به شماره459 فرعی از 40 اصلی بخش 14 ثبت 

اصفهان به مساحت 1393/27متر مربع می باشد
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی 
نســبت به امالک منــدرج دراین آگهــی واخواهی 
داشــته باشــد باید ازتاریخ انتشــار اولیــن نوبت 
آگهی96/2/2ظــرف مــدت 90 روزدادخواســت 
واخواهی خود رابه این اداره تســلیم وطبق تبصره 
دو ماده واحــده قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضــی ثبت معتــرض ظــرف مدت یــک ماه 
ازتاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره بایســتی با 
تقدیــم دادخواســت بــه مرجع ذیصــالح قضایی 
گواهی تقدیــم دادخواســت رااخذ وبه ایــن اداره 
تســلیم نماید ودرصورتــی که قبل ازانتشــار این 
آگهی دعوایی اقامه شــده باشــد طرف دعوی باید 
گواهــی دادگاه رامشــعر برجریــان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضاء ومدت مرقوم واصل شود. 
بالاثربوده ومطابق قســمت اخیر ماده 16 وتبصره 
ماده 17 قانــون ثبت رفتار خواهد شــد.ضمنًا طبق 
مــاده 56آئین نامه قانــون ثبت رفتارخواهدشــد. 
ضمنًا طبق مــاده 56آئین نامه قانــون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعییــن حدوددرصورتمجلس قید 
وواخواهــی صاحبــان امالک ومجاورین نســبت 
به حدودوحقــوق ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت وتبصره دو ماده واحده قانــون  تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهدشــد 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 نامه 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 نظارت 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 مشهور 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 رقیــه نــوروز فرزند عباســعلی به 

شناسنامه 2442سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک 
باب خانه واقع در کوی باال  به مســاحت ششدانگ 

515 متر مربع
4204 آقای صمد شــعبانی شناســنامه شماره 74 
میمه فرزنــد رمضانعلی ششــدانگ قطعــه زمین 
مزروعی واقع در وزوان به مســاحت 491/17 متر 

مربع 
شــماره فرعی از شــماره 17 اصلــی واقع در 

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

مربع 
شماره  فرعی از شماره 19 اصلی واقع درمزرعه 

زیر آسیاب روستای ازان
759 آقای محمد علی اقدامی شناســنامه شــماره 
780 میمــه 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 آقــای فتحعلــی منصوریان فرزند حســین 
شناســنامه شــماره 39 میمــه و آقــای مهــرداد 
منصوریان فرزند سلیمان شناسنامه شماره 1298 
تهران بالمناصفه مشــاعا در ششدانگ قطعه زمین 

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

مزروعی به مساحت 2698/43 متر مربع  
4185 آقای حمید رضا مشرفی شناسنامه شماره 
0015695786 و خانم آرزو مشــرفی شناســنامه 
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

کالســه 366 آقایان خیام بوســتان بان شناسنامه 
شماره 7 اصفهان و تیمور بوستان بان شناسنامه 
شماره 17 برخوار و فرهاد بوستان بان شناسنامه 
شــماره 13 اصفهان فرزندان حســینعلی بالسویه 
مشــاعا 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 
مشاره 18 میمه فرزندان حسینعلی بالمناصفه مشاعا 
تمامت مجاری المیاه دو سهم مشاع از جمله 2114 
سهم ششدانگ 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 
شناسنامه شماره 67 میمه و آقای مجتبی علی اکبری 
فرزند عباس  شناسنامه شماره 42 بالمناصفه مشاعا 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 204/71 مترمربع 
4330 خانم مریم علی اکبری فرزند 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 شناســنامه 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 مســاخت 11488 متر مربع واقع 
در حسن رباط سفلی 

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در 
روستای لوشاب

565 آقــای 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 آقــای 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 رســتمی 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 ششــدانگ یک باب خانه واقع در کوی باغ طاهر 

الی بید به مساحت 553/57 متر مربع 
410 خانــم فاطمه کریمی شناســنامه شــماره 45 
گلپایــگان فرزنداکبر در ششــدانگ قطعــه 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 آقــای مجید توکلی شناســنامه شــماره 440 
دلیجــان فرزند محمــد در ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی محصور به مساحت 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 شماره 31 میمه فرزند محمد آقا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان 
به مساحت 3281مترمربع که در آگهی نوبتی قبلی 
اشتباه مســاحت آن 1010مترمربع معرفی وآگهی 

گردیده است 
شماره510 فرعی از شماره 110 اصلی آقای عیسی 
ذاکری شناســنامه شــماره 2 میمه فرزند عباس و 
بانو شوکت هدائیان شناسنامه شماره 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 نســبت 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 آگهی ظــرف مدت90روز دادخواســت 
واخواهی )اعتراض ( خود را تسلیم این اداره نموده و 
رسید دریافت دارد ضمنا معترض بایستی از تاریخ 
تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضائی نموده و گواهی طرح 
دعوی اخذ و به این اداره تســلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای مدت مرقوم 
واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامــه قانون ثبت حقــوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود و صورت مجلس تحدیدقیدو واخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت و اصالحی آن پذیرفته 
خواهد شــد 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 انتشــار نوبت دوم :1396/3/1 م الف: 1333 
مهــدی ذکاوتمند  رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

شهر میمه
م الف: 1333 مهدی ذکاوتمند  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک شهر میمه

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2142 | May 22,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2143 |  دوشنبه 1 خرداد 1396 | 25 شعبان 1438

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 بمساحت 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 اصلــی 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 محمد علی عباســی فرزنــد 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 عباســی 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 فرعی معصومه طالبی مزرعه شاهی فرزند 
رضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 

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 شــوکت 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 فــودازی 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 فرعــی 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 
محصور بمســاحت 241 متــر 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 بمســاحت 

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 سهم از 96 سهم ششدانگ قنات 
مزرعه اسماعیالن واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
نایین که مبداء 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 قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید . در صورتی که قبل از 
انتشار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شود، مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقع 
تعیین 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 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 به موجــب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده اصالحی 59 آیین نامه مربوطه ثبت 
امالکی که در طول ســه ماهه چهارم سال 1395 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 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 مسعود شاه 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 شهریاری و خانم صدیقه میر 
شفیعی )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 شــهریاری 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 ســلطانی 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 شده به شــرح 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 اســت و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون 

ثبت رفتار خواهد شد.
ضمنا طبق ماده 56 آییــن 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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شناسایی حدود هزار اثر و محوطه تاریخی در یک شهرستان
سرپرست هیئت بررسی شهرستان پاسارگاد و بخش مشهد مرغاب، از شناسایی 
حدود هزار اثر باســتانی متعلق به عصر پارینه ســنگی تا عصر حاضــر در ادامه 

بررسی های باستان  شناسی شهرستان پاسارگاد خبر داد.

گنجینه تاریخ 

پاسپورت های هر کشــور، رنگ های مختلفی دارد که معموال توسط مقامات 
همان کشــور و با توجه به دالیل خاصی انتخاب می شــوند. این پاسپورت ها 
همچنین از نظر اعتبار تفاوت زیادی دارند و کشــورهایی که پاسپورت معتبر 
داشته باشند، برای سفر به کشورهای دیگر مشکالت کمتری را تجربه خواهند 
کرد. اگر دوست دارید اطالعاتتان در زمینه پاسپورت تکمیل شود، با ما همراه 

باشید.
پاســپورت به مســافر کمک می کند تا به کشــورهای دیگر ســفر کند؛ اما 
همین پاسپورت ها با توجه به کشــور صادرکننده متفاوت هستند. مثال رنگ 
پاسپورت های کشور هند، آبی روشــن اســت اما افرادی که در اروپا زندگی 

می کنند پاسپورت هایی با رنگ قرمز تیره دارند.
درست است که در حال حاضر کشورها حق انتخاب رنگ برای پاسپورت خود 
را دارند، اما در گذشته انتخاب رنگ تصمیم ساده ای نبود. سال ها طول کشیده 

تا ۹ عضو اتحادیه اقتصادی اروپا )اتحادیه اروپای قدرتمند فعلی( رنگ قرمز را 
به عنوان رنگ پاسپورت انتخاب کنند. کرواسی تنها استثنای این اتحادیه است 
که از جلد آبی اســتفاده می  کند. با توجه به گزارش ها، رنگ صورتی در حال 
تصویب به عنوان رنگ جلد پاسپورت های اتحادیه اقتصادی اروپا بوده است؛ 
چون دیپلمات ها رنگ خرمایی را به علت خســته کننده بودن رد کرده بودند. 
ولی در نهایت رنگ قرمز در سال ۱۹۸۱ با بی میلی تصویب شد و انگلیسی ها از 

تاثیرگذاری احتمالی فرانسوی ها بر این تصمیم ناراضی بودند.
 )Glascow Passport Office( در سپتامبر ۱۹۸۸ اداره پاسپورت گالسکو
اولین پاسپورت انگلستان را به شکل رایج در کمیسیون اروپا صادر کرد و این 

کار تا بهار ۱۹۹۱ در سایر اداره ها نیز انجام شد.
 طبق گــزارش اکونومیســت )Economist( کشــورهای جامعــه آندن 
)Andean Community( در آمریکای جنوبی که زمانی آرمان هایی مثل 
اتحادیه اروپا داشتند، مثل کشورهای این اتحادیه از رنگ قرمز استفاده می کنند. 
گروه های رنگی مشــابهی نیز مثل چهار کشــور پیمان CA-۴ )السالوادور، 
هندوراس، گواتماال و نیکاراگوئه( وجود دارند که طراحی مشترکشان )که به 

عنوان پاسپورت آمریکای مرکزی شناخته شده( به رنگ  آبی است.
 )De La Rue( از کمپانی بریتانیایی د ال رو )Claire Burrows( کلیر بوروز
که تولیدکننده پاسپورت از ســال ۱۹۱۵ بوده، گفته است کشورها می توانند 
رنگی را انتخاب کنند که بازتابی از کشورشان باشد؛ مثال سوئیس پاسپورتی به 

رنگ قرمز روشن دارد که شبیه به رنگ پرچمشان است.
 همین طور خیلی از کشورهای اســالمی پاسپورت ســبز رنگ دارند؛ چون 
رنگ سبز هم در پرچم خیلی از این کشورها اســتفاده شده است. کشورهای 
کمونیست یا کشورهایی که تحت سلطه رژیم های کمونیست قرار داشته اند، از 

پاسپورت های قرمز استفاده می کنند.
 )Holliston( از شرکت هالیستون )Bill Waldron( به گفته بیل والدرون
که برای ۶۳ کشور جهان اسناد و پاسپورت چاپ می کند، کاربردی بودن هم 

می  تواند در انتخاب رنگ به عنوان نشان یک کشور نقش مهمی داشته باشد.
وقتی در کشــوری از رنگ های مختلف برای مشــخص کردن گذرنامه های 
 مقامات خــاص اســتفاده می کنند، تفــاوت رنگی پاســپورت ها پیچیده تر 

می شود.

