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ازدواج کودکانه و آسیب های 
غیرقابل جبران آن

»زاینده رود«  بررسی می کند؛
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نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهــان در خطبه های نماز 
جمعه این هفته اظهارکرد: شهید حججی در مقابل دشمن مردانه ایستاد 
و مظلومانه به شهادت رسید؛ این حرکت الزم بود تا مردم تنفر خود را از داعشیان 
و حامیانشان نشان دهند. در همین زمانی که این جنایات صورت می گیرد، هنری 

کسینجر به ترامپ نصیحت کرده که...
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خلوص شهید حججی در کشور 
شور ایجاد کرد

رییس حوزه هنری اصفهان:
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ردیف، مکتب موسیقی اصفهان را پیشگام کرد
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ایران، عراق، ترکیه و سوریه مخالف  هستند؛ چهارکشــوری که هر یک، زینب ذاکر
استان های کرد نشین در مرزهای خود دارند؛ قوم غیوری که 
البته هرازچندگاهی برخی اتفاقات سبب می شود تا ادعای 
استقالل طلبی کنند. این قومیت، در کردستان عراق نقش 
پررنگ تری دارد و حاال اتفاقات مختلف سیاسی در این کشور 
جنگ زده، سبب شده تا کردها بار دیگر ساز استقالل کوک 
کرده و ادعاهای استقالل طلبانه مطرح کنند. کار به تهدید به 
اعالم برگزاری رفراندوم اســتقالل و تصــرف چند منطقه 
نفت خیز هم مرز با اقلیم نیز کشیده شده است. ایران مخالف 
است و مخالفت خود با این موضوع را به صورت صریح و آشکار 
اعالم کرده. در ســفر اخیــر فرمانده کل نیروهای مســلح 
کشــورمان به ترکیه )که ازسوی رســانه های بین المللی 
»بی سابقه« نامیده شد(، موضوع استقالل کردستان عراق و 
برگزاری رفراندوم در این اقلیم به صورت ویژه مورد بحث و 
بررسی قرارگرفت. ایران و ترکیه باوجود تمامی اختالف نظرها 
که در چندسال اخیر افزایش نیز یافته و این دو کشور را به دو 
همسایه با روابط نه چندان حسنه تبدیل کرده است، این بار 
و بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند. سرلشکر باقری به ترکیه 
رفت و حاال خبر می رسد که »اردوغان« نیز به زودی به تهران 
سفر خواهد کرد. سرلشکر باقری گفته است مهم ترین مسئله 
از نظر مقامات دو کشور-ایران و ترکیه- موضوع اعالم تصمیم 
همه پرسی کردستان عراق در اوایل مهر ماه بود که دو کشور 
نظر مشــترک دارند بر اینکه این موضوع در صورت تحقق، 
مبنایی برای آغاز تنش و درگیری در کشور عراق خواهد شد 
که تبعات آن دامان کشورهای همجوار را نیز می گیرد. این 
موضوع سه کشور عراق، ترکیه و ایران را درگیر خواهد کرد و 

به همین دلیل مقامات دو کشور تاکید دارند...
رفتن جمالی نژاد قطعی شده است؟

مردی که شبیه سیاسی ها نبود

 به بهانه استقالل طلبی کردستان عراق 
و تهدید به برگزاری رفراندوم؛

خاورمیانه خسته است

نگاه
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گزارش 
                 یک جـنـایـت

م             مهدی زرگر/زاینده رود
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هیچ یک از متدینین کشور، اپوزیسیون دولت نیستند
سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه  به زودی بررسی های 
کابینه در جلسه پایان می یابد و کارش را شروع می کند ،اظهار کرد: اپوزیسیون دولت بودن در 

جمهوری اسالمی ایران جایی ندارد و هیچ یک از متدینین در کشور ما اپوزیسیون نیستند.

سیاست خارجه

محمدرضا مروارید، استاندار ایالم در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان ، درباره آخرین تمهیدات انجام شــده 
به منظور برگزاری مراسم اربعین حسینی، اظهار داشت: 
در جلسه ای که اخیرا در وزارت کشور برگزار شد، درباره 
موضوعات مختلفی از جمله ایجاد امکانات رفاهی برای 
زائران اربعین تصمیم گیری کردیم. وی با اشاره به مسیر 
تردد زائران، افزود: ســه مرز در سال های گذشته مسیر 
تردد زائران بود، اما امسال احتماال مرز خسروی هم برای 
برگزاری مراسم اربعین بازگشایی می شود و این موضوع 
تصمیم و تمایل دو کشور ایران و عراق است. مروارید درباره 
لغو روادید زائران اربعین، بیان کرد: ایران آمادگی خود را 
برای لغو روادید اعالم کرده است، اما عراق با توجه به شرایط 
کشورش تمایلی به لغو روادید ندارد. وی با بیان اینکه وزیر 
کشور اعالم کرد آمادگی صدور روادید الکترونیک را داریم، 
گفت: می توانیم به کشــور عراق در زمینه صدور روادید 
الکترونیک کمک کنیم، اما به نظر نمی رسد برای اربعین 

سال جاری روادید الکترونیک صادر شود.

ایلنا: سید علی خرم، سفیر اسبق ایران در چین و لیبی 
با اشــاره به سخنان حســن روحانی در عرصه سیاست 
خارجی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری گفت: آنچه 
از صحبت های رییس جمهور مشخص است، این است 
که دولت دوازدهم نه تنها ادامه دهنده راه دولت یازدهم 
در عرصه سیاست خارجی است بلکه تاکید بیشتری در 

موضوع تعامل سازنده با جهان دارد. 
وی با بیان اینکه روحانی در ســخنرانی خود چهره ای 
صلح طلب و صلح دوست از ایران به تصویر کشید، تصریح 
کرد: تاکید ایران بر دراز بودن دست ایران برای همکاری 
با جامعه بین المللی حاکی از این مسئله است که ایران 
درصدد به چالش کشیدن نظم بین المللی نیست بلکه 
توسعه خود  را در چارچوب همکاری بین المللی می بیند 
و درصدد افزایش نقش آفرینی خود در این قالب اســت.

وی افزود: همچنین آقای روحانی به صورت غیرمستقیم 
 به ترامپ پیــام داد کــه کســی نمی توانــد برجام را 

پاره کند.

سفیر اسبق ایران در چین و لیبی: 

 روحانی چهره ای صلح طلب 
از ایران به تصویر کشید

رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی:

دیوارکشی ترکیه خالف منافع 
ملی ایران محسوب نمی شود

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

کسانی که دم از سازش می زنند 
ذلت را به یادگار می  گذارند

میزان: رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس گفت: احتماال کشور ترکیه با نیت خاصی 
اقدام به دیوارکشی بین مرز خود و ایران می کند، اما الزاما 
این امر نمی تواند خالف منافع ملی کشور ما محسوب 

شود.
 مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم نطنز با اشاره به اقدام 
اخیر کشور ترکیه مبنی بر دیوارکشی بین مرز این کشور و 
ایران، گفت: ما نباید با یک رویکرد منفی به اقدام اخیر ترکیه 
نگاه کنیم؛ بنابراین در هر صورت این امر می تواند مرز های 
ما را هم محفوظ نگه دارد.وی افزود: شــاید کشور ترکیه 
با نیت خاصی اقدام به دیوارکشــی بین مرز خود و ایران 
می کند ولی الزاما این امر نمی تواند خالف منافع ملی کشور 
تلقی شود. نماینده نطنز تصریح کرد: احتماال ترک ها با این 
نگاه که تروریست های )پ. ک. ک( نتوانند از این مسیر 
به خاکشان وارد شوند دست به این اقدام زده اند؛ بنابراین 
 این امر می تواند یکی از عمده دالیل دیوارکشی محسوب 

شود.

تسنیم : سید محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد  
در حاشیه مراسم یادبود شهید حججی گفت: همه شهدا 
از جایگاه واالیی برخوردارند و چون زنده اند تاثیرگذار نیز 
هستند . آنها نشان دادند هیچ شائبه ای در میان آنها نیست، 
زیرا با اخالص کامل و صداقت حرکت می کنند. شاید تا وقتی 
زنده هستند، برخی ویژگی های ممتازشان مثل ایمان و 
اعتقاد راسخ  را باور نکنیم و زمانی که به شهادت می رسند، 
 برخورداری از درجه بــاالی یقین آنها بــر همگان ثابت 

می شود. 
وی افزود: از سوی دیگر با شهادت این بزرگواران حقانیت 
راه ایثار، مقاومت و حقانیت راه دفاع از حریم اهل بیت )ع( 
به اثبات می رسد زیرا شــاهد تاثیرگذاری باالی خون این 
شهدای بزرگوار هستیم. هر کسی که از یک انسانیت نسبی 
برخوردار باشد، تایید می کنند مســیری که آنها انتخاب 
کردند، مسیر درستی اســت، زیرا شهدا عزت را به ارمغان 
آوردند و آنهایی که از سازش دم می زنند ذلت و خواری را 

برای ملت مان به یادگار می گذارند.