رنگ پاسپورت در کشورهای مختلف !

صندلی شکنجه، یکی از رایج ترین ابزارهای شکنجه دهندگان در قرون 
وسطی محسوب می شود. 

انواع مختلفی از این صندلی ها وجود دارد که البته همگی چند ویژگی 
مشــترک دارند: در قسمت پشتی این صندلی، دســته ها و نشمینگاه 
سطوحی پوشیده از میخ به چشم می خورد که تعداد آنها در مجموع به 

۵۰۰ تا ۱۵۰۰ عدد می رسد. 
پس از آنکه فرد مورد نظر را روی صندلی نشــاندند، برای آنکه حرکت 
نکند و دردش کم نشــود، مچ های شکنجه شــونده را با کمربندی به 

صندلی محکم می کردند. 
در مواردی نیز ســوراخ هایی زیر صندلی قرار داشت که روی آنها ذغال 
گداخته می گذاشــتند و به این ترتیب باعث سوختگی های جدی می 

شدند. 
با استفاده از صندلی شکنجه، زمان مرگ فرد موردنظر بین چند ساعت تا 
چند روز متفاوت بود. البته میخ های این صندلی به هیچ کدام از اعضای 
حیاتی بدن صدمه نمی زد و این میخ ها خود به گونه ای مانع از خونریزی 
می شدند. امروزه یکی از نمونه های صندلی وحشیانه شکنجه، در موزه 

شکنجه آمستردام نگهداری می شود.

صندلی شکنجه وحشتناک اروپایی ها 
در قرون وسطی

امپراتوری گورکانیان، یکی از بزرگ ترین حکومت هایی  اســت که در 
هندوستان فرمانروایی می کرد و سرزمینی به وسعت ۴ میلیون کیلومتر 
مربع را زیر سلطه خود داشت. این امپراتوری دستاوردهای بسیاری برای 
کشور هند داشت و می توان گفت هندوستان اوج یکی از دوره های هنری 
و معماری خود را تجربه کرد. خوب اســت بدانید در همین دوره بود که 
شاهکاری چون تاج محل ساخته شد و بناهای باشکوه دیگری چون قلعه 
سرخ آگرا، مقبره جهانگیر و باغ های شالیمار الهور خلق شدند. در پیش 
رو قاشقی جذاب و تشریفاتی می بینید که متعلق به امپراتوری گورکانی 
است و قدمتی حدودا چهارصد ساله دارد. این قاشق زیبا بدنه ای از طال 
دارد و روی آن به سنگ های قیمتی و ارزشمندی چون یاقوت سرخ، زمرد 
و الماس آراسته شده است. این سنگ ها، تمام پشت گودی قاشق و دسته 
آن را پوشانده و خودنمایی می کنند.  سازنده آن برای ساخت شکل قاشق 
از نمونه های اروپایی الهام گرفته؛ اما آن را به سبک بومی و منحصر به فرد 
خود ایجاد کرده است. در اوایل قرن بیستم میالدی بود که مسئوالن موزه 
آلبرت و ویکتوریای لندن، این قاشق را با هزینه ای برابر ۳۵۳ پوند )حدود 
۱/۴میلیون تومان( خریداری کردند و به این ترتیب قاشــق تشریفاتی 

مغولی به انگلیس راه یافت.

گنجینه 
چهارصد ساله مغولی

امپراتوری اشکانیان که از شمال و شــرق ایران برخاسته بود، به مرور 
زمان توانست قدرت را به دســت گیرد و بیگانگان را از سرزمین مادری 
خود بیرون کند. این پادشاهی پایتخت خود را تیسفون )شهری باستانی 
در کرانه رود دجله و نزدیکی بغداد امروزی( قرار داد. از دیگر شهرهای 
مهم اشــکانیان، شــهر تاریخی هترا بود که در نزدیکی موصل امروزی 
قرار داشت. بخشی از تزئینات ســر در کاخ این شهر)هترا( را می بینید 
که در حدود ۲ هزار ســال پیش، در بخش شــمالی سرسرای کاخ قرار 
داشت. جالب آنکه این بخش از سر در به گونه ای ساخته شده که رو به 
زمین قرار گرفته بود و بنابراین موقع باال بردن سر خود، نقوش برجسته 
آن دیده می شد. روی این قطعه سنگی، نقشــی از دو شیردال غران را 
می بیند که در میان خود از گلدان نیلوفری حفاظت می کنند. خوب است 
بدانید شیردال ها موجوداتی افســانه ای و نمادین در میان تمدن های 
باستانی بودند که در دوره های مختلف مورد استفاده قرار می گرفتند. 
این موجودات که ترکیبی از شیر و عقاب بودند، در واقع سمبل ویژه ای 
از پادشاهی و نیروی خارق العاده محسوب می شدند. امروزه این نقش 
برجسته اشــکانی در موزه متروپولیتن نیویورک در معرض دید عموم 

قرار دارد.

نقش برجسته 
شیر دال 

قرآن نگل، یکی از مشــهورترین قرآن هــای موجود در ایــران و البته 
ارزشمندترین گنجینه های استان کردستان است؛ قرآنی هزارساله که 
بنا به اعتقاد مردم روستا به دســت خلیفه سوم، عثمان بن عفان نوشته 
شده و یکی از چهار قرآن تاریخی است که به چهار نقطه جهان فرستاده 
شده اســت. قرآن نگل، قرآنی بزرگ با طول حدود ۳۸، عرض ۲۱ و قطر 
۱۳سانتی متری است. نگل صفحاتی از جنس کاغذ قهوه ای رنگ و ضخیم 
دارد که به سبب شباهتش با پوســت، در میان مردم به نام پوست آهو 
شهرت پیدا کرده است. داستان کشف این قرآن جالب و شنیدنی است. 
می گویند روزی جوانی چوپان در حال گشــت و گذار و مشغول چرای 
گوسفندان خود بود که گلی زیبا توجهش را جلب کرد. جوان به سمت 
گل رفت و ســعی کرد آن را از زمین بیرون بکشد. کندن گل خود باعث 
پدید آمدن چاله شد که از میان آن گنجی ارزشمند نمایان شد. چوپان به 
صندوقچه ای بزرگ و عتیقه رسیده بود که به تنهایی نمی توانست آن را 
بیرون بکشد، پس به سراغ دیگر روستاییان رفت و به کمک هم صندوقچه 
را بیرون کشیدند. مردم روستا وقتی موفق شدند در صندوقچه را باز کنند، 
با این قرآن تاریخی برخورد کردند.  بعدها این محل به »نوگل« معروف 

شد و از همین رو به این قرآن »نوگل« می گویند.

گنج هزار ساله 
کردستان

همه بر این نکته واقف هستیم که ایران از متمدن ترین و با فرهنگ ترین سرزمین های دنیاست که طی قرون متمادی به شاهکارهای معماری و فرهنگی اش معروف شده است. همه مردمان دنیا می دانند که ایران در دوران باستان، از مهم ترین ابر قدرت های جهان بوده و هم اکنون هم همه روزه در حال پیشرفت است. در سال های 
اخیر گردشگران زیادی به ایران سفر کرده اند که ایران از نظر اکثریت آنها فوق العاده زیبا و شگفت انگیز بوده و محو زیبایی و شکوه جاذبه های طبیعی و بناهای تاریخی این مرز و بوم شده اند. اما شاید برای همه افرادی که قصد سفر به ایران را دارند این سوال پیش آید که بهترین شهر برای سفر کدام است و اگر به قصد گردشگری 
به سوی ایران رهسپار شوند، کدام شهرها مخاذن بیشتری برای گردشگری در خود نهفته اند و امکانات بهتری برای مسافران خارجی دارند. برای ما جای شکی نیست که همه شهرهای ایران دیدنی و بی همتا هستند؛ اما یکی از وب سایت های معتبر خارجی که در زمینه گردشگری دست توانمندی دارد، فهرستی منتشر ساخته 

و در آن ۱۰ شهر ایران را به عنوان بهترین مکان ها برای گردشگران خارجی معرفی کرده است.

تهران
مطمئنا تهران به عنوان پایتخت کشــور ایران و 

مشهورترین شهر این ســرزمین، اولین مکان مناسب برای 
گردشگران خارجی است. عالوه بر خود شــهر شلوغ تهران، اطراف 

آن هم دیدنی های زیادی دارد که از مهم ترین آنها می توان به پیست های 
اسکی، دامنه های کوهستان البرز، شهر باستانی ری و رودها و سدهای پر آب 

اشاره کرد. در شهر تهران حدود ۱۱ میلیون نفر زندگی می کنند و تقریبا ۴۰ درصد 
اقتصاد ایران در دست تهرانی هاست؛ به همین دلیل امکانات نسبتا خوبی هم در این 
شهر وجود دارد؛ ماننده موزه ها و پارک های شهری بسیار زیبا. از مشهورترین پارک 
های تهران می توان به جمشیدیه، الله، ملت و چارک شهر اشاره کرد که به دلیل 
فضایی فوق العاده، برای گردش و تفریح مناسب هستند.از مهم ترین دیدنی 

های شهری تهران هم می توان برج میالد، برج آزادی، باغ وحش تهران، 
کاخ گلستان، کاخ سعد آباد، حرم امام زاده صالح)ع( و بازار بزرگ 

و تاریخی شهر را نام برد که هر کدام از آنها ساعت ها 
گردشگران را سرگرم خواهد کرد.

یزد1
یزد شهرســتانی متفاوت است؛ شاید گرم 

و سوزان باشد، اما مردمانی دارد غیور و میهمان نواز 
که سفر شــما را لذتبخش می کنند. اگر به مردم شناسی و 

فرهنگ عالقه دارید، یزد را برای سفر انتخاب کنید. در این شهر 
می توانید به وفور بناهای کهن ایرانی، دستباف های ابریشمین و 

مردمانی کویردوست را مشاهده کنید. 
یزد در  ۲7۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع شده و آب و 
هوای گرمی دارد؛ اما به دلیل دیدنی های فوق العاده زیبا و معماری 

ایرانی اش معروف و پرآوازه شده است. یزد دیدنی های بسیاری 
دارد که از معــروف ترین آنها می توان  بــاغ دولت آباد، 

مســجد جامع، خانه الری ها، زندان اسکندر و 
مجتمع امیر چخماق را نام برد.