بین الملل

طرح جدید ایالت کالیفرنیا 
برای جدایی از آمریکا

به نقل از خبرگزاری فرانســه؛ در حالی که آمریکا یکی از 
وخیم ترین بحران های سیاســی اخیر خود را پشت سر 
می گذارد، گروهی از مردم کالیفرنیا طرح جدیدی را برای 
جدایی این ایالت از حکومت فدرال آمریکا ارائه کردند.در 
این طرح که یک گروه سیاسی حاشیه ای پیشنهاد کرده 
است، تشکیل مجلس مؤسسان برای اصالحات در یکی 
از اسناد مهمی درخواست شــده است که در بنیانگذاری 

آمریکا نقش دارد. 
ایالت کالیفرنیا با حــدود چهل میلیــون نفر جمعیت، 
پرجمعیت ترین ایالت آمریکا و ششــمین اقتصاد بزرگ 
دنیاســت. این ایالت بر سر مســائلی از قبیل مهاجرت و 
سیاست های محیط زیستی با دولت دونالد ترامپ، رییس 

جمهور آمریکا دچار اختالف است.

 دیدار میانجی قطری
 با ملک سلمان

رسانه های عربستان بامداد جمعه گزارش دادند که شیخ 
عبدا...بن علی آل ثانی، شاهزاده قطری که از وی به عنوان 
میانجیگر میان دوحه و ریاض یاد می شــود، در سفر به 
مراکش با پادشاه عربستان دیدار کرد. براساس این گزارش، 
پادشــاه عربســتان بر عمق روابط تاریخی میان دو ملت 

عربستان سعودی و قطر تاکید کرده است.
ازسوی دیگر شیخ عبدا... آل ثانی نیز با تشکر از اقدام پادشاه 
عربســتان برای حضور زائران قطری خانه خدا، بر روابط 
عمیق میان ملت عربستان ســعودی و ملت قطر و سران 

سعودی و خانواده حاکم در قطر تاکید کرد.

پنتاگون :میلیون ها دالر به 
پیشمرگ ها داده ایم

ایسنا: به نقل از الیوم السابع، اریک پاهون، سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا تصریح کرد: پنتاگون در ژوئیه ۲۰۱۶ یادداشت 
تفاهمی را با پیشــمرگ ها برای تسهیل در پرداخت های 
مالی به نیروهای شرکت کننده در نبرد آزادسازی موصل 
امضا کرد که این پرداخت ها در حال حاضر پایان یافته است.

وی تصریح کرد: واشــنگتن از زمان عملیات علیه داعش 
در سال ۲۰۱۴، میلیون ها دالر به پیشمرگ های کرد داده 
است و همچنین حمایت نظامی از آنها فراهم کرده و مهمات 
و تجهیزاتی به آنها داده که این اقدامات با موافقت دولت 

عراق صورت گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک؛ آمریکا با جدیت تمام درباره به پا کردن 
جنگ درکره شمالی تعمق می کند. برای تدارک تجاوز علیه 
کره شمالی ،آمریکا به ایجاد بی ثباتی در جمهوری های آسیای 
مرکزی و تعویض رژیم های حاکم در آن کشورها، به دولت های 

گوش به فرمان ایاالت متحده احتیاج دارد.
»روستیسالو ایشچنکو« رییس مرکز تجزیه و تحلیل و پیش بینی 

موقعیت های استراتژیک روسیه برای خبرگزاری اسپوتنیک 
نوشت: آمریکا در سرحد جنگ با کره شمالی قرار گرفته و چین 
وعده داده، اگر پیونگ یانگ در جنگ پیش دستی نکند از شمالی 
جانبداری خواهد کرد؛ اروپا ترسید و از این حادثه فاصله گرفت.

آمریکا در جنگ با کره شــمالی به این امر محتاج است که راه 
روسیه به چین قطع شــود، برای همین باید ایاالت متحده به 

سروری در کشورهای قزاقستان، ازبکســتان، ترکمنستان، 
قرقیزستان و تاجیکستان دست یابد. بدین سان کل راه ها در 
مثلث روسیه، چین، افغانستان و ایران برای روسیه بلوکه خواهد 
شد.  برای آمریکا فقط دادن تضمین عدم مداخله روسیه در این 

درگیری کم است. 
محافل حکومتی کشورهای آســیای مرکزی در حیطه نفوذ 
روسیه، ایران و چین قرار دارند، آنها معتقدند که در حال حاضر 
که سیاست آمریکا کمتر قابل پیش بینی بوده ملحق شدن به 
واشنگتن محال است. به این خاطر آمریکا باید در این کشورها 
مقدمات قیام گســترده ضد نظام های کنونی شان را تدارک 

ببیند که بسیار وقتگیراست.
حاال در جنوب ایاالت متحده جنگ داخلی جریان دارد و برای 
پایان دادن به آن واشنگتن باید جنگی با پیروزی زودرس انجام 
دهد. برای این منظور به قصد منســجم شدن جامعه مدنی 
آمریکا کره شمالی دارای سالح هسته ای انتخاب شده است. 
ولی این جنگ نباید طوالنی و طاقت فرسا باشد. آمریکایی ها 
 توان آن را ندارند. به این خاطر شــرکت چیــن در آن حذف 

شده است.
 اگر آمریکا تصمیم بگیرد جنگ در کره را به تعویق بیندازد و به 
آماده سازی میدان نبرد برای این جنگ بپردازد و کاری کند تا 
روسیه و آمریکا در آن شرکت نکنند در این صورت ما در ماه های 
نزدیک شاهد متزلزل شــدن موقعیت در همه جمهوری های 
آسیای مرکزی خواهیم بود و آمریکا سعی می کند تا برای این کار 
اسالمی گران مسلح از کشور هایی که در آنجا شکست خوردند از 
لیبی، سوریه، یمن و افغانستان به آسیای مرکزی منتقل کرده و 

به عملیات تخریبی بپردازند.   

کارشناس روس:

آتش جنگ کره شمالی، دامان جمهوری های آسیا را هم می گیرد

یادداشت

نگاه

ادامه از صفحه 1...
چنین کاری امکان پذیر نیست و نباید صورت بگیرد.

شــاید کردهای عراق حمایت های بی دریغ ایــران هنگام حمله 
داعش را فراموش کرده اند.

 ایران جزو معدود کشورهایی است که مدت هاست روابط نزدیکی 
با اقلیم کردســتان عراق دارد، اما برگزاری همه پرســی در مورد 
استقالل آن منطقه ممکن اســت بر روابط تهران با اربیل خدشه 

وارد کند.
ایران و ترکیه به طور ویژه از این اتفاق ناراضی خواهند شــد و این 
ناخرسندی سبب شــده تا مقامات دو کشــور به فکر پیداکردن 
راهکاری مشترک باشند. ســه سال قبل وقتی مســعود بارزانی 
مســئله اســتقالل اقلیم کردســتان را مطرح کرد،آمریکا اعالم 
 کرد بــا برگــزاری همه پرســی اســتقالل این منطقــه مخالف

 است.
 خبرگزاری فرانسه از جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نقل قول 
کرد که به اعتقاد آمریکا، عراِق متحد و یکپارچه عراقی قوی تر است 
و آمریکا از همه گروه ها می خواهد به این سمت حرکت کنند. آمریکا 
سه سال قبل »اوباما« را در کاخ سفید داشت نه »ترامپ« تندوریی 
که البته هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده اســت، اما در نهایت 
می توان گفت با توجه به مخالفت های داخلی و خارجی با مسئله 
استقالل کردستان، شاید باید امیدوار بود که مطرح شدن دوباره 
آن در شرایط زمانی کنونی نیز گذرا بوده و عراق متحد همچنان به 
حیات سیاسی و اجتماعی خود در منطقه غرب آسیا ادامه خواهد 
داد. موضوعی که خواسته تمامی همســایگان این کشور و حتی 
کشورهای اروپایی و آمریکاســت. خاورمیانه از این همه آشوب و 

چنددستگی و سازناکوک خسته شده است... 

عکس روز

سومین روز جلسه رای اعتماد به 
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آن شــرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی به طور فوق العاده شرکت که ساعت 11 صبح روز شــنبه 96/06/11 در محل شرکت واقع در 

اصفهان- دروازه شیراز- ابتدای سعادت آباد شماره 1 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص:
تغییر نام شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده

رئیس هیئت مدیره- شرکت پرستیژ تور

 تحلیل یک رسانه عرب زبان
 از دیدار سرلشکر باقری و اردوغان

پایگاه رای الیوم در مقاله ای به تحلیل دیدار سرلشکر باقری با مقامات 
ترکیه پرداخته و نوشته است: دیداری که میان »رجب طیب اردوغان« 
رییس جمهور ترکیه و ژنرال محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای 
مســلح ایران با حضور ژنرال خلوصی آکار، رییس ستاد ارتش ترکیه 
انجام شــد، شــاید یکی از مهم ترین دیدارهایی بود که نشان دهنده 
هماهنگی ایران و ترکیه برای سر و ســامان دادن به اوضاع در اراضی 
سوریه با توجه به تحوالت اخیر و برای نبردهای مشترک آتی در ادلب 
و الرقه است. در ادلب »هیئه التحریر الشــام« یا النصره مسلط است 
و احرار الشــام نزدیک به ترکیه را شکســت بزرگی داده و بر گذرگاه 
راهبردی باب الهوی مسلط شده است. ایرانی ها مانند ترک ها نگران 
گرایش های جدایی طلبانه کردها در آســتانه همه پرسی هستند که 
مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق در صدد اجرای آن است. 
این نگرانی آنها را به یکدیگر نزدیک می کند و ســبب می شــود که 

اختالف نظرها را و لو به طور موقت کنار بگذارند.