5

تبریــز معروف ترین شــهر اســتان تبریز
و مهربانی و پاکیزگی شناخته می شود. آذربایجان شرقی اســت که به عنوان شهر شفقت 

تبریز از مهم ترین شــهرهای تاریخی و گردشــگری و 

زیادی می شود. سیاسی ایران است و به همین دلیل همه ساله میزبان مسافران 

از جمله دیدنی ترین اماکن تبریز می توان مسجد آبی تبریز، 

موزه قرآن و کتابت، آبشار آسیاب خرابه، بازار بزرگ شهر، خانه 

ســفال، ارگ تبریز، کلیســای آنگلیکان و... را نام برد. تبریز 

موالنا و شمس تبریزی هستند.زادگاه شاعران و عالمان زیادی است که معروف ترین آنها 

6

شیراز
شیراز در استان فارس واقع شده و همواره به 

همراه نام خود، عنوان فرهنگ، هنر و شعر را به دنبال 
داشته و دارد. این شهر پرورش دهنده فیلسوفان، شاعران 

و عالمان بســیار بزرگی بوده که امروزه هم مقبره بسیاری از 
آنها در شهر قابل مشاهده است. از مهم ترین دیدنی های شیراز 
می توان به مقبره حافظ و ســعدی، مسجد نصیرالملک، مسجد 
وکیل، شاه چراغ، بازار وکیل، باغ عفیف آباد، باغ جهان نما، باغ 
نارنجســتان قوام، حمام وکیل، دروازه قرآن و... اشاره کرد. 

به دلیل مکان های دیدنی زیادی که در شــیراز برای 
عالقه مندان وجود دارد، بــه یکی از مهم ترین 

مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده 
است.

3

ساری

ســاری از شــهرهایی اســت که کمتر به 

حقیقتا از 
گردشگران خارجی معرفی می شــود؛ اما 

زیباترین مکان های ایران اســت. ســاری مهم ترین شهر 

برز و دریای 
مازندران اســت که درست در میان رشــته کوه ال

ن قرار گرفته. این شهر که از نظر طبیعی، منبع بسیار غنی 
مازندرا

و باشکوهی بوده و تنوع پوشــش گیاهی در آن فوق العاده است، 

مطمئنا مکانی فوق العــاده برای گردشــگران خارجی خواهد 

بود. از بهتریــن دیدنی های آن می توان به ســواحل دریای 

 مقبره ها 
مازندران، جنگل های طبیعی، میدان ســاعت،

و امام زاده های تاریخی، باغ های پرتقال و بازارهای 

شاره کرد.
محلی ا

4  
اصفهان

اصفهان ششمین استان بزرگ ایران و از مهم ترین مراکز 

گردشگری این کشــور است. این شــهر که در ۴۲۰ کیلومتری 

جنوب پایتخت واقع شده، از پر جمعیت ترین شهرهای ایران است. 

در سال ۲۰۰۴ میالدی جمعیت این شهر ۱/۴میلیون نفر بود که حتما تا 

به امروز بسیار افزایش یافته است. در اصفهان بناهای تاریخی و دیدنی های 

بی شماری وجود دارد که هر کدام برای گردشــگران می توانند جالب و 

جذاب باشــند. از برترین جاذبه های گردشــگری اصفهان می توان به 

کاخ های دوران صفویه، پل های کهن و فوق العاده، مساجد منحصر 

به فرد و کلیساها اشــاره کرد که باز هم از میان آنها مسجد شیخ 

لطف ا...، پل خواجو، سی و سه پل، منار جنبان، معبد آتش، 

میدان نقش جهان، مســجد جامع اصفهان و... از 

شهرت بیشتری برخوردار هستند.

2

بهترین شهرهای ایران برای بازدید از نظر یک وب سایت آمریکایی
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دستگیری دو دالل فوتبالی
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در اطالعیه ای اعالم کرد دو فرد از عناصر دالل و 
عوامل ایجاد فســاد مالی در فوتبال با هماهنگی کمیته اخالق و نیروی انتظامی و 
دادسرای ویژه ورزش دستگیر شده اند و هم اکنون تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

مستطیل سبز

استقالل ایران در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
امشب با العین امارات دیدار می کند.

در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب 
قاره کهن، تیم فوتبال استقالل ایران،امشب در تهران 
به مصاف العین امــارات می رود. آبی پوشــان تهرانی 
در حالی باید در خانه به دیدار حریــف اماراتی بروند 
که می توانســتند به عنوان تیم نخســت گروه خود به 
مرحله یک هشــتم نهایی صعود کنند و به دیدار تیم 
دوم گروه C بروند، اما به دلیل اینکه االهلی عربستان 
در گروه سوم بازی ها رتبه دوم را کسب کرد، در صورتی 
که اســتقالل در گروه خود اول می شــد باید برای دو 
 دیدار رفت و برگشــت با آن تیم، یک کشــور ثالث را

 انتخاب می کرد.
در نهایت، شاگردان منصوریان با قرار گرفتن در رده دوم 
گروه خود، حاال باید به مصاف تیم نخســت گروه سوم 
یعنی العین امارات بروند. حریف اماراتی اســتقاللی ها 
بازیکنان پرقدرت و توانمندی دارد که می توانند این تیم 
ایرانی را دچار مشکل کنند. عمر و محمد عبدالرحمن، 
دو بازیکن شاخص العین هستند که در مرحله گروهی 
هم عملکرد درخشانی داشتند و توانستند تیم خود را به 
مرحله حذفی برسانند. عالوه بر این دو، چند ملی پوش 
و چند بازیکن خارجی تکنیکی و با کیفیت در ترکیب 

العین حضور دارند.
استقالل برای رســیدن به مرحله حذفی، کار چندان 
سختی نداشــت و می توان گفت در آسان ترین گروه 
مقدماتی قرار داشت، اما حاال در دیدار با العین، محک 
جدی خواهد خورد. مهم ترین چالشی که استقاللی ها 
با آن روبه رو هســتند، غیبت جابر انصــاری و احتمال 
غیبت امیــد ابراهیمی در دیدار رفت با العین اســت. 
این در حالی اســت که امید نورافکن، هافبک جوان و 
بازی ساز استقالل هم به همراه تیم ملی جوانان به کره 
جنوبی رفته و میانه میدان آبی ها اکنون از بازیکن خالق 
و توانمند، خالی است. باید دید منصوریان چگونه بر این 
مشــکل فائق می آید و چطور جای خالی این بازیکنان 
را پر می کند.دیدار دو تیم، امشــب، ساعت ۲۰:۴۵ در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود. در دیگر دیدار امروز، 
االهلی عربستان و االهلی امارات از ساعت ۲۲:۱۵ با هم 

دیدار می کنند.
دیدارهای دو نماینده دیگر ایــران در لیگ قهرمانان 
آسیا یعنی پرســپولیس و استقالل خوزســتان برابر 

حریفانشان، فردا برگزار خواهد شد.

پشت خط زن  اصفهانی تیم ملی والیبال ایران پس از دیدار دوستانه 
مقابل لهستان اظهار کرد: تیم لهستان 
یکی از تیم های است که خیلی خوب 
سرویس می زند. بازیکنان در مسابقه 
با این تیم در شرایطی قرار گرفتند 
که برای شان خیلی مفید بود.امیر 
غفور با بیان اینکــه مقابل ۱۱ هزار 
تماشــاگر لهســتانی با تیم ملی این 
کشور بازی کردیم، گفت: قرار گرفتن 
در چنین شرایطی و رقابت با تیم قدرتمندی 
همچون لهســتان در کل برای تیم ملی والیبال ایران مفید است.

پشت خط زن تیم ملی والیبال تصریح کرد: جدا از نتیجه مسابقه که 
برای تیم ایران خوب نبود، مسابقه مقابل تیم های قدرتمند، میدان 
خوبی برای محک بازیکنان است تا به شرایط خوب و ایده آل برسند 
و در شرایط مسابقه قرار گیرند. وی ابراز امیدواری کرد که بعد از پنج 
مسابقه تدارکاتی رفته رفته بازیکنان به شرایط خوب خود می رسند 
تا برای شــروع لیگ جهانی آماده شــوند. امیر غفور درباره شرایط 
خودش گفت: خدا را شــکر بد نیســتم، اما بعد از مصدومیت های 
پشت سرهمی که برایم ایجاد شــد، کمی زمان می برد تا به شرایط 
ایده آل برسم. اما تالش خودم را می کنم هر چه زودتر به این شرایط 

برگردم.

تیم سیاه جامگان در دو فصل گذشــته به شکل معجزه آسایی در هفته 
آخر در لیگ برتر ماندنی شده است.  سیاه جامگان 
دو سال پیش به لیگ برتر صعود کرد و 
در این دو فصل با چنگ و دندان خود را 
در لیگ برتر نگه داشــته است. لیگ 
هفدهم، ســومین فصل حضور این 
تیم مشــهدی در لیگ برتر است. به 
احتمال فراوان اکبر میثاقیان، سرمربی 
سیاه جامگان در فصل آینده خواهد بود 
هرچند که قرار است تکلیف سرمربی این 
تیم در این هفته مشخص شود.سیاه جامگان در سال های حضورش در 
لیگ برتر، دارای بی ثبات ترین نیمکت بوده است. این تیم دو سال پیش 
با هدایت رضا مهاجری به لیگ برتر صعود و لیگ را با رســول خطیبی 
شروع کرد. رســول خطیبی خیلی زود سیاه جامگان را رها کرد و جای 
خود را به سعید رمضانی داد. رمضانی هم خیلی روی نیمکت این تیم 
دوام نیاورد و فرهاد کاظمی، سومین ســرمربی سیاه جامگان در لیگ 
پانزدهم شد. استفاده از سه ســرمربی در یک فصل گویا یکی از اصول 
سیاه جامگان است.این تیم که در هفته آخر لیگ پانزدهم با برد مقابل 
ملوان در لیگ برتر باقی ماند، لیگ شانزدهم را با فرهاد کاظمی شروع 
کرد. کاظمی در میانه راه رفت و جایش را به خداداد عزیزی داد. نتایج 
ضعیف عزیزی برای او گزینه ای به غیر از جدایی باقی نگذاشــت. اکبر 
میثاقیان سومین سرمربی ســیاه جامگان در لیگ شانزدهم بود.تاریخ 
ظاهرا در حال تکرار شدن است. سومین سرمربی فصل قبل سیاه جامگان 
در این تیم می ماند و این تیم لیگ هفدهم را با او شروع می کند. آمار فوق 
نشان می دهد که سیاه جامگان در دو سال اخیر شش سرمربی مختلف 

داشته و عمر مربیگری در این تیم چهار ماه است. 

در فصلی جدید از داســتان طوالنی نزاع جرارد پیکه با مطبوعات 
ورزشی اسپانیا، این بازیکن اسپانیایی 
اعالم کرد که در حال انجام اقداماتی 
جدی بــرای تاســیس شــرکت 
رســانه ای خودش اســت تا مدام 
مجبور نباشد  با بازتاب اخبار کذب 
سایر رسانه ها دســت و پنجه نرم 
کند.یکی از جنجال های اخیری که 
رســانه ها درباره پیکه به پا کرده اند، 
انتشار خبری توسط نشریه میرر انگلیس درباره 
جریمه شدن او توســط پلیس به دلیل رانندگی با سرعت باال بوده 
است. در این خبر آمده که پلیس احتماال پیکه را به دلیل رانندگی 
بدون احتیاط با 6 نمره منفی و جریمه نقدی مجازات خواهد کرد. 
مدافع اسپانیایی آبی و اناری ها ضمن تکذیب این خبر، رسانه  های 
داخلی و خارجی را به انتشــار اخبار نادرست ، بدون تحقیق برای 
اطمینان از صحت و ســقم آنها و نیز احترام نگذاشتن به وی متهم 
کرده است.پیکه به دنبال انتشــار این خبر، در یکی از شبکه های 
اجتماعی نوشت: هدف من در ماه  های آینده تاسیس یک شرکت 
رسانه  ای متفاوت، راســتگو و موثق برای بازیکنان است. من دیگر 

حالم از این دروغ های رسانه ای به هم می خورد.

کادر فنی تیم ملی، اسامی ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی 
کانادا را اعالم کرد که نام یک ملی پوش 
اصفهانی در این لیست دیده می شود.

علی کریمی، بازیکن جوان اصفهانی 
برای دومین بار در ایــن رقابت ها 
شرکت می کند. امیررضا احمدی، 
مهدی مظلوم، مهدی ماندگار، علی 
کریمی، مجتبی کمالی، محمدحسن 
سیاری، همایون عســگری، مهدی 
عباسی، پیمان میزان، حسنعلی کعب عمیر، 
سیدمهدی موسوی و رضا عیوضی سایر ملی پوشان اعزامی هستند 
که از هفتم خرداد ماه برای شــرکت در آخریــن مرحله تمرینات 
تیم ملی در تهران حضــور پیدا خواهند کرد. مســابقات قهرمانی 
 جوانان جهان کانادا از ۱8 تا ۲6 خرداد ماه به میزبانی تورنتو کانادا 

برگزار می شود.

بازیکن اصفهانی تیم والیبال:

باید خودمان را مقابل تیم های 
بزرگ محک بزنیم

بی وفاترین نیمکت لیگ برتر

 تصمیم جالب پیکه 
برای مقابله با رسانه ها 

ورزشکار اصفهانی عازم مسابقات 
جهانی بسکتبال با ویلچر می شود

اتفاق روز

نقل قول روز

سوژه روز

فوتبال جهان

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

نمایش استقالل ایران جلوی 
»چشم« اماراتی ها

از مدت ها قبل شایعاتی درباره عالقه استقالل به جذب امید جهانبخش 
بازیکن تیم صبای قم به گوش می رســید و حتی گفته می شد که این 
بازیکن با اســتقالل به توافق نهایی رسیده، اما ســن این بازیکن- ۲3 
سال- و قرار گرفتن او در فهرست بازیکنان بزرگسال باعث شد که او از 
استقالل دور و اخباری درباره احتمال حضورش در سایپا منتشر شود. 
با این همه خبر ورزشی کار این بازیکن با استقالل را تمام شده می داند.

به نوشته این سایت، جهانبخش می گوید: »منتظرم بازی های مرحله 
یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا تمام شــود تا بــه تیم جدید 
بروم.« این اظهار نظر جهانبخش که از خوب هــای صبا در لیگ قبلی 
بود، نشــان می دهد تیم جدید او در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد و 
احتماال نام آن »استقالل تهران« است.  شنیده می شود استقاللی ها به 
 جهانبخش گفته اند موضوع را رســانه ای نکن تا کارها در آرامش پیش

 برود. 

مسئوالن باشگاه سپاهان نسبت به حضور چند ستاره در تیمشان واکنش 
نشان دادند.مهدی اخوان در خصوص اینکه شــنیده می شود باشگاه 
سپاهان برای جذب کاوه رضایی پیشنهاد ۲ میلیاردی ارائه کرده است، 
اظهار داشت:  تا االن که با شما صحبت می کنم چنین چیزی نشنیده ام 
البته نمی دانم از این به بعد چه می شــود ولی تا االن حرفی زده نشده 
است. وی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه سپاهان خواهان جذب کاوه 

رضایی است، عنوان کرد: فعال چنین برنامه ای وجود ندارد. 
 سرپرست تیم فوتبال ســپاهان در خصوص اینکه آیا این تیم به دنبال 
جذب سعید آقایی هم هســت، گفت: همه این حرف ها وجود دارد، اما 
هیچ چیز رسمی نیست. هر زمانی که نقل و انتقالی قطعی شود آن را به 
صورت رسمی اعالم می کنیم. اخوان در پایان در مورد بازیکنانی که در 
فهرســت مازاد کرانچار وجود دارند اظهار داشت: تکلیف این بازیکنان 

مشخص است و برای فصل بعد جایی در تیم ندارند.

 توافق نهایی استقالل
 با جهانبخش؟

واکنش سپاهانی ها به 
حضور ستاره ها در این تیم

مسئوالن سازمان لیگ فوتبال کشــورمان در تالش هستند تا 
سوپرجام فوتبال را برگزار کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس که در فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شده 
و نفت تهران هم قهرمانی جام حذفی را به  دست آورده است باید 
یک هفته قبل از شروع فصل جدید در سوپرجام به مصاف یکدیگر 
بروند.با وضعیت نابه ســامانی که نفت تهران دارد شائبه های در 

خصوص برگزار شدن با نشدن این دیدار وجود دارد.

سوپرجام برگزار می شود

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در صورت شکست لخویا، پاداش 22
ویژه ای دریافت خواهند کرد. قرارداد بیشتر بازیکنان پرسپولیس با 
این باشگاه طوری تنظیم شده که اگر سرخپوشان موفق به صعود 
به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شوند ۱۰ درصد از 
قراردادشــان را پاداش خواهند گرفت.قرارداد اکثر بازیکنان ثابت 
پرسپولیس نزدیک به  یک میلیارد تومان است که در صورت پیروزی 
مقابل لخویا بازیکنان پاداش چند ۱۰ میلیونی دریافت خواهند کرد.

پاداش ویژه در انتظار پرسپولیسی ها
تراکتوری ها صحبت هایی را با دروازه بان دوم اســتقالل 
انجام داده اند. حسین حسینی به عقیده خیلی ها جانشین 
مطمئنی برای سیدمهدی رحمتی اســت، اما هم او و هم 
هواداران اســتقالل می دانند که با وجود دروازه بانی مثل 
رحمتی خیلی کم به حسینی بازی می رسد مگر در مواقعی 
خاص. تراکتورسازان روی حســینی زوم کرده اند تا او را 

جانشین اخباری در تبریز کنند.

گلر استقاللی ها در تور تراکتور

صحبت از گزینه های زیادی برای حضور در سپاهان 
می شــود؛ از رضاییان گرفته تا کاوه رضایی و سعید 
آقایی. این اسامی چقدر صحت دارد، هرچند که گفته 
می شود پورقاز و ثاقبی همین روزها لباس سپاهان را 

می پوشند.
به هیچ عنوان اســامی که با آنها صحبت کــرده ایم را عنوان 
نمی کنیم، چون تا به نتیجه قطعی نرســیم این کار به صالح 
نیست. امکان دارد توافقی حاصل نشــود و بازیکنی که از او 
نام برده شده منافعش دچار چالش شود. با این حال کرانچار 
لیستی را به ما داده و ما بر اساس سیاست های او قدم برداشته 
و نفراتی که او نیاز دارد را به صورت حداکثری با آنها قرارداد 
خواهیم بست. حاال امکان دارد در این بین نتوانیم با همه آنهایی 
که کرانچار خواسته قرارداد امضا کنیم، اما سعی می کنیم به 
لیســت او به صورت ویژه نگاه کرده و تا جایی که امکان دارد 

نظرات او را محقق کنیم.
اردوی خارجی در برنامه های پیش فصل سپاهان وجود 

دارد؟
با توجه به اینکه در ســال اقتصاد مقاومتی هستیم، شورای 
برون مرزی روی این قضیه خیلی حســاس شده هرچند که 
کرانچار درخواســتی مبنی بر این امر داده اســت. تمرینات 
سپاهان در تاریخ ۲۴ خرداد آغاز می شود و امیدواریم شروع 

خوبی داشته باشیم. برنامه اردوی خارجی نیز منوط می شود 
به توانمندی های ما از لحاظ بودجه ای و تصمیم شورای برون 

مرزی.
 آیا مسعود حســن زاده از لیست ســپاهان خارج 

می شود؟
این بازیکن با ما یک فصــل و نیم قرارداد داشــت و اینکه از 
لیست خارج شود طبیعی است چون فعال نمی تواند سپاهان 
را همراهی کند. با این حال قرارداد او را کنسل نمی کنیم تا در 
صورتی که به شرایط آرمانی رسید در ادامه فصل به مجموعه 
تیم بپیوندد. ما ناچار به این کار هستیم ولی امیدواریم او هرچه 
سریع تر دوران آســیب دیدگی را پشت سر بگذارد؛ البته باید 
عنوان کنم این موضوع برمی گردد به نظر کرانچار و او باید نظر 
نهایی اش را در خصوص خارج شدن نام حسن زاده از لیست 

سپاهان بدهد.
درباره جباروف گفته می شــود با ایــن بازیکن تمام 
کرده ایــد و به همین دلیل این بازیکن پاســخش به 
استقاللی ها منفی شده اســت. انگار که او را هوایی 

کرده اید؟
ما قراردادی را به صورت اخالقی با اســتقالل منعقد کردیم 
که بعد از نیم فصــل دوم این بازیکن دراختیار شماســت و 
هنوز هم به این قرارداد پایبند هســتیم، مگر اینکه خود این 

بازیکن نخواهد برگردد به استقالل که این موضوع ربطی به ما 
ندارد. فقط این را می دانم و شنیده ام که جباروف با استقالل 
قراردادش را فسخ یک طرفه کرده است و دیگر نمی دانم این 

موضوع چقدر واقعیت دارد.
گفته می شود جباروف در اصفهان مشکل اقامت داشته 

و از این موضوع ناراحت بود.
این یک خبــر دروغ بود که خودمان نیز با رســانه ای که این 
موضوع را عنوان کرده بود، برخورد کردیم و این خبر را سریعا 

عدم نمایش زدند.
بحث حضور مربیان ایرانی در کادرفنی ســال آینده 

سپاهان به کجا رسید؟
این موضوع برمی گردد به نظر نهایی کرانچار و او زمان خواسته 
تا در این خصوص فکر کند، اما از همــه مربیان نزدیک تر به 

نیمکت سپاهان، محمود کریمی است.
محرم نویدکیا یا هادی عقیلی چطور؟

روی این نفرات بحثی نداشته ایم.
اخوان به عنوان سرپرست به کارش ادامه می دهد؟

بله؛ فعال که ایشان هســتند و در این عنوان به کار خود ادامه 
می دهند.