 ایران؛ محور دیدارهای رییس موساد
 در آمریکا

 فــارس : هیئــت امنیتی-اطالعاتــی رژیم صهیونیســتی بــه رهبری
 »یوسی کوهن« رییس سازمان جاسوسی اسراییل »موساد« ساعات پایانی 

پنجشنبه برای دیدار با مقامات کاخ سفید، وارد آمریکا شد.
این هیئت عالی رتبه اطالعاتی رژیم صهیونیستی در اولین نشست خود در 
کاخ سفید، با »هربرت مک مستر« مشاور امنیت ملی و »جیسون گرینبلت« 
فرســتاده ویژه رییس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، دیدار و گفت وگو 
کردند.گرینبلت در صفحه تویئتر خود با »بسیار سازنده« توصیف کردن این 
نشست، بر تداوم و تقویت همکاری های میان آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد.کوهن در این سفر قصد دارد به مقامات آمریکایی درباره این ادعا 
که بعد از شکست های داعش در سوریه و عراق، ایران مشغول پر کردن خأل 
ایجاد شده است، هشدار دهد. رییس موساد همچنین در دیدار با مک مستر 
و گرینبلت مدعی شد با وجود توافق هسته ای، ایران هنوز تمایالتش برای 
تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای را کنار نگذاشته و فشارهای قدرت های 

جهانی باعث قوی تر شدن موضع تهاجمی این کشور شده است.

شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور )سهامی خاص(
به شماره ثبت 2082 به شناسه ملی 10260210143

ایسنا :مجلس شورای اسالمی سه شــنبه هفته ای که گذشت 
در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بررسی کلیات کابینه دوازدهم و 

برنامه های دولت را آغاز کرد.
جلسه اول روز سه شنبه با دفاعیات حجت االسالم و المسلمین  
دکتر حسن روحانی، رییس جمهور از وزیران پیشنهادی و اظهارات 
مخالفان و موافقان درباره کلیات برنامه های ارائه شــده از سوی 

کابینه دوازدهم   آغاز شد .
بررسی صالحیت سیدمحمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش ،  محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات 
و فناوری اطالعات،  بــا اظهارات برخی از موافقــان و مخالفان 
ســیدمحمود علوی، وزیر پیشــنهادی اطالعات  به روز کاری 

مجلس در روز سه شــنبه پایان داد.در جلسه روز چهارشنبه نیز 
نمایندگان به ادامه بررسی صالحیت حجت االسالم والمسلمین 
سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی اطالعات و پس از آن  مسعود 
کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد، سیدحسن قاضی زاده هاشمی 
وزیر پیشنهادی بهداشت، محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی 
امورخارجه، محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و 
علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار پرداختند. روز پنجشنبه،  سومین 
روز بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در حالی آغاز شد که از 
همان ابتدا در حاشیه جلسه علنی، جنب و جوش و گفت وگوهای 
نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره پیگیری موضوع اعتصاب 
غذای یکی از سران فتنه به چشــم می خورد و پنجمین جلسه 

مجلس برای بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم 
با ادامه رسیدگی به صالحیت محمود حجتی، وزیر پیشنهادی 

جهاد کشاورزی آغاز شد.
بررسی صالحیت سیدعلیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری و 
امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی دفاع از دستور کارهای روز پنجشنبه 
مجلس شورای اسالمی در بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 

دولت دوازدهم بود.
مجلس در ادامه جلســه علنی روز پنجشــنبه، وارد بررســی 
صالحیت عباس آخوندی، وزیر پیشــنهادی راه و شهرســازی 
نیز شــد ولی به دلیل به پایان رســیدن وقت جلســه بررسی 
صالحیت آخوندی نیمه تمام ماند و ادامه رســیدگی به صبح 
 روز شنبه موکول شد. تاکنون صالحیت ۱۰ وزیر پیشنهادی از
  ۱7 وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی بررسی شده است.

مروری کوتاه بر جلسات بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی روحانی

دیدگاه

خبر

ایران حادثه تروریستی اسپانیا را 
محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم 
کردن اقدامات تروریســتی و ضد انسانی در بارســلونای اسپانیا با 
دولت، ملت و خانواده قربانیان و مجروحان این جنایت هولناک ابراز 

همدردی کرد.
به گزارش ایرنا ؛ بهرام قاسمی خاطر نشان کرد: پس از شکست های 
میدانی و پی در پی تروریســت های افراطی در منطقه، گســترش 
عملیات کور تروریســتی در اقصی نقاط جهان در دســتور کار این 
جانیان قرار دارد و کشــتار مردم عادی و بی گناه از اهداف شوم آنان 

است. 
وی با تاکید بر این واقعیت که تروریســم افسار گسیخته کنونی به 
معضلی جهانی تبدیل شده اســت اظهار کرد: امروز تروریسم کور 
داعشــی همه مرزهای جغرافیایی و عقیدتی را در نوردیده و اکنون 
جهان و همه مردم در سراسر گیتی از خاورمیانه تا آفریقا و از شرق دور 

تا اروپا هدف اقدامات پلید و ضد بشری آنان است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه معضالت جهانی راه حل 
جهانی دارند، تصریح کرد: امروزه هیچ کشوری حتی حامیان آشکار 
و نهان تروریست ها نمی توانند از این خطر و بالی نکبت بار جهانی 

احساس امنیت کنند. 
وی افزود: زمان آن فرا رسیده است که همه کشورهای صلح طلب و 
آنانی که مبارزه با تروریسم را در معنای واقعی خود در سر لوحه کار 
خود دارند، مســئوالنه اتحادی جهانی علیه خشونت، ناامنی و ترور 
تشــکیل دهند و فارغ از هرگونه اختالف نظرهــای ممکن، اولویت 
نخســت خود را صادقانه و با اراده ای راســخ به تالش برای مبارزه و 
ریشه کنی با این ســوداگران مرگ و نفرت و بزرگ ترین خطر برای 

امنیت بین المللی اختصاص دهند.

استاندار ایالم:

عراق تمایلی به لغو روادید 
اربعین ندارد
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رفع تصرف بیش از یک میلیون متر 
مربع از اراضی ملی استان اصفهان

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: به منظور حفظ و 
حراست از اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت المال، بیش از یک میلیون و 
۸۱ هزار و ۳۶۶ متر مربع از اراضی دولتی استان اصفهان در سال جاری 

با اجرای احکام قضائی رفع تصرف شد.
حجت ا... غالمی با اشــاره به رفع تصرف از اراضی ملی اســتان اظهار 
داشــت: ارزش این میزان اراضی رفع تصرف شده حدود ۱20میلیارد 

تومان است.
وی با بیان اینکه ادارات راه و شهرسازی بر اساس قانون متولی زمین های 
دولتی در محدوده و حریم شهرهاست، افزود: این اراضی تصرف شده 
در شهرستان های اردستان، اصفهان، کاشان، خوانسار، آران و بیدگل، 
سمیرم، گلپایگان، جرقویه، لنجان، مبارکه، نجف آباد، نایین، نطنز و 
شهرضا به طور غیر قانونی در تملک اشخاص سودجو بود که باهمکاری 
نیروی حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و نیروی انتظامی 

رفع تصرف شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تصرف زمین های ملی و 
دولتی اقدامی خالف قانون است که سالمت جامعه و منابع پایه کشور را 
با تهدید جدی مواجه می کند؛ به همین سبب با حمایت مراجع قضائی، 

در این زمینه با متخلفان برخورد جدی می شود.

ویژه

بامسئوالن

کشف الستیک کامیون قاچاق  در اصفهان
جواد محمدی فشارکی به بازرسی از یک واحد صنفی انبار تخلیه بار در اصفهان اشاره 
کرد و بیان داشت: در این بازرسی تعداد ۱۴ حلقه الستیک کامیون خارجی قاچاق  

ساخت کشور ژاپن کشف و جمع آوری شد.

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان:

 به واردات 100 هزار تن گوشت 
قرمز در سال نیاز داریم

مدیر کل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان 
گفت: قیمت نهاده های دامی از ثبات نســبی خوبی در 
پنج ماهه اول سال برخوردار بود و در یک ماه اخیر تنها 

قیمت جو افزایش جزئی داشته  است.
علی اکبر نجفی با بیان اینکه هــر گونه افزایش قیمت 
و نوســان در نرخ نهاده های دامی بســتگی به افزایش 
قیمت های جهانی دارد، اظهار کــرد: وجود دالالن در 
بازار داخلی و سیاست های دولت می تواند نقش بسزایی 
در تعین قیمت این نهاده ها داشــته باشــد. مدیر کل 
شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان تصریح کرد: 
در سال گذشــته ۶7 هزار تن جو از کشاورزان استان 
توسط شــرکت پشــتیبانی امور دام خریداری شد که 
در مقایسه با سال جاری ۴۴ هزار تن حدود ۳5 درصد 
کاهش خرید داشــته ایم و این موضوع نشانگر کاهش 
 سطح زیر کشت به دلیل خشکسالی های سال گذشته

 بوده است.وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 
۸00 هزار تن تولید گوشــت قرمز داریم که با ســرانه 
مصرف ۱۱کیلوگرم، بــه واردات بیش از ۱00هزار تن 

در سال نیاز است.  

رهاسازی 1۵هزار قطعه بچه 
ماهی در منابع آبی نجف آباد

۱5هزار قطعه بچه ماهی در منابع آبی مستعد شهرستان 
نجف آباد ر ها شــد. مسئول شــیالت مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرســتان نجف آباد گفت: این تعداد بچه 
ماهی از نوع کپــور، فیتوفاگ و آمور بــا وزن ۱2گرم 
با توجــه به شــرایط الزم برای تولید ماهی گوشــتی 
 در پنــج دریاچــه عمومی کشــاورزی شهرســتان

 رها شد.
محمدرضــا صالحی هــدف از اجــرای ایــن طرح را 
بهره برداری بهینه از امکانات موجود در شهرســتان، 
افزایش مصرف ســرانه ماهــی در روســتاها و ایجاد 
فرهنگ مصــرف ماهــی در مناطق محــروم، تولید 
گوشــت ســفید ماهــی، کنتــرل رشــد بــی رویه 
گیاهان آبزی و جلبــک ها و همچنیــن از بین بردن 
 تخم قورباغــه و الر و حشــرات بــا تغذیــه ماهیان

 اعالم کرد.وی پیش بینی کرد ۱2تــن ماهی تا پایان 
 دوره یک و نیم ساله پرورش ماهیان، از این منابع آبی

 برداشت شود.

مخلوط کن، غذاساز، چندکاره

بازار

BG-310P پارس خزر

 1,370,000
ریال

 1,500,000
ریال

نخستین بار با بهره گیری از روش غیرشیمیایی، آفت پروانه هلیوتیس یا 
»کرم غوزه« در مزارع پنبه شهرستان آران و بیدگل کنترل شد.

مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: در این 
طرح برای نخستین بار با بهره گیری از روش غیرشیمیایی محلول بی تی 
آفت پروانه هلیوتیس در دو هکتار از مزارع پنبه این شهرســتان کنترل 

شده است.
حسن باغ شیخی افزود: این آفت مهم در زمستان به صورت شفیره در عمق 
حدود ۸سانتی متری به سر می برد و در بهار از نیمه فروردین پروانه خارج 
شده و حشــره ماده پس از جفت گیری، روی دو طرف برگ ها، ساقه ها، 

دمبرگ و برگچه های میزبان، به صورت انفرادی تخم می گذارد.
وی افزود: مبارزه غیرشــیمیایی با این آفت از تیرماه، آغاز و از خســارت 

50درصدی به مزارع پنبه جلوگیری شده است.

کنترل آفت مهم هلیوتیس 
در قطب تولید پنبه

بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد 
خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳95 و با نمونه گیری از 
۱7هزار و ۶00 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این 
سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی ۳/۳۳نفر بوده که نسبت 
به سال قبل از آن کاهش داشته است. همچنین از کل تعداد 
خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29/۴درصد، بیشــترین و 
خانوارهای ۱0 نفر و بیشــتر با 0/۱درصد، کمترین سهم را 

دارا هستند.
اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر 
خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 
۳9 میلیون و 2۳7 هزار تومان داشــته که این رقم نسبت به 

مجموع درآمد ســاالنه در ســال ۱۳9۴ حدود ۱۱/۳درصد 
افزایش دارد. این در حالی است که ۶9/۳درصد از کل درآمد 
را درآمد پولی ناخالص و ۳0/7درصد را درآمد غیرپولی )که 
شامل ارزش اجاری خانه شخصی می شــود( تشکیل داده 

است.
 همچنین بررســی هزینه های ناخالــص خانوارهای ایرانی 
از این حکایت دارد که متوســط هزینه ناخالص ساالنه یک 
خانوار حدود ۳9 میلیون و ۳00 هزار تومان در سال است که 
این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان 

برآورد می شود.
در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر 

مبالغ مالیات و حق بازنشســتگی و همچنین درآمد حاصل 
از فروش کاالهای دســت دوم اســت. این موضوع نیز مورد 
توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان 
آمارگیری، ممکن اســت خانوارها درباره  اعــالم این مبلغ 

کم گویی نیز کرده باشد.
این مجمــوع ۳9 میلیون تومان ســاالنه، ارزش اجاره خانه 
شخصی را نیز شــامل می شود و نسبت به ســال ۱۳9۴ تا 
۱۱/۴درصد رشــد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون 
احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی 

مورد محاسبه قرار گرفته است.
بررسی جزئیات هزینه های 
خانوارهای ایرانی نشــان 
۳5درصــد  /۳ می دهــد 
بــه مســکن، آب، بــرق، 
گاز و ســایر ســوخت ها، 
22/9درصد بــه خوراکی  و 
آشامیدنی، ۱0/۶درصد به 
حمل و نقل، ۸/۴درصد به 
کاالها و خدمــات متفرقه، 
5/9درصــد به بهداشــت 
و درمــان، ۴/۳درصــد به 
پوشــاک و کفش، ۴ درصد 
به لوازم، اثــاث و خدمات 
مــورد اســتفاده در خانه، 
2/۱درصد به هر یک از دو 
گروه ارتباطات و رستوران 
و هتلــداری، ۱/9درصد به 

هر یک از دو گروه تفریح و امور فرهنگی و همچنین تحصیل 
و 0/۳درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

مدیر مصرف برق اصفهان گفت: به دنبال کاهش مصرف برق در 
اصفهان، طرح های تشویقی برای مشترکان خود قرار دادیم که در 

این طرح ها تاکنون سه هزار نفر شرکت داده شدند.
محمد مهدی عسگری اظهار داشت: به منظور کاهش مصرف برق 
برای تمام مشترکان اعم از خانگی، صنعتی و تجاری، طرح های 

تشویقی گذاشته شد.
وی با بیان اینکه به تمام افرادی که مدیریت مصرف برق داشته و 
در کاهش مصرف برق شرکت کردند، پاداش تخصیص می یابد، 
ادامه داد: از مشترکان خانگی و تجاری کوچک خواستیم که اگر 
تمایل به شرکت در این طرح دارند با ارسال شماره رمز اشتراک 

خود را اعالم کننــد. وی گفت: تمام افرادی کــه در طرح های 
تشویقی مشارکت کردند، کنتور آنها قرائت و میزان همکاری شان 
مشخص می شود و از پاداش نقدی و غیرنقدی بهره مند خواهند 
شد. عسگری درباره استفاده از المپ های کم مصرف بیان کرد: 
دولت 5-۶ سال قبل المپ های کم مصرف را با قیمت نیم بها در 
اختیار مردم قرار داد اما زمانی که فناوری المپ های ال ای دی 
به ایران وارد شد یکی از مشــکالت این بود که قیمت تمام شده 
در ایران باال رفت و مشــترکان توان خرید این نــوع المپ ها را 

نداشتند.وی ادامه داد: وزارت نیرو و دولت وام هایی را در اختیار 
تولیدکنندگان المپ های کم مصرف و پرمصــرف قرار دادند تا 
خطوط تولید خود را تغییر داده و المپ ال ای دی با قیمت مناسب 
تولید کنند. عسگری تاکید کرد: المپ های ال ای دی تولید داخل 
کیفیت خوبی دارد و قیمت آن هم از المپ های بی کیفیتی که از 
خارج وارد می شود چندان باالتر نیست؛ در واقع دولت با حمایت 
از تولیدکنندگان سعی کرده قیمت تمام شده این نوع المپ ها 

را کاهش دهد.

مدیر مصرف برق اصفهان:

۳ هزار اصفهانی، داوطلب شرکت در طرح های تشویقی مصرف برق شدند

سکه تمام بهار آزادی
11،790،000 ریال)طرح جدید(

6،290،000 ریالنیم سکه

3،670،000  ریالربع سکه

2،780،000 ریالسکه یک گرمی

1،190،960 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

درآمد و هزینه ساالنه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

سخنگوی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: میزان آب مورد 
نیاز برای کشــت برنج کمتر از کشــت پیاز است و تعیین 
محدودیت برای کشت برنج در اصفهان یک مسئله سیاسی 

است.
سید محمد موسوی اظهار داشــت: با توجه به اینکه برای 
کاشت برنج، زیر گیاه برنج را با گل و خاک از ته می بندیم، 
 یک میزان آب ثابــت روی برنــج باقی می مانــد که این 
 مســئله باعث صرفه جویــی در مصرف آب برای کشــت 
برنج شــده اســت؛ از ایــن رو ایــن صحبت که کاشــت 
 برنــج عامــل بحران آب اســت، یــک حــرف غیرعلمی 

است.
وی با بیــان اینکه تعیین محدودیت برای کشــت برنج در 
 اصفهان و صرفــا به خاطر این ســخن که »اگــر اصفهان 
 بحــران آب دارد چــرا برنــج کشــت می شــود«، یــک 
مســئله سیاســی بوده اســت، افــزود: هیچ کشــاورزی 
 را مجبــور بــه جایگزینــی محصولی بــه غیــر از برنج 

نکردیم.
ســخنگوی جهاد کشــاورزی اصفهان در پاســخ به این 
 ســوال که جهاد کشاورزی به کشــاورزانی که کشت برنج 
انجام می دهند تســهیالتی ارائه نداده و در واقع این همان 
اجبار کردن کشاورز به عدم کشت برنج است، بیان داشت: 
این عدم تخصیص به گونه ای نیست که کشت و کشاورزی 

آنها را دچار مشکل کند.
وی با اشــاره به اینکه جهاد کشاورزی نمی تواند کشاورز را 
مجبور به تغییر کشت کند؛ چراکه نه از نظر قانونی ابزار آن 
را داریم و نه این کار اصولی اســت مگر اینکه فرماندار آن 
شهرستان از کشاورزان بخواهد، ادامه داد: در چند سال اخیر 
و به دنبال تغییر الگوی کشت و مجاب کردن کشاورزان برای 
عدم کاشت برنج، سطح کاشت برنج از ۱۸هزار هکتار به سه 

هزار هکتار رسیده است.
موســوی بیــان داشــت: بــه منظــور تغییــر الگــوی 
 کشــت، بــرای کشــاورزان جلســات آموزشــی برگزار 

کردیم.