درست است که شجاعیان را می خواهید؟
این طور نیست. گفتم که اســم نمی آوریم و تا کار بازیکنی با 
ما تمام نشود، اسم او را اعالم نمی کنیم. هرچند که شجاعیان 

قطعا در لیست کرانچار نیست.
روزنامه سپاهان در گزارشــی نوشته بود که بسیاری 
از بازیکنان با اسم ســپاهان بازارگرمی می کنند. این 
گزارش با خط و خطوط مدیریت باشگاه نوشته شده 

است؟
نظری در این خصوص ندارم هرچند که نمی توانم کلیت این 

گزارش را تکذیب کنم. صالح نیست وارد 
این طور بازی ها شــویم چون اگر 

کســی را بخواهیم با وی تماس 
گرفته و به صورت مســتقیم با 
بازیکنی که می خواهیم صحبت 

می کنیم.
سیاست سپاهان برای فصل 

آینده قهرمانی است؛ یعنی 
تیم را برای قهرمانی 

می بندید؟
ان شاءا... با تمام توان 
 ایــن کار را انجــام
می دهیم. امیدوارم 
تیم جوان و خوبی 
را ببندیم تا منجر 
بــه قهرمانــی، 
سهمیه  گرفتن 
و نتایــج خوب 
 برای ســپاهان

 شود.

محسن طاهری، مدیرعامل سپاهان در خصوص مســائل مختلف مربوط به این تیم، برنامه های پیش فصل و 
آماده سازی برای شروع پرقدرت در فصل جدید، حضور در فصل نقل و انتقاالت، موضوع مربوط به کرانچار و ... 

گفت و گویی را با فارس انجام داده که متن آن در ادامه آمده است:

طاهری :

سپاهان را برای قهرمانی می بندیم

مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری اصفهان در خصوص برنامه های 
ســازمان ورزش شــهرداری در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: امسال 
تمامی برنامه های سازمان ورزش شهرداری اصفهان از سطح محالت تا 
کالنشهرها در ۴۰ رشته ورزشی و در قالب المپیاد ورزش محالت برگزار 
می شود و مثل سال های گذشته مسابقات ســازمان یافته هیئت های 

ورزشی را برگزار نمی کنیم.
علی قاسمی ادامه داد: مســابقات فوتســال محالت با نام جام موالی 
عرشیان در ۲ رده ســنی جوانان و بزرگساالن با آغاز ماه مبارک رمضان 
و مسابقات فوتبال گل کوچک از نیمه دوم ماه مبارک در مجموعه های 
ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود. قاسمی عنوان کرد: ویژه برنامه 
رزمی ویژه رزمی کاران رشته های مختلف مراکز آموزش سازمان ورزش 
شهرداری اصفهان به مناسبت والدت امام حسن مجتبی)ع( در رده سنی 
نوجوانان و جوانان برگزار می شود.مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: به مناســبت سوم خرداد ماه ســالروز آزادسازی 
خرمشهر همایش کوه گشــت خانوادگی ویژه نیروهای مسلح استان و 
عموم مردم در پارک کوهستانی صفه از ساعت 6 و 3۰ دقیقه تا ۱۰ صبح 
روز پنجشنبه چهارم خردادماه برگزار می شود. در حاشیه این کوه گشت 
نیز ویژه برنامه فرهنگی ورزشــی با حضور نیروهای مسلح و همکاری 
اداره  ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان برگزار می شود. وی با اشاره 
به دیگر برنامه های سازمان ورزش شهرداری اصفهان، افزود: جشنواره 
انجمن های ورزشی در ۱6 رشته، چهارم و پنجم خردادماه با همکاری 
هیئت انجمن های ورزشی اســتان اصفهان در مجموعه ورزشی آبشار 

برگزار می شود. قاسمی افزود: با همکاری هیئت تنیس استان اصفهان 
اولین همایش اســتعدادیابی تنیس در مجموعه ورزشــی آبشار صبح 
روز جمعه ۵ خرداد ماه برگزار می شود. نونهاالن، خردساالن و نوجوانان 
مستعد در این جشنواره ورزشی برای حضور در دوره های آموزشی ویژه و 
آموزش تخصصی این رشته به سازمان ورزش شهرداری اصفهان معرفی 
می شوند. مدیرعامل سازمان ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
در برنامه ریزی های انجام شده سازمان ورزش شهرداری اصفهان قرار است 
حدود ۱۲ تیم در رشته های رزمی تکواندو، کاراته، جودو، کنگ فو، ووشو، 
شنا و واترپلو در دو  بخش آقایان و بانوان در قالب تیم های سازمان ورزش 
شهرداری اصفهان در مسابقات استانی شرکت کنند. با این طرح ورزش 
قهرمانی را هم به تدریج دنبال خواهیم کرد. قاسمی با بیان فعال کردن 
تیم های محالت و امکان حضور همه شهروندان در رقابت های ورزشی، 
اضافه کرد: ورزشکارانی که در مســابقات لیگ و استانی از سوی هیئت 
حضور دارند، حق شرکت در تیم های سازمان ورزش شهرداری اصفهان 
را ندارند. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان گفت: اولین دوره 
آموزشی علمی- کاربردی شهروندان ویژه بانوان با هدف آموزش سبک 
زندگی سالم، با نشاط و پرتحرک روز چهارشنبه سوم خرداد ماه از ساعت 
۷ و 3۰ دقیقه صبح در پارک ترافیک شــهرداری به مدت سه ساعت با 

برنامه های اجرایی، علمی و آموزشی برگزار می شود.
وی افزود: این برنامه شروع رسمی آموزش های عمومی مردمی سازمان 
ورزش شهرداری اصفهان است که با هدف نقش ورزش در رابطه با زندگی 

سالم برای کلیه مناطق و محالت شهر اصفهان برنامه ریزی شده است.

منهای فوتبال

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان:

برنامه های سازمان ورزش  در قالب المپیاد محالت اجرا می شود

قاب روز

خداحافظی دو ستاره بایرن  از دنیای فوتبال
باشگاه بایرن مونیخ از فلیپ الم و ژابی آلونسو به بهانه خداحافظی این دو ستاره از دنیای فوتبال 

تقدیر کرد.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2143 | May 22,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2143 | دوشنبه 1 خرداد 1396 | 25 شعبان 1438

مدیر پروژه شهرک ســالمت اظهارکرد: پروژه شهرک سالمت در چند فاز اجرایی می شــود که فاز اول آن مربوط به 
کلینیک ها، فاز دوم پاراکلینیک ها، فاز سوم پارکینگ دو طبقه و فاز۴ و ۵ شامل مجموعه بیمارستان و هتل مجموعه 
است.رضا هیبتی با اشاره به اینکه فاز اول شهرک ســالمت تکمیل و آماده بهره برداری است، گفت: فاز دوم آن ۶ ماه 

آینده افتتاح می شود و فاز سوم پروژه نیز صد در صد اجرایی شده است.
مدیر پروژه شهرک ســالمت بابیان اینکه عملیات اجرایی فازهای۴ و ۵ 
نیز به زودی آغاز و در یک بازه زمانی ۴۲ ماهه آماده بهره برداری خواهد 
بود، ادامه داد: ما در صدد هستیم بیمارستانی مدرن و مطابق با آخرین 
استانداردهای جهانی در شهرک سالمت احداث کنیم تا بتواند الگویی 

برای سایر سرمایه گذاران در این بخش باشد.
وی یادآور شــد: ساخت هتل شــهرک ســالمت نیز در  راستای بخش 

گردشگری سالمت ساخته می شود.
هیبتی خاطرنشان کرد: جدا از سازه و ساختمان، مدیریت نرم افزاری و 
فکری اداره این مراکز بسیار مهم تر از بخش سخت افزاری است که می تواند افتخاری برای جامعه و نتیجه آن افزایش 

سطح بهداشت و خدمات فردی و اجتماعی باشد.

نهمیننمایشگاهصنعتگردشگریوهتلداریدراصفهانبرپامیشود
نهمین نمایشــگاه صنعت گردشــگری و هتلداری اصفهان، همزمان با نخستین نمایشگاه 
تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ ۲ تا ۵ خرداد در محل نمایشگاه های استان 

واقع در پل شهرستان برگزار می شود.

مدیر پروژه شهرک سالمت:

فاز اول پروژه شهرک سالمت آماده بهره برداری است

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بخش قابل توجهی از سطح شهر 

اصفهان و سایر شهرهای کشور را تشکیل می دهند.
حسین جعفری با اشاره به اینکه حدود ۲300 هکتار بافت فرسوده در 
شــهر اصفهان وجود دارد، عنوان کرد: بافت های فرسوده شهر در برابر 
حوادث طبیعی مشــکالت بزرگی را برای شهر و شــهروندان به وجود 
می آورد از این رو نوسازی بافت فرســوده برای کاهش خطرات بالیای 
طبیعی ضروری است.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه بافت های فرســوده باید برای جلوگیری از 
حوادث ناگوار احیا شــود، ادامه داد: در همین راســتا در سال جاری 

بافت های فرسوده مناطق 3، 13، ۶، 7 ، 1۵ و 1۴ احیا می شود.
جعفری خاطرنشان کرد: در سال جاری بافت های فرسوده میدان امام 

علی)ع( ، دولتخانه صفویه و چهارباغ عباسی بازسازی می شود.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط بی آر تی  قدس - جمهوری 
از دو ماه گذشته اظهار داشت: این خط از اتوبوس تندرو،  قرار است از 

خیابان های آیت ا... ادیب، شهید باهنر و رباط عبور کند.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه برای خط بــی آر تی قدس - جمهوری 
هشت ایستگاه در مســافت چهار کیلومتر در نظر گرفته شده است، 
تصریح کرد: زیرسازی های این خط تکمیل شده و حدود ۲0 میلیارد 
ریال نیز برای آن هزینه شــده اســت.معاون حمل و نقــل و ترافیک 
 شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی ایستگاه های 
بی آر تی میدان قدس - جمهوری با پیشرفت فیزیکی ۸0 درصدی در 
حال انجام است، افزود: دوربین های این خط نیز تا یک ماه آینده نصب 
می شود.وی با اشــاره به اینکه ایمن سازی مسیر در حال انجام است، 

تصریح کرد: راه بندهای الکترونیکی نیز خریداری شده است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: از آنجایی که در تابستان با تعطیالت بیشتری مواجه هستیم و 
از طرفی مدارس هم تعطیل شده اند و از حجم ترافیک صبحگاهی کاسته شده است، اما به خاطر اینکه در طول روز هوا 

گرم تر است، مردم رفت و آمدهای خود را به غروب و ساعت های شامگاهی روز منتقل می کنند.
همایون یزدان پناه ادامه داد: تمرکز رفت و آمد در ساعت های شامگاهی 

زیاد شده و باعث تراکم ترافیک شهری می شود.
 مدیرمرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با اعالم اینکه به خاطر افزایش 
دمای هوا تحمل رانندگان کم می شــود، گفت: ایــن عامل باعث کاهش 
آستانه تحمل رانندگان و بروز تخلفات رانندگی از جمله حرکات مارپیچ 
و افزایش سرعت می شود. وی یادآور شد:  ممکن است رانندگان با عبور از 
چراغ قرمز، افزایش سرعت بیش از حد مجاز و پارک دوبل احساس کنند 
مشکلی به وجود نمی آید، اما آنها باید بدانند طبق آمار این گونه تخلفات 
باعث اخالل در نظم عمومی شهر و ایجاد حوادث ناگوار رانندگی می شود.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: از موارد دردسرســاز دیگر در فصل گرما، خرابی های خودرو ناشی از گرمای زیاد است که 
منجر به توقف آن در نقاط نامناسب گذرها و خیابان ها و بروز حوادث می شود .

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:

میزان تخلفات رانندگی در فصل گرما بیشتر می شود

احیای بافت های فرسوده 
مناطق 15گانه شهرداری 

اصفهان 

بهره برداری خط بی آر تی 
 قدس_جمهوری
 تا یک ماه آینده 

اخبار

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان گفت: یادواره بزرگ شهدای عملیات های فتح المبین 
و بیت المقدس و با محوریت ســردار شــهید حاج محمود 
شــهبازی برگزار خواهد شد. ســردار مجتبی شیروانیان به 
عنوان دبیر ستاد بزرگداشت مناسبت های دفاع مقدس استان 
اصفهان، ویژه برنامه های این ستاد در مورد بزرگداشت سی 

و پنجمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر را اعالم کرد.
شــیروانیان با اشاره به تشــکیل کمیته های 10گانه ستاد و 
مشــارکت اکثر ادارات و نهادها و نقش بسزای آنها در حفظ 
ارزش های بی بدیل دفاع مقدس اظهارکرد: براســاس شعار 
حماســی »من انقالبی ام« برنامه های بزرگداشــت ســی و 
پنجمین سالروز حماسه آزادســازی خرمشهر، سوم خرداد 
139۶ همزمان با سراســر کشــور در اســتان اصفهان نیز 

طرح ریزی شد.
برگزاری یادواره شهدای عملیات بیت المقدس 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی که 
فرمودند»خرمشهرها در پیش داریم و این موضوع که عملیات 
پیروزمندانه بیت المقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر یکی 
از مصادیق اقتدار رزمندگان نظام جمهوری اســالمی ایران 
بود«، گفت: با برنامه ریزی و مشارکت دستگاه های نظامی و 
دولتی و نهادهای مردمی برنامه های محوری از قبیل پخش 
ویژه برنامه »بانگ مقاومت و پیروزی« در ســاعت 11 صبح 
روز سوم خرداد، همزمان با اعالم آزادسازی شهر خرمشهر در 

مدارس، مساجد، قطارها، صداوسیما و...، ویژه برنامه »میثاق 
با شهیدان)عطرافشــانی گلزار شــهدا(« با محوریت بنیاد 
شهید و امور ایثارگران اســتان در روز پنجشنبه ۴ خردادماه 
همزمان با سراسر کشور در گلزارهای شهدای استان، یادواره 
بزرگ شهدای عملیات های فصل بهار با موضوع بزرگداشت 
فرماندهان و شهدای عملیات های فتح المبین و بیت المقدس 
و با محوریت سردار شــهید حاج محمود شــهبازی در روز 
پنجشــنبه ۴ خرداد ماه در خیمه حسینی گلستان شهدای 
اصفهان ، توســط ســپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان و مشــارکت بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان و شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برگزار خواهد 

شد.
میثاق با شهدا با حضور هزار و 200 نفر از معلمان در 

گلستان شهدا
وی ضمــن اعــالم برگــزاری و اجــرای رزمایــش بزرگ 
بیت المقدس ۲9، در منطقه نصرآباد توســط نیروی زمینی 
ارتش منطقه اصفهان بــه برنامه های مهم ســایر یگان ها و 
نهادهای استان اصفهان اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری ویژه 
برنامه میثاق با شهدا با حضور هزار و ۲00 نفر از معلم های عزیز 
در گلستان شهدای اصفهان توسط اداره کل آموزش و پرورش، 
رونمایی از کتاب شعر با موضوع آزادسازی خرمشهر با عنوان 
»حماسه خاک و خون« توسط شهرداری اصفهان، تجلیل از 
هنرمندان عرصه نمایش در شهر نجف آباد، افتتاح سینماهای 
شهرهای فالورجان، گلپایگان و بویین و میاندشت، برگزاری 

نشست های ادبی، شب های شعر و خاطره، برگزاری مسابقات 
فرهنگی در سطح استان توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، بازسازی عملیات بیت المقدس در شهرستان 
فالورجان به مدت 3 شب، برپایی نمایشگاه های مختلف دفاع 
مقدس در سطح استان، برگزاری یادواره های شهدا، مسابقات 
فرهنگی و تجلیل از ایثارگران و اعزام راوی به مساجد، مراکز 
فرهنگی و دولتی و دیدار با خانواده های معظم شهدا توسط 
سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان از جمله 

مهم ترین برنامه هاست.
برگزاری برنامه های ورزشی و رونمایی از 110 جلد 

کتاب
شیروانیان خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه تیراندازی سردار 
شهید عبدالرسول زرین توسط اداره کل ورزش و جوانان در 
اصفهان و حدود ۵0 عنوان برنامه های ورزشــی، فرهنگی و 
کوه گشت و پیاده روی خانوادگی در شهرستان ها، برگزاری 
آیین رونمایی از 110 جلد کتاب و ۲ جلد کتاب فاخر، اعالم 
شــهدای اســتان و ۵00 فیلم خاطره نگاری والدین معظم 
شهدا، نشست صمیمی با طالب شــاهد و ایثارگر استان در 
روز سه شــنبه ۲ خرداد 9۶، برگزاری مراســم عطرافشانی 
و اهتزاز پرچم در گلزار شــهیدان اســتان، اعــزام تیم های 
باســتانی جانبازان و گلبال نابینایان به مسابقات کشوری، 
برگزاری مســابقات قرآن در خانه ویژه جامعــه ایثارگری 
استان، برگزاری اردوهای یک روزه همسران و مادران شهید، 
توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، حمایت 
از اجرای یک نمایش صحنه ای با عنــوان »غروب ابراهیم« 
به مدت 1۲ شب از ۲1 اردیبهشــت تا ۵ خرداد 9۶ در سالن 
حوزه هنری بــا محوریت حوزه هنری اصفهان و مشــارکت 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس، برگزاری 
نشست شــعر تخصصی، شــب خاطره و نشست تخصصی 
 ادبی در ســوم خرداد توســط حوزه هنری از دیگر برنامه ها

است.
اختصاص 1500 دقیقه برنامه در رسانه ملی 

دبیر ستاد بزرگداشت مناســبت های استان اصفهان عنوان 
داشت: اختصاص دادن برنامه های تلویزیون و رادیوی استان 
اصفهان به مدت بیش از هزار و ۵00 دقیقــه به برنامه های 
تولیدی، پخش مستندهای جذاب از جمله شهری در آسمان، 
فیلم های ســینمایی دفاع مقدس، نشســت ها، میزگردها و 
برنامه های گفت وگومحور با حضــور فرماندهان، ایثارگران 
و خانواده های معظم شــهدای عملیات بیت المقدس توسط 
سازمان صداوسیمای مرکز اصفهان، برگزاری نشست ادبی و 
تجلیل از بانوان نویسنده دفاع مقدس بخشی از برنامه هایی  
 اســت که قرار است به مناســبت آزادی خرمشــهربرگزار

 شود.

با مسئوالن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »شب های 
رمضان« در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان از 
اجرای طرح شب های رمضان در اصفهان خبر داد.وی 
با بیان اینکه ماه مبــارک رمضان ماه انس با قرآن بوده 
و الزم اســت فضای معنوی در این ماه در شهر وجود 
داشته باشد، اظهار کرد: ماه رمضان در تمام کشورهای 
مسلمان دنیا ماه شادی است و ما به دنبال این هستیم 
که فضایی با عنوان شــب های رمضان را ایجاد کنیم تا 
هنرمندان در فضای هنرستان هنرهای زیبا آثار خود 
را ارائه کنند. حجت االسالم حبیب رضا ارزانی با اشاره 
به فعالیت های این اداره کل طی دو سال اخیر، افزود: 
یکی از بزرگ ترین اتفاقات عمرانی در سال گذشته بحث 
بازسازی ساختمان اداره کل همچنین فضای هنرستان 
هنرهای زیبا و نوسازی، تعمیر و تجهیز برخی از ادارات 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ها بود.
وی با اشاره به رتبه برتر اســتان اصفهان در طرح های 
عیدانه، تابســتانه و پاییزه کتاب افزود: رونق مجتمع 
فرهنگی هنری استاد فرشچیان و واگذاری این مجموعه 
به بخش خصوصی نیز از دیگــر فعالیت های اداره کل 
در سال گذشته اســت؛ البته همین که فضای فعالیت 
هنرمندان بازتر شــده و ضمن رعایــت مصالح تالش 
کردیــم هنرمندان در کنــار بقیه به راحتــی فعالیت 
کنند یکی از دســتاوردهای مهم اداره کل در دو سال 

گذشته است.
حجت االســالم ارزانی گفت: به نظــرم ایجاد فضای 
آرامش در فضای فرهنگی هنری شهر و استان همراه با 
ارتقای شاخص های حوزه فرهنگ و هنر یکی از بهترین 

دستاوردهای این ایام بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به رتبه نخست قرآنی استان اصفهان در دو سال گذشته 
خاطرنشــان کرد: در حوزه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد، بهترین استان در سطح کشور بودیم و ساخت 
و ساز ســینما در دو سال گذشته رشــد خوبی داشته 
است و در تالش هســتیم تا تمام سالن های سینمایی 
شهرستان ها را به بخش خصوصی واگذار  کنیم؛ فضای 
جدیدی را نیز در دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان به 

زودی کلنگ زنی می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه جشــنواره فیلم کودک و نوجوان 
در اصفهان اســت و جای دیگر هم برگزار نخواهد شد، 
گفت: برای ۵ سال قطعی شده که جشنواره فیلم کودک 

و نوجوان در اصفهان برگزار شود.

چهره

شهرداری

حســن کامران با اخــذ ۲۴3 هزار 
و ۵۸۵ رای، پیــروز انتخابــات 
میان دوره ای مجلس اصفهان شده 
است .موسویان با ۲33 هزار رای و 
سخاوتی با ۸7 هزار رای دوم و سوم 
شدند.حســن کامران دستجردی، 
نماینده مــردم شــهر اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی در ادوار 
چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم بوده است و نمایندگی در مجلس 
دهم شورای اسالمی را در شناســنامه خود به ثبت خواهد رساند؛ 
همچنین وی، در مجالس هفتم و هشــتم عضو کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است.