نماینده مردم فریدن در مجلس گفت: براســاس جدول 
بودجه ای ســال 9۶، احداث راه آهن اصفهانـ  دارانـ  
ازنا 22 میلیارد تومان از بودجه ســال جاری را به خود 

اختصاص داده است.
اکبر ترکی درباره احــداث راه آهن اصفهانـ  داران ـ  ازنا 
اظهار داشت: احداث راه آهن این خط پیشتر به تصویب 

رسیده اما اجرای این طرح سال ها متوقف بوده است.
وی افزود: بودجــه ای به مبلغ حــدود ۶ میلیارد تومان 
در سال های گذشــته به احداث این راه آهن اختصاص 
یافته که سند آن موجود است. نماینده مردم فریدن در 
مجلس گفت: براساس جدول بودجه ای سال 9۶، احداث 
راه آهن اصفهانـ  دارانـ  ازنا 22 میلیارد تومان از بودجه 
ســال جاری را به خود اختصاص داده اســت. وی ادامه 
داد: احداث راه آهــن اراکـ  خمینـ  گلپایگانـ  میمهـ  
اصفهان بسیار شک و شبهه داشت که باید گفت این راه 
آهن از بقیه راه آهن ها مجزاست و در این راستا راه آهن 
فریدن به صورت آنتنی به این راه آهن متصل می شــود.

ترکی تصریح کــرد: همچنین خوانســار و گلپایگان به 
راه آهن اصفهانـ  دارانـ  ازنا به صــورت آنتنی متصل 
می شوند. در این راستا بودجه اختصاصی دولت مناسب 
اســت که امیدواریم با تالش فراوان این اقدامات به ثمر 
بنشــیند. وی گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی 

به دنبال این موضوع هستیم که با اجرای بحث فاینانس 
داخلی و اگر امکان داشت فاینانس خارجی، این راه آهن 
سریع تر تکمیل شود؛ همچنین در برنامه ششم توسعه 
هم تصویب کردیم که در مناطق محروم تسهیالت خاصی 
برای پیمان کاران قائل شوند تا کارها زودتر به ثمر برسد.

نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشت با اشاره به احداث جاده اصفهان-الیگودرز بیان 
کرد: تا پایان امسال قرار است یک کیلومتر مربع هم از این 
جاده در شهرستان های فریدن و بوئین میاندشت باقی 
نماند، همچنین احداث باند دوم جاده دورود ۱۴ میلیارد 

تومان مصوبه دارد.

نماینده فریدن در مجلس مطرح کرد:

۲۲ میلیارد تومان بودجه برای احداث راه آهن اصفهانـ  دارانـ  ازنا 

 جهاد کشاورزی

سخنگوی جهاد کشاورزی اصفهان:

میزان آب موردنیاز برای کشت برنج کمتر از پیاز است

پارلمان

BG-330P پارس خزر

 1,540,000
ریال

 1,700,000
ریال

Panasonic MX- پاناسونیک
S1 گوشت کوب برقی

 2,350,000
ریال

 2,400,000
ریال

بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی 
حدود 39 میلیون تومان داشته است.

استاندار اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های تولیدی 
استان، فن بازار منطقه ای اصفهان می تواند به عنوان قطب انتقال 
فناوری کشور مطرح باشد. رسول زرگرپور در دومین جلسه شورای 
هماهنگی فن بازار منطقه ای اســتان اصفهان که با حضور مدیر 
فن بازار ملی ایران و اعضای شورا برگزار شد، اظهار داشت: ارتقای 
فناوری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان در نظر گرفته شده 
و در این راستا ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در دستور کار قرار 
دارد. وی افزود: در قالب این فضا ایجاد شهرک های علم و فناوری 

و مرکز فن بازار منطقه ای اصفهان، از جمله فعالیت هایی است که 
در این منطقه شکل می گیرد و از این لحاظ برای مدیریت استان 
اهمیت خاصی دارد؛ چرا که این منطقه در قالب این گونه تشکل ها 
و شهرک های علم و فناوری شــکل می گیرد. استاندار اصفهان با 
اشاره به وظایف این منطقه در راستای بازار تخصصی مبادله فناوری 
وهدایت و رونق بخشــی به معادالت انتقال فناوری، بیان داشت: 
فن بازار منطقه ای اصفهان می تواند به عنوان قطب انتقال فناوری 
کشور فعالیت کند و در این راستا باید جزئیات این مرکز در کمیته 

کارشناسی، بررسی و در جلسه آینده به عنوان یک پیشنهاد مدون 
برای تصویب ارائه شــود. وی به برگزاری همایش هایی با حضور 
مدیران شرکت های تولیدی بزرگ استان و همچنین شرکت های 
دانش بنیان اشــاره کرد و افزود: حضور ایــن دو در کنار هم باعث 
خواهد شد که ظرفیت ها و پتانسیل های تولیدی استان و همچنین 
ظرفیت ها و قابلیت های شرکت های دانش بنیان استان معرفی 
شــود و به نوعی نیازهای صنایع برای شــرکت های دانش بنیان 
شناسایی گردد. زرگرپور افزود: باید حوزه های کاری مشخص شده 
و سپس با اولویت بندی نسبت به برگزاری این همایش ها اقدام شود.

استانداراصفهان همچنین بر تشکیل کارگروه تخصصی زیرمجموعه 
این شورا برای هماهنگی بیشتر مصوبات تاکید کرد. 

استاندار مطرح کرد :

فعالیت فن بازار منطقه ای اصفهان می تواند قطب انتقال فناوری کشور شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، از آمادگی این شرکت برای 
بهره گیری دانش فعاالن در شــهرک علمی و تحقیقاتی پیرامون گندزدایی 
سیســتم های تصفیه آب و فاضالب، تکنولوژی نوین در تاسیســات آبی و 

پکیج های تصفیه فاضالب خبر داد.
هاشم امینی اظهار داشت: رویکرد شــرکت آبفای استان اصفهان، استفاده از 
دستاوردهای علمی شرکت های دانش بنیان درجهت رشد و توسعه این صنعت 
است تا با استفاده صحیح از این ظرفیت، عالوه بر رفع بخشی از چالش ها، روند 

توسعه یافتگی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی بیان داشت: شرکت آبفای اســتان اصفهان به منظور بررسی چالش ها و 
واکاوی مسائل داخلی در صنعت آب شرب و نیز کشف فرصت های موجود در 
میان نخبگان دانشگاه صنعتی، اقدام به برگزاری هم نت آب برای نخستین بار 

در کشور کرد.

شهرک علمی و تحقیقاتی در 
خدمت تصفیه آب و فاضالب

 بررسی هزینه های 
ناخالص خانوارهای 

ایرانی از این 
حکایت دارد که 
متوسط هزینه 

ناخالص ساالنه یک 
خانوار حدود 39 

میلیون و 300 هزار 
تومان در سال است
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برپایی دوره های آموزشی صنایع دستی در 25 رشته
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، جعفر جعفرصالحی، سرپرست 
معاونت صنایع دستی استان اصفهان اظهار داشت: دوره های آموزشی صنایع دستی در 25رشته 

در سراسر استان اصفهان برگزار می شود.

دیدگاه

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

مهم ترین کاربری ریسباف، موزه بود
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان، بـا اشـاره بـه مـوزه 
ریسـباف اصفهان اظهـار داشـت: مالکیت ریسـباف توسـط دولت 
انجام شـده و مهم ترین کاربـری آن موزه بوده که بـرای آن صحبت 
کرده انـد اما با این وجود شـورای راهبری برای آن تشـکیل شـده تا 

سیاسـتگذاری ها و برنامه هـای پیرامـون آن را انجـام دهد.
فریـدون الهیـاری افـزود: بایـد طراحی هـا صـورت بگیـرد و شـورا 
مشـخص کنـد چـه کاربری هایـی در ایـن سـایت بایـد پیش بینی 
شـود تـا بـر اسـاس آن طراحی هـا شـود. وی بیـان کـرد: یکبـار 
اقداماتـی در این زمینه انجـام گرفـت و چون هماهنگی هـای الزم 
وجود نداشـت، بـا وقفـه مواجه شـد امـا االن کارهـا بـرای اجرایی 
شـدن در حـال پیشـرفت اسـت.گفتنی اسـت کارخانـه ریسـباف 
دومیـن کارخانه ریسـندگی اصفهان اسـت کـه در سـال 1311، با 
مشـارکت جمعی از سـرمایه داران در اصفهـان راه اندازی شـد. این 
اثر در تاریـخ 8 مـرداد 1381 با شـماره ثبت 6018 بـه عنوان یکی 

از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت.

بامسئوالن

مدیر مرکز یونیمای اصفهان:

تئاتر، هویت و ویترین فرهنگ 
هر کشوری است

مدیر مرکز یونیمای اصفهان، با اشاره به اینکه تئاتر هویت و 
ویترین فرهنگ هر کشوری است، اظهار کرد: هنوز هیئت 
موسسی برای تشکیل شعبه خانه تئاتر در اصفهان تشکیل 
نشده اســت و بنده هم هیچ ادعایی در این زمینه ندارم. از 
آنجا که انجمن هنرهای نمایشی صرفا یک واسطه مالی 
در اجراهای تئاتر است و نمی تواند عضو بگیرد و کسی هم 
نمی تواند در آن سهیم باشد، خانه تئاتر که سابقه ای 20ساله 
در تهران دارد و توسط عزت ا... انتظامی تاسیس شده است، 
می تواند مطالبه گر مشــکالت صنوف مختلــف تئاتر در 
اصفهان باشد. امیدنیاز افزود: خانه تئاتر تمام کارهای خود 
را به واسطه انتخابات پیش می برد و هر 6ماه یک بار مجمع 
عمومی برگزار می کند؛ همچنین با گرفتن حق عضویت 
اداره می شود و می تواند تصمیم گیر و سیاست گذار هم باشد.

وی یاد آور شــد: با وجود یک تشکل صنفی می توان مانع 
کسانی شــد که با البی گری بیش از دیگران برای اجرا در 
سالن های بزرگ شــهر می روند؛ همچنین می توان بحث 
درجه بندی تئاترها را بر حســب کیفیت آثار و اختصاص 
سالن های شهر پیگیری کرد. بعد از گذشت سال ها، هنوز 
در اصفهان یک بلیت واحد برای تئاترهای مختلف در نظر 
گرفته نشده است. نیاز تاکید کرد: 12 سال است که عضو 
خانه تئاتر اصفهان هستم و تصمیمی هم ندارم که رییس 
خانه تئاتر اصفهان باشم؛ ولی معتقد هستم که باید برای 
شهر خودم کاری انجام دهم. تشکیل خانه تئاتر می تواند 
به ارتباط گیری با اساتید این حوزه نیز بیشتر کمک کند؛ 
اگر اکثریت هنرمندان شهر خواهان تاسیس آن در اصفهان 
باشند، اداره ارشاد هم پیش از این موافقت خود را اعالم کرده 

و می توان برای ایجاد آن اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: اختصاص سالن بزرگ فرشچیان نباید 
به صورت اجاره ای باشد، این حق اهالی تئاتر اصفهان است 
که اگر نمایش خوبی را روی صحنه برده اند به صورت رایگان 
از این سالن استفاده کنند؛ ولی حتی بنرهای تبلیغاتی آن 
هم اجاره ای شده که در جلســه روز پنجشنبه توانستیم 

حداقل یک بنر آن را رایگان کنیم.

اینستاگردی

کیکی عجیب به مناسبت تولد 
خواننده جوان

رضـا صادقی، با گذاشـتن پسـتی از کیـک تولد38سـالگی خـود، از 
همسـرش بابت سـفارش این کیک تشـکر و قدردانی کرد. او نوشت:
من رضا صادقی ، سـی هــشت سـال زندگی کردم و سی و هــشت 
سـال نفس کشـیدم بین مـردم ... آره، تبریـک مي گم به خـودم که 
طول عمـرم رو با محبت خـدا و مردمم زندگی کـردم. تبریک مي گم 
به خودم برای داشـتن خانواده دوسـت داشـتنی و مردمی نازنین که 
ارزش عمرم رو با حضورشـون دو چندان کردن ... خوشـحالم عمری 
رو در ایـن سـرزمین بـا قـدرت و عشـق سـپری کـردم و تبریـک به 
خودم که وطنم منـو از خودش نرونـد. خیلی جاها اذیت شـدم، دلم 
شکسـت و گریه کردم؛ امـا آخرش حالمـو همین خـاك، همین هوا 
و همین مردم با مهرشـون خوب کـردن. ممنونم از همسـر مهربونم 
بـرای این کیـک عجیـب و باحـال! زیاد شـبیه کیـک نیسـت اما پر 
از عشـقه. ممنونـم بانوی عاشـق و بـا محبتم! خالصـه کـه دارم پیر 

مي شـم و بیشـتر ممنون خدا و مردمم هسـتم.
در سه مکتب آوازی بزرگ کشور واقعا جای ردیف مکتب آواز 
اصفهان خالی بود و با این حرکتی که استاد حسن منصوری در 

آن پیشقدم بود، حق مکتب موسیقی اصفهان ادا شد.
مهدی احمــدی فر افــزود: در علوم قدیم، موســیقی را جزو 

بخش های ریاضی طبقه بندی کرده اند و این نشــان می دهد 
که موسیقی بحثی منظم و براساس ضابطه است. در قدیم که 
هنوز خیلی بحث نُت مطرح نبود  و بنای موســیقی عمدتا بر 
بداهه خوانی و بداهه نوازی قرار داشت و ساز و آواز باهم تنظیم 

می شد، این الزمه آن زمان بود.
وی ادامه داد: هرچه جلوتر رفتیم، بخصوص زمانی که در اروپا 
به موســیقی توجه خیلی بیشتری شــد و به وضوح دیده شد 
که مکاتب موســیقی اروپایی چقدر برمبنــای نظم و انضباط  
کارمی کنند و با وجودی که در همان موسیقی اروپایی ممکن 
است هزل و هجو زیادی وجود داشته باشــد، وقتی به خیلی 
از تاالرهای بزرگ اروپا ســرمی زنیم، می بینیم که بسیاری از 
اهالی معرفت و عرفان، فرصت دارند که به این سالن ها بروند و 
موسیقی گوش کنند و لذت ببرند و این اتفاق یکبار و دوبار رخ 
نمی دهد و نشان می دهد که اگر ما هم بخواهیم در موسیقی 
به جایگاه اصلی خود برسیم، باید به نظم و انضباط توجه کنیم.

احمدی فر گفت: موسیقی تلفیقی از خالقیت و دانش و ذوق 
انسان هاست که باید به این سه ضلع توجه کرد. در بحث ردیف 
مکتب اصفهــان چنین همتی صورت گرفتــه و حوزه هنری 
اصفهان مفتخر است که توانسته در این موضوع پیشگام باشد و 
امیدواریم که بتوانیم با استفاده از این حرکت، اثرات خیلی مثبت 
و ارزنده ای در بحث موسیقی داشته باشیم و بتوانیم موسیقی را 

از بعضی آسیب ها و انحرافات حفظ کنیم.
گفتنــی اســت موضــوع »ردیــف ســازی و آوازی مکتب 
موســیقی اصفهان« در ادامه سلسله نشســت های پژوهش 
موسیقی)موسیقی پژوهشی( با حضور اساتید ردیف موسیقی 
ایران ازجملــه نعمت ا... ســتوده، داریــوش طالیی، منصور 
اعظمی کیا و بابک خضرایی، در سینما سپاهان اصفهان برگزار 

شد.

در ادامه سلسله نشست های پژوهش موسیقی که با حضور اساتید ردیف موسیقی ایران و با عنوان »ردیف  
سازی و آوازی مکتب موسیقی اصفهان« در سینما سپاهان اصفهان برگزار شد، رییس حوزه هنری اصفهان 
اظهار داشت: حوزه هنری اصفهان مفتخر اســت به اینکه در بحث ردیف مکتب موسیقی اصفهان، به عنوان 

پیشگام، پا در عرصه اجرا گذاشت و حرکتی انجام داد که ماندگار خواهد بود. 

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگرديده اســت لذامشــخصات متقاضي وملــك موردتقاضابه شــرح زيربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان 
امروزچاپ اصفهان آگهي ميشودتادرصورتي كه اشخاصي نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وطرح دعوا 
رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 657 فرعي از21 اصلي رشكنه

1-راي شماره 139660302008002586 -  14 / 05 / 96 - محسن فخار فرزند 
حبيب اله سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب انبار مفروزي ازپالك 657 فرعي از21 

اصلي رشكنه به مساحت ششدانگ 98 / 190 مترمربع
 2-راي شماره 139660302008002583 -  14 / 05 / 96 - اكبرناظم فرزند رسول 
سه دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب انبار مفروزي ازپالك 657 فرعي از21 اصلي 

رشكنه به مساحت ششدانگ 98 / 190 مترمربع 
 سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  28 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  12 / 6 / 96

م الف 472
تحديد حدود اختصاصی

5/296 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب خانه پالك 41 فرعی از 12151 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان كه طبق پرونده ثبتی به نام كريــم كريم زاده فرزند 
اصغر و محمدرضا باقری زازرانی فرزند عبدالرحيم در جريان ثبت است و رای شماره 
139560302027000513  و 139560302027000519 مــورخ 1395/1/22 
از طرف هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالك منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك 
اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 96/06/27 روز 
دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه 
قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با 
تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صــورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه 
تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:14483 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه شــرق 

اصفهان)274 كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/415 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب خانه پــالك 8467 فرعی از 15194 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام ناصرقلی مســيبی 
فرزند محمدرضا و زهرا رمضانی فرزند محمدصادق در جريان ثبت است و رای شماره 
139560302027015642  و 139560302027015643 مورخــه 1395/11/23 
از طرف هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالك منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك 
اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 96/06/28 روز 

سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه 
قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با 
تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صــورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه 
تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:15152 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه شــرق 