در انتخابات میان دوره ای مجلس دهم؛

»حسن کامران« بر کرسی پنجم مجلس 
اصفهان تکیه زد

اصفهان، جامع ترین نظام برنامه ریزي در حوزه بازآفریني شهري کشور را دارد

زاینده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، در 
شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه اردیبهشت، فرصت خوبی است 
برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح 
گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برای تان مهیاست. با ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در ســطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

چه روزهای خوشی
زمان : 3 خردادماه- ساعت ۲0

مکان: تاالرهنر

خواستگاری
زمان: یکم و پنجم خردادماه- ساعت 17

مکان: تاالر هنر

در شهر

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان:

یادوارهشهدایعملیاتبیتالمقدسبرگزارمیشود

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل سنگفرش چهارباغ عباسی 
تا پایان سال جاری

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به دنبال پیاده راه 
کردن چهارباغ عباسی، سنگفرش این محور در دستور کار شهرداری 
منطقه 3 قرار گرفت. حســین کارگر با اشــاره به اینکه سنگفرش 
چهارباغ عباسی در ۴ فاز اجرایی می شود، گفت:  سنگفرش فاز اول 
ضلع شرقی چهارباغ عباسی از میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ 
بهایی در دست اجراست و تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تاسیسات فاز اول 
این محور نیز نوسازی شده است، افزود: عملیات اجرایی سنگفرش 
فاز دوم ضلع شرقی چهارباغ عباســی نیز از خیابان شیخ بهایی تا 
خیابان آمادگاه و فاز سوم پروژه نیز در محور غرب چهارباغ عباسی 
از میدان امام حسین)ع( تا شــیخ بهایی در آینده نزدیک اجرایی 
می شود.کارگر ادامه داد: ســنگفرش فاز چهارم  نیز پس از تکمیل 
سنگفرش فاز اول تا سوم  چهارباغ عباسی اجرایی می شود. وی ادامه 
داد: سنگفرش چهارباغ عباســی با اعتبار ۲ میلیارد و 700 میلیون 

تومان تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیرمنطقه 12 شهرداری اصفهان :

 ۶۰ پروژه عمرانی – خدماتی
 امسال در منطقه 1۲ اجرا می شود

مدیرمنطقه 1۲ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: به منظور خدمت 
رسانی بیشتر به شهروندان امســال  ۶0 پروژه عمرانی - خدماتی 
در منطقه 1۲ اجرایی می شود.محمدرضا برکت با اشاره به اجرای 
پروژه های امســال این منطقه عنوان کرد: نوســازی پیاده روهای 
خیابان بهارستان، حدفاصل خیابان امین تا ایستگاه متروی گلستان، 
نوسازی پیاده رو حاشــیه خیابان کاوه ، حدفاصل خیابان دانش تا 
سه راه ملک شهر و  پیاده رو ســازی خیابان های اصلی عاشق آباد 
در سال جاری اجرا می شــود. مدیرمنطقه 1۲ شهرداری اصفهان 
تملک حلقه چهارم ترافیکی را از پروژه های شاخص منطقه دانست 
و گفت: تقاطع غیرهمسطح استقالل و پردیس خانواده محور از دیگر 
ابر پروژه های منطقه است که عملیات اجرایی آن در سال جاری به 
پایان می رسد. برکت با تاکید بر اینکه برای ارتقا سرانه فضای سبز و 
شادابی اهالی منطقه فاز سوم بوستان مادر امسال احداث می شود، 
ادامه داد: همچنین تملک فضای ســبز حاشــیه بانــد ۵0 متری 
 خیابان کاوه و تملک فضای ســبز محله امیرالمومنین امسال نیز 

انجام می شود.

رییس اداره عمران و بهسازي شهري اداره کل راه وشهرسازي استان اظهار کرد: 
با وجود اسناد باالدستي خصوصا اسناد ملي و استاني بازآفریني پایدار شهري و 
اصول هادي و قانوني مترتب بر آنها از جمله رعایت الزامات سیاست هاي کلي نظام 
در اصل ۴۴ قانون اساســي و قرار گیري پروژه هاي بهسازي حاشیه کالنشهرها و 
بافت هاي فرسوده در لیست پروژه هاي اولویت دار اقتصاد مقاومتي، فعالیت هاي 

بازآفریني شهري استان در سال 139۵ بر مدار برنامه قرار گرفت.
منصور فخاران افزود: براي تشــریح عملکرد حوزه بازآفریني شهري اصفهان در 
یک سال گذشته طبقه محتوایي صورت گرفته که بر این اساس تمام فعالیت هاي 
اجرایي را مي توان به دو رکن اصلي شامل بستر سازي مشارکت و تحریک توسعه، 

طبقه بندي کرد.
رییس اداره عمران و بهسازي شهري اداره کل راه و شهرسازي استان تصریح کرد: 

بسترسازي جهت مشارکت عموما از طریق راهکارهاي ابزارسازي، توانمندسازي 
و فرهنگ ســازي صورت مي گیرد که در راهکار ابزار سازي مشارکت مي توان به 
فعال سازي تمام ستادهاي بازآفریني شهرستاني، تشــکیل کارگروه هاي ذیل 
ستاد بازآفریني استاني، شناسایي سازمان هاي مردم نهاد و انجام تفاهم نامه هاي 

مشارکت با شهرداري ها و دانشگاه ها اشاره کرد.
فخاران ادامــه داد: در راهکار توانمندســازي مي توان به فعال ســازي نهادهاي 
توسعه محله از جمله تشــکیل تعاوني احیای محله همت آباد، پیگیري تاسیس 
دفاتر بازآفریني در مناطق شهر اصفهان و همچنین تعریف و تامین اعتبار اجراي 
پروژه هاي خدماتي و زیرساختي در محالت نابسامان حاشیه اي شهرهاي خمیني 
شهر، نجف آباد، شهرضا و اصفهان با اعتباري نزدیک به ۶0 میلیارد ریال نام برد و در 
راهکار فرهنگ سازي نیز مي توان از اقداماتي نظیر طرح اهمیت مسئله بازآفریني 

در ستادهاي شهرستاني، برگزاري نشســت هاي محلي و تخصصي و ایرانشهر، 
اطالع رساني و ترویج فرهنگ بازآفریني در شهرها و محالت هدف نام برد.

وی اضافه کرد: دسته دوم اقدامات بازآفریني استان با عنوان تحریک توسعه مبتني 
بر راهکارهایي همچون الگوسازي، توسعه خدمات و ارتقاي زیرساخت هاست که 
از اهم اقدامات الگوســازي مي توان از اقدامات صورت گرفته جهت تملک سایت 
کارخانه ریسباف و برنامه ریزي جهت بازآفریني آن نام برد. همچنین در خصوص 
توسعه خدمات و ارتقاي زیرساخت هاي محالت هدف مي توان به اجراي پروژه هاي 
مشارکتي با شهرداري شهرهاي کاشــان، آران و بیدگل، نایین، انارک و بافران با 

اعتباري بیش از 7۲ میلیارد ریال اشاره کرد.
رییس اداره عمران و بهسازي شهري اداره کل راه و شهرسازي استان گفت: قابل 
توجه ترین رسالت و وظیفه دبیرخانه ستاد بازآفریني پایدار شهري استان اصفهان 

هماهنگي و پیشبرد برنامه بازآفریني استان است و از مشخصات عمده این برنامه 
مي توان از تجمیع منابع استاني، بخش عمومي )شهرداري( و منابع ملي همچنین 
 مدیریت و پایش هزینه کرد آن در محدوده هاي  ۵ گانه شــهرهاي اســتان نام

 برد.
فخاران اظهار کرد: امروز اســتان اصفهان داراي جامع ترین نظام برنامه ریزي در 
حوزه بازآفریني شهري کشور اســت؛ چرا که اولین و تنها استاني است که سند 
استاني بازآفریني آن به تصویب و تایید ستاد بازآفریني شهري استان و ستاد ملي 
بازآفریني کشور رسیده و براي چهار شهر داراي اولویت کاشان، نجف آباد، شهرضا 
و مبارکه چارچوب اسناد محلي بازآفریني تهیه شده و در نظر داریم تا پایان سال 
139۶، محدوده ها و محالت هدف بازآفریني در همه  107 شهر استان شناسایي 

و مورد برنامه ریزي قرار گیرند.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2143 | May 22, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



32
11

26
2

امام علی )علیه السالم(: 
 از گناهان بزرگ اين است كه مال ديگری را بدون حق، تصرف

 كنند.
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لبخندک

مدتی پیش بحث تعطیلی یکی از کارخانه های  ندا
قدیمی تولید وسایل خانگی ایران سر زبان ها  شاه نوری

افتاد. آه از نهاد همه برخاست، شبکه های اجتماعی پر شد از عکس ها 
و خاطرات مردم از محصوالت این کارخانه و متخصصان درباره دالیل 
تعطیلی  یا واگذاری اش حرف  زدند و تحلیل های جور و واجور ارائه  
دادند. واقعیت این است که  بعضی از مردم دنیا هیچ وقت این حس را 
تجربه نمی کنند و معنی آه کشیدن برای از بین رفتن یک صنعت یا 
کاالی ملی را نمی دانند. روی کره زمیــن مناطقی وجود دارد که از 
سس مایونز تا رب گوجه، پنکه و آیفون در خانه شان را وارد می کنند. 
آنها عــادت دارند تا به جای دیــدن عبارت ســاخت وطن، عبارت 
»بسته بندی شده در وطن« را ببیند. درست است که رونق صنعت 
ملی، کشــاورزی ملی و هنر ملی برنامه ریــزی، مدیریت و بودجه 
می خواهد و کاالی تولید وطن باید آنقدر مرغوب باشد که بتواند در یک 
بازار رقابتی دوام بیاورد و رقبای خارجی اش را شکست بدهد. درست 
اســت که چرخ اقتصاد با تعارف کــردن و من بمیــرم و تو بمیری 
نمی چرخد و بازار سرمایه خیلی با مفاهمی مثل وطن پرستی آشنا 
نیست و هرجا سود بیشتری باشد، همان جا بساطش را پهن می کند 
اما اگر ما موقع انتخاب بین یک کاالی ایرانی خوش ساخت و نمونه 
خارجی خوش نام و نشــانش همیشه دســت روی جنس خارجی 
بگذاریم دیگر چیزی از تولیدات داخلی باقی نمی ماند. در دوره ای که 
واسطه ها و دالل ها چین را کشــف کرده اند و راه فروختن اجناس 
بی کیفیت را به چند )صد( برابر ارزش واقعی اش به ما یاد داده اند، در 
روزهایی که پیدا کردن کار دغدغه اصلی خیلی هاست، قصد آنهایی 
که کمپین خرید کاالی ملی را راه  انداخته اند، نجات ما از آینده ای 
بوده است که در آن پیدا کردن کاالی ساخت ایران حکم کیمیا را دارد.

4- اگر دوستان خود را دشمن می بینید
افرادی که غیرجذاب به نظر می رســند، همیشه با 
دوستان خود در جنگ و دعوا هستند. به جای اینکه 
با هم باشند و از بودن با دوستان لذت ببرند و از آنها 
مراقبت کنند، دائم به پشت سر خود نگاه می کنند و 

نگران این هستند که از پشت خنجر بخورند.
5- ارزش خود را از دیگران طلب می کنید

شــما قطعا فرد غیرجذابی هستید اگر به طور مدام 
از دیگــران می خواهید که چرا شــما را آنچنان که 
خودتان فکر می کنید مهم نمی شــمارند. به عنوان 
مثال، دو نفر از دوستان بدون شما به جایی می روند. 
این موضوع برای آنها مهم نیست، اما برای شما مهم 
است. از این موضوع بگذرید؛ آنها هنوز دوستان شما 
هستند؛ زندگی آنها وقتی شما در کنارشان نیستید 

متوقف نمی شود.
6- اگر همیشه رییس هستید

در یک گروه دوستی، زمین بازی برای همه یکسان 
است. اگر شما کسی هستید که می خواهد همیشه 
رییس باشد یا همه کارهای دیگران را کنترل کند، 

مطمئنا به روشی غیرجذاب عمل می کنید.
7- اگر دبه در می آورید

افرادی که در رفتارهای ناپسند مشارکت می کنند، 
اغلب صــادق نیســتند؛ در مورد همــه چیز دروغ 
می گویند و می خواهند از همه کارها سردربیاورند 
و کسی نمی داند که واقعا در مورد چیزهای مختلف 
چه فکری در سر دارند. بله، صداقت بهترین سیاست 

است.
8- اگر گستاخ هستید

اغلب به شــکلی توهین آمیز با دوســتان  برخورد 
می کنند و آنها را با حرف های زمخت و درشت، در 
جمع خجالت زده می کنند. دوستان واقعی، افرادی 
هستند که ما در کنار آنها به آرامش می رسیم و اگر 
زمانی حرفی زدند و یا کاری کردند که خیلی مطابق 
میل ما نبود، نباید رفتارمان به گونه ای باشد که باعث 

رنجش و شرمندگی آنها شود.
9- اگر غیرقابل اعتماد هستید

آیا وقتی دوســتی از شــما کمک می خواهد شما 
در دسترس هســتید؟ یا وقتی کســی به شما نیاز 
دارد همیشه مشــغول و گرفتار هستید؟ اگر کسی 
نمی تواند روی شما حســاب کند، این یک ویژگی 

غیرجذاب در رابطه دوستی و یا شغلی است.
 10- اگر همیشه منفی هستید

بدبینی یک ویژگی جذاب نیست. اگر عادت دارید 
که دائم به همه چیز بدگمان و بدبین باشــید الزم 
است نگاهی دوباره به خودتان بیندازید. هیچ کس 
مایل نیســت با شخصی دوســتی کند که به جای 
نگاهی مثبت و واقع نگر، همه چیز را از دریچه تنگ 

بدبینی نگاه کند.

مهارت زندگی

» کاناسـو « نام قبیله ای اسـت در جنوب هندوستان که 
تمام مردمـان آن دارای یک ویژگی مشـترک در دسـت 
خود هسـتند. انگشـتان دسـت همه مـردان و زنـان این 
قبیلـه به یک شـکل خاص بـوده و پوسـت دسـت، چند 
انگشـت را به هـم تنیـده اسـت. ایـن حالت عجیـب در 

چند نسـل گذشـته ایـن قبیله تکرار شـده اسـت. 
مردمـان ایـن قبیلـه بـاور دارنـد کـه علـت ایـن حالت 
غیـر طبیعـی انگشـتان دسـت آنهـا، بـه خاطـر خشـم 
خـدای مارهـا از آنهاسـت. در حالـی کـه ایـن بیمـاری 
افـراد قبیلـه یک نقـص مـادرزادی بـوده و چسـبیدگی 
انگشـتان )Syndactyly( نـام دارد و بـا جراحـی قابل 
درمـان اسـت، امـا آنهـا عقیـده دارنـد کـه انجـام هـر 
 گونـه درمانی منجـر به وقـوع اتفاقـات ناگوار بـرای آنها 

خواهد شد. 
» ساراسـو کاناسـو « مسـن تریـن زن ایـن قبیلـه مـی 
گویـد:» ما حتـی به عمـل جراحـی فکـر نمی کنیـم. با 
وجود چنیـن مشـکلی زندگی عـادی خـود را می توانیم 
بگذرانیـم و در طـول روز بـا هیـچ مشـکلی مواجـه 

نمی شـویم. در حالـی کـه برخـی به ما فشـار مـی آورند 
کـه انگشـتان خـود را تحت عمـل جراحـی قـرار دهیم 
ولـی مـا معتقدیـم کـه در صـورت انجـام ایـن کار، باید 

منتظـر اتفاقـات ناگـوار باشـیم.«
گفتنی اسـت؛ اعضای ایـن قبیله بنـا به اعتقـادات خود 
هـر سـال بـرای دلجویـی و خشـنودی خـدای مارهـا 
مراسـمی را در یـک بیشـه مقـدس کـه بـه گمـان آنها 
محـل زنـده شـدن موجـودات ماورایـی اسـت برگـزار 

مـی کننـد.

باور عجیب مردمان یکی از قبایل هندوستان!
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

»به امید دیداردر آن دنیا« اثر»پی یر لومتر« با ترجمه »مهستی 
بحرینی« را نشر ماهی چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

» پی یر لومتر« را بیشــتر به ســبب رمان های پلیســی اش 
می شناســند، اما »به امید دیدار در آن دنیا« با آثار پیشین او 
متفاوت است. قهرمانان لومتر در این کتاب سربازان فرانسوی 
زخم خورده از جنگ جهانی اولند، سربازانی که سرنوشتشان 
در فرانسه پس از جنگ به مراتب سیاه تر از روزهای وحشتناک 

جنگ است.این رمان در ســال ۲۰۱۳ منتشر شد و در زمان 
انتشارش بیشــتر جوایز ادبی فرانســه از جمله جایزه معتبر 
 گنکور را ازآن خود کرد. در پشــت جلد ایــن اثر می خوانیم

» آن شب مرلن خواب غم انگیزی دید، شماری سرباز در مرحله 
پیشرفته ای از پوسیدگی در گورهایشان نشسته بودند  و گریه 
می کردند و کمک می خواستند، اما هیچ صدایی از گلویشان 

بیرون نمی آمد ...«

نیمه تاریک وجود 
هرچه شــما را برمی انگیزاند، جنبه ای از خود 
شماســت. درباره نکاتی که در کسی تحسین 
 می کنید، دقیــق باشــید و آن را در خودتان 

بیابید.

»نیمه تاریک وجود«
دبی فورد

به امید دیداردر آن دنیا

ویژگی هایی که شما را 
غیرجذاب می کند!)2(

 کاالی ایرانی بخریم
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به تازگی رایانه ای طراحی شده است که می تواند اطالعات 160 
میلیون کتاب را درخود جای دهد.

به تازگی رایانه ای توسط شــرکت  هیولت پاکارد )HP( طراحی 
شــده  که 160 ترابایت حافظه دارد و می توانــد اطالعات 160 
میلیون کتاب را درون خــود ذخیره کند. این آخریــن نمونه از 
پروژه تحقیقاتی »ماشین« شرکت هیولت پاکارد است که هدف 
آن ساخت رایانه های بسیار ســریع با تمرکز خاص روی طراحی 
حافظه ای قدرتمند است.یکی از مشکالت به شیوه سنتی، شیوه 
کارکرد پردازشــگرها، حافظه و فضای ذخیره ســازی احتماال به 
کندی فعالیت رایانه ها می باشــد که هیولت پاکارد درصدد رفع 
این مشکل  است.گفتنی اســت؛ تاکنون حفظ و نگهداری چنین 
 مجموعــه ای از اطالعات در یک سیســتم حافظــه امکان پذیر

 نبوده است.

رایانه ای که 160 میلیون کتاب را 
در خود جای داده است

 پدر و پسری در مکه 
سوژه رسانه ها شدند

 میل به ادامه تحصیل و درس خواندن، احساســی اســت که پیر و 
جوان نمی شناســد و انسان در هر سن و ســالی که باشد می تواند 
با عالقه این موضوع را دنبال کنــد. به قول معروف ماهی را هر وقت 
که از آب بگیرید تازه است و جلوی ضرر را هروقت که انسان بگیرد 
حاصلش منفعت بوده، در همین رابطه شما را با یک پدر و پسر آشنا 

خواهیم کرد.
مری الزهرانی 50ساله، به همراه پسرش در یک جلسه مشترک در 
مدرسه ای واقع در شــهر مقدس مکه قبله گاه مسلمانان و زادگاه 

پیامبر اسالم)ص( آزمون دادند.
این مرد بیان کرده که به هیچ عنوان از اینکه در این ســن و سال با 
پسرم در یک امتحان شرکت کردم احســاس خجالت نمی کنم و 
بسیار مشتاق هستم پا به پای فرزندم مراحل مختلف تحصیلی را با 

موفقیت پشت سر بگذارم و به درجات عالی برسم.

شرکت مرســدس بنز در نمایشگاه اتومبیل شــانگهای، از سری 
جدید کالس S رونمایی کرد. این سری مجهز به فناوری »رانندگی 
هوشمند« بوده و عالوه بر آن شامل آپدیت های جدید برای قابلیت 
Active Distance Assist Distronic  و فرمان خودکار است. 
اما این خودرو قابلیت های هوشمندانه تری نیز دارد. براساس اخبار 
منتشر شده فرمان خودروی سری S  مرسدس بنز، هوشمندتر شده 
و می تواند به طور هوشمند حتی الین حرکت خودرو را نیز تغییر 
دهد. برای این کار کافی است راننده ضربه ای به فرمان بزند تا این 
ویژگی فعال شــود. اگر خودرو نتواند طی 10 ثانیه فضای باز برای 
تغییر الین بیابد، ماموریت خود را لغو می کند، اما از تمام این موارد 
جالب تر قابلیت Distronic  است. خودروی مجهز به این فناوری 
می تواند فاصله با خودروی جلویی را تنظیم کند و  در صورت نیاز به 

طور خودکار سرعت خود را افزایش یا کاهش دهد. 

خودرویی که سرعتش را به صورت 
خودکار تنظیم می کند!

تصاویر روز

نمایی از شهر زیبای lugano سوئیسمعماری جالب ساختمان ها در سنگاپور


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