اصفهان)272 كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/506 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك 3151 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام بهرام پناپوری فرزند قمصور 
در جريان ثبت است و رای 1139560302027016647 از طرف هيات حل اختالف 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده 
است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك 
بنا به دستور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 96/06/28 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقــه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت 
متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:15319 هاديزاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)262 كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/549 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب خانه چهار طبقه پالك 360 فرعی از 
7949 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان كه طبق پرونده ثبتــی به نام مرتضی 
خالوئی خوراسگانی در جريان ثبت اســت و رای شماره 139560302027012306 
مورخ 95/7/18 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه 
پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 96/06/22 
روز چهار شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين 
نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير ايــن صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين 
منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:15365 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)266 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره درخواســت: 9610460350900055 شــماره پرونــده:  /614
9609980350900134 شماره بايگانی شــعبه: 960152 در خصوص دعوی احمد 
مزروعی ســبدانی بطرفيت خوانده مسعود ترك زاده به خواســته مطالبه وجه چك 

دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقديم كرده است كه دادخواست مذكور ثبت 
و به تاريخ 1396/7/12 ساعت 11:30 دارای وقت رسيدگی می باشد به علت مجهول 
المكان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسيدگی. دادگاه 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی دســتور تا مراتب يك نوبت در جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 14373 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)135 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره درخواســت: 9610460350900058 شــماره پرونــده:  /615
9609980350900149 شماره بايگانی شــعبه: 960167 در خصوص دعوی علی 
اكبر منصوری بطرفيت خوانده عزيزاله همتی به خواســته اعســار از پرداخت هزينه 
دادرسی و مطالبه وجه دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقديم كرده است كه 
دادخواست مذكور ثبت و به تاريخ 1396/7/15 ساعت 11:30 دارای وقت رسيدگی 
می باشد به علت مجهول المكان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر 
آگهی وقت رســيدگی. دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی دستور 
تا مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
 م الف: 14354 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)139 كلمه، 2 كادر(

ابالغ وقت رسيدگی
5 شــماره درخواســت: 9610460350900057 شــماره پرونــده:  /616
9609980350900133 شماره بايگانی شعبه: 960151 در خصوص دعوی خواهان 
محمود مومن زاده با وكالت مهزاد كرمانشاهچی بطرفيت خواندگان عباس غالمی و 
ابوطالب سلطانی به خواسته مطالبه وجه چك دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان 
تقديم كرده است كه دادخواست مذكور ثبت و به تاريخ 1396/7/16 ساعت 11 دارای 
وقت رسيدگی می باشد به علت مجهول المكان بودن و با توجه به درخواست خواهان 
مبنی بر نشــر آگهی وقت رســيدگی. دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی دســتور تا مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
 حاضر گردد. م الف: 14353 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)142 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره درخواســت: 9610460354500020 شــماره پرونــده:  /620
9609980362800618 شماره بايگانی شعبه: 960601 شــاكی طاهره آقا زمانی 
فرزند علی شــكايتی عليه حمزه توكلی تبار دائر بر تحصيل مال از طريق نامشــروع 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 119 
دادگاه كيفری دو شهر اصفهان )119 جزايی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به كالسه 960601 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1396/07/12 و ساعت 
9/30 تعيين شده و نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آيين دادرســی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشــر می شــود و از متهم دعوت می گردد كه جهت رسيدگی در وقت 
مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 15409 شعبه 119 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان

 )119 جزايی سابق()162 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/622 در خصوص پرونده كالسه 960599 ش 11 سعيد شاه سيا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت محمدرضا رضايی شــاهزاده علی اكبری تقديم نموده اســت 
وقت رسيدگی برای مورخ 96/07/15  ســاعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگی به اين شعبه واقع در 
اصفهان خ شيخ صدوق شمالی نبش چهار راه وكال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15350 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()108 كلمه، يك كادر(
اجراييه

شــماره    9610426793600106 ييــه: اجرا شــماره   5 /646
پرونده:9509986793600847 شماره بايگانی شعبه:950855 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شماره 9610096793600649 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509976793601382 و حكم به محكوميت خواندگان:1- بتول بهرامی به نشانی 
مجهول المكان 2- هاجر سيروس فر به نشانی مجهول المكان. به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواســته )يك فقره چك به شــماره 
122274/35 به تاريخ 94/11/06 به عهده بانك ملــت ( و مبلغ 4/175/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك موصوف 94/11/06 تا تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له بانك 
مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمايندگی عليرضا زمانی به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای 
خيابان توحيد پالك 3 با وكالت رضا عابدی زاده حســين آبادی فرزند محمدتقی به 
نشــانی اصفهان خيابان آمادگاه مجتمع گلديس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336. صادر 
گرديد به انضمام نيم عشر دولتی. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 
2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهای مذكور و 
كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای 
پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
عليه از زندان منوط به موافقت محكــوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توســط 
محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 
 م الف: 15418 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره يك(

)457 كلمه، 6 كادر(
حصر وراثت

5/629 رضا شاهين ورنوسادرانی دارای شناسنامه شــماره 412 به شرح دادخواست 
به كالســه  412/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان اسداله شــاهين ورنوسفادرانی به شناســنامه 10260 در 
تاريخ 1396/4/20 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- ايران چوپان زاده ســده فرزند علی محمد ش.ش 173 
)همسر( 2-  رضا شاهين ورنوسفادرانی فرزند اسداله ش.ش 412 )فرزند( 3- سيف 
اله شاهين فرزند اسداله ش.ش 16 )فرزند( 4- امراله شــاهين ورنوسفادرانی فرزند 
اسداله ش.ش 1554 )فرزند( 5- فتح اله شاهين ورنوسفادرانی فرزند اسداله ش.ش 
14945 )فرزند( 6- فاطمه شاهين ورنوسفادرانی فرزند اسداله ش.ش 406 )فرزند( 
7- زهرا شاهين ورنوسفادرانی فرزند اســداله ش.ش 46658 )فرزند( والغير اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهــی می نمايد تا 
هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4575 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يك(

)127 كلمه، يك كادر(

رییس حوزه هنری اصفهان:

ردیف، مکتب موسیقی اصفهان را پیشگام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه پیش از ظهر پنجشنبه که در 
دفتر مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان برگزار شد، جمعی 
از خبرنگاران معلول با سعید صادقی دیدار کرده و راه اندازی پایگاه 

خبری معلوالن در آینده ای نه چندان دور را کلید زدند.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی 
از راه اندازی پایگاه خبری معلولین در شــهر اصفهان گفت: این 
حرکت ارزنده برای اولین بار در شهر اصفهان و در کشور ایران انجام 

گرفته و شنیدن این خبر برای ما بسیار مسرت بخش بوده است.

سعید صادقی ادامه داد: این پایگاه می تواند نقطه اشتراکی میان 
بهزیستی و معلولین باشد تا هر دو در یک جبهه گام برداشته و 
مشکالت را کنار بزنند. وی افزود: در ابن میان نقش فضای مجازی 
و رسانه ها را نباید نادیده گرفت؛ زیرا در نقش عضو سوم هر خانواده 
هستند که در کنار تمامی مردم حضور دارند؛ بنابراین می توان به 

بهترین و شایسته ترین شکل ممکن از آنها استفاده کرد.
صادقی ضمن تقدیر از خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: خوشحال 
می شوم اگر مرا به عنوان اولین عضو و خبرنگار افتخاری پایگاه 

خبری خود پذیرفته و همکاری مرا قبول کنید. من در سال های 
پیش به خبرنگاری عالقه داشته و قلم زدن را از افتخارات خود می 
دانم؛ حال اگر در کنار معلولین به انتشار خبر کمکی کرده باشم، 
این افتخار دوچندان خواهد شــد. در پایان جلسه محمد جواد 
خادمی خبرنگار نابینای خبرگزاری مهــر، به ارائه نقطه نظرات 
خود درخصوص مسائل مثبت و منفی در کار خبری از دیدگاه یک 
معلول پرداخت و گفت: راه اندازی پایگاه خبری معلولین فرصتی 
ویژه است برای اینکه ایده ای از ما برای خودمان اجرایی شود. ما 
معلولین باید خوراك رسان جامعه در خصوص مسائل مرتبط با 

خودمان باشیم تا فرهنگی غنی داشته باشیم.

در دیدار مدیرکل بهزیستی استان با جمعی از خبرنگاران معلول:

صادقی، عضو افتخاری پایگاه خبری معلوالن اصفهان شد
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ویژه 

علم پژوهی

»نوکیا ۸« رونمایی شد
نوکیا، از پرچمدار جدید خود یعنی »نوکیا ۸« رونمایی کرد. این موبایل درحالی رونمایی 
شده که نوکیا سعی دارد برای نخستین بار با اپل و سامسونگ رقابت کند. این موبایل مجهز به 
نوعی فناوری است که تصویر یا ویدئوی دوربین های عقب و جلو را همزمان نمایش می دهد.

 کشف مورچه ای عجیب
 شبیه دایناسورها

راه های زیادی برای نام گــذاری یک گونه جانوری تازه 
کشف شده وجود دارد، برای مثال اسم یک قایق یا یک 
رییس جمهور یا حتی صدایی که هنگام پیدا کردن آن 

گونه جانوری تولید می کنید.
اما یک گونه مورچه تازه کشــف شــده؛ اسم هولناکی 
 به خود گرفتــه اســت: »تیرانومیرمکــس« یا همان

 »تی رکس« اختصاری. دانشمندان سنگاپوری اخیرا 
برای اولین بار یک کلونی از ایــن گونه نادر را در حیات 
وحش پیدا کرده اند که بر خالف اسمشان، مورچه های 
 بســیار کم رو و خجالتی بوده و معموال به ندرت آفتابی

 می شوند.
مارک وونگ، از محققان هیئت پارک های ملی سنگاپور 
گفته اســت:» من طبیعت خجالتی ایــن مورچه ها را 
بسیار جالب و البته خنده دار یافتم. اسم تیرانومیرمکس 
در واقع به معنای »مورچه ستمگر« است، اما به زودی 
مشخص شد که این مورچه ها در هیچ شکلی ستمگر 
و ظالم نیستند و اگر کز کردن آنها هنگام نزدیک شدن 
دیگر موجــودات را ببینید درمی یابیــد که طبیعت 
این مورچه ها با آنچه که اسمشــان داللت دارد کامال 

متفاوت است.
 آنها بعد از کز کــردن بالفاصله فرار می کنند. محققان 
یک کلونی از این مورچه هــا را )حدود ۳ عدد مورچه( 
سال گذشــته در یک جنگل در ســنگاپور و زیر برگ 
یک درخت پیــدا کردند. نکتــه جالب تــر اینکه این 
مورچه ها با ترشــح یک ماده ضدعفونــی کننده بدن 
خود را می پوشــاندند تا خطر منتقل کردن بیماری به 
دیگر اعضای کلونی را به حداقل برســانند و جالب تر 
اینکه به نــدرت باکتری در بدن ایــن مورچه خجالتی 

دیده می شود.«
 به نظر می رســد که کلونــی های کوچــک دیگری

نیز از این مورچه ها وجود داشــته باشد و بیشتر شبانه 
شکار کرده و در انتخاب غذای خود بسیار مشکل پسند 
 باشــند. به همین دلیل پیدا کردن آنها کمی دشــوار

 است.

فناورانه

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صــادره هيات موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه 
وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
شــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده 
رودواصفهــان امروزچاپ وآگهي ميشــودتادرصورتي كه اشــخاصي نســبت به 
صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشــاراولين آگهي 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واســنادوامالك شهرضاتســليم وپس 
ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وطــرح دعوا رابه اداره ثبت واســنادوامالك شــهرضاارائه 
نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 1555 فرعي از2 اصلي فضل آباد 

1-راي شماره 139660302008002724 -  21 / 05 / 96 - عباسعلي گرامي فرزند 
محمدعلي ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزي ازپالك 1555فرعي از2 اصلي 

فضل آبادبه مساحت ششدانگ 130 مترمربع 
سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  28 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  12 / 6 / 96

م الف 446
ابالغ وقت رسيدگی

5/623 در خصوص پرونده كالســه 960597 ش 11 خواهــان محمود ميرزايی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- اكبر سوادكوهی 2- محسن سوادكوهی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/07/15  ساعت 8/30 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان خ شيخ صدوق شــمالی نبش چهار راه وكال نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15398 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610103633302025 شــماره پرونــده:  /626
9609983633300511 شماره بايگانی شعبه: 960517 در خصوص دادخواست 
خانم بتول بهرامی فرزند رضاقلی به طرفيت رحمان موســوی فرزند ســيد رحيم 
بخواسته طالق از جهت دادترك زندگی شوهر وقت رسيدگی در تاريخ 1396/08/08 
ساعت 11 در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر واقع در خيابان پاسدارن 
برگزار می گردد. ضمنا در همين جلســه اســتماع شهادت شــهود تعرفه خواهان 
به اســامی 1- حســينعلی بهرامی فرزند رضا به آدرس اصغرآباد  خ مطهری جنب 
بهداری 2- محمد نوروزی فرزند جعفرعلی بــه آدرس اصغرآباد خ منتظری كوچه 
شهيد اسماعيل ماه 3- سيد امين آيتی فرزند سيدرضا به آدرس اصغرآباد خ مطهری 
روبروی بيمارستان 4- صادق نورالهی فرزند محمدباقر به آدرس اصغرآباد خ مطهری 
روبروی بيمارستان می باشد كه مراتب اخير حســب مجهول المكان بودن خوانده 
يك نوبت نشر آگهی می گردد. م الف: 4571 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمينی شهر 
فقدان سند مالكيت

5/627 شــماره صادره: 960705841432394 -96/5/22 خانم محبوبه پيمانی 
فروشانی فرزند مرتضی به استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است كه ششدانگ پالك شماره فرعی 1507/اصلی 158 
واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 667 صفحه 167 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد كه در اثر جابجايی مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 

اين آگهی ذكر شده است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مربوز نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارايه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 4569 اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر 
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352904226 شــماره پرونــده:  /656
9609980365600154 شماره بايگانی شعبه: 960614 شاكی حميدرضا سرافرازی 
شكايتی عليه متهم معين جعفری با موضوع اخالل در نظم عمومی و سلب آسايش 
و تهديد و توهين به اشخاص عادی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 103 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان )103 جزايی 
سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 312 ارجاع و به كالسه 9609980365600154 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1396/06/29 و ساعت11:30 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكی و به تجويز ماده 174 قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 16440 

شعبه 103 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان )103 جزايی سابق( 
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352904255 شــماره پرونــده:  /658
9509983654901424 شماره بايگانی شعبه: 960628 شاكی مهدی توحيديان 
فر شكايتی عليه متهم سعيد شاه منصوری با موضوع خيانت در امانت تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســيدگی به شعبه 103 دادگاه 
كيفری دو شــهر اصفهان )103 جزايی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 312 
ارجاع و به كالســه 9509983654901424 ثبت گرديده كه وقت رســيدگی آن 
1396/06/29 و ساعت10 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن متهم 
و درخواست شاكی و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 16441 شعبه 103 دادگاه كيفری دو شهر 

اصفهان )103 جزايی سابق( 
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100354802844 شــماره پرونــده:  /660
9609980364900085 شــماره بايگانی شــعبه: 960534 محاكــم كيفری دو 
دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب كيفرخواست شــماره در پرونده كالسه 
960534 برای نصير نورزهی حسب شــكايت مراد نابغه فرزند حسن به اتهام ايراد 
ضرب و جرح عمدی تقاضای كيفرنموده كه رسيدگی به موضوع اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1396/06/28 ساعت 9 تعيين گرديده است. با عنايت 
به محتويات به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب 
يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بديهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل 
خواهد آمد. م الف: 16438 شعبه 122 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان )122 جزايی 

سابق( مجتمع شهيد بهشتی 
ابالغ وقت رسيدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610460350900070 شــماره پرونــده:  /659
9609980350900346 شماره بايگانی شعبه: 960401 در خصوص دعوی خواهان 

حسن حسينعلی زاده خراسانی با وكالت سيد امير صمصام شريعت بطرفيت خواندگان 
سيد عبداله و سيد روح اله و سيده زهرا و ســيده فاطمه و سيده راحله و سيده مريم 
همگی فاضلی چهارمحالی به خواسته تنفيذ قرارداد دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی 
اصفهان تقديم كرده اســت كه دادخواســت مذكور ثبت و به تاريخ 1396/06/29 
ساعت 10 دارای وقت رسيدگی می باشد به علت مجهول المكان بودن و با توجه به 
درخواست خواهان مبنی بر نشرآگهی وقت رسيدگی. دادگاه با تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی مدنی دستور تا مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی 

حاضر گردند.م الف: 16367 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
فقدان سند مالكيت

5/654 شماره صادره: 1396/31/403082 - 1396/5/23 نظر به اينكه وراث آقای 
سيد رضا حجازی فرزند سيد احمد با ارائه 2 برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء 
شهود رسما توسط دفترخانه شماره 222 دهاقان به شماره 10975 مورخ 1396/6/17 
گواهی شده و فرم 19 مالياتی 3143 مورخ 1396/5/12 و گواهی حصر وراثت شماره 
336 مورخ 1382/5/19 مدعی مفقود شدن سند مالكيت پالك شماره 134 اصلی 
واقع در دهاقان بخش ثبتی دهاقان كه در صفحه 272 دفتر 25 آب ذيل ثبت 1076 
به ميزان 1 سهم مشاع از 1536 سهم ششــدانگ آب قنات نجف آباد بنام سيدرضا 
حجازی فرزند ســيد احمد ثبت و ســند مالكيت صادر گرديده ابتدا در دفتر 25 آب 
صفحه 272 ذيل ثبت 1076 تمامت دو سهم مشاع از 1536 سهم ششدانگ پالك 
فوق به نام خانم صفيه آقابابايی فرزند يداله ثبت شده و سند صادر گرديده است سپس 
طبق سند انتقال شماره 126499 مورخ 1376/5/7 دفترخانه 3 شهرضا به ميزان يك 
سهم آن به آقای سيد داود حجازی دهاقانی انتقال گرديده و يك سهم ديگر آن طبق 
سند انتقال شــماره 126500 مورخ 1376/5/7 به آقای سيد رضا حجازی دهاقانی 
انتقال گرديده است. اينك وراث آقای سيدرضا حجازی فرزند سيد احمد درخواست 
سند مالكيت  المثنی نسبت به 1 سهم مشاع از 1536 سهم ششدانگ از پالك فوق 
را نموده كه طبق تبصره يك ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب يك بار 
آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور )غير از آنچه در 
اين آگهی ذكر شده( و يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی بمدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
دهنده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نسبت به صدور سند ماليكت 
المثنی و به متقاضی تسليم خواهد شد.م الف: 148 اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان 

ابالغ وقت رسيدگی
5/657 در خصوص پرونده كالسه 960414 خواهان مجتبی عليمی دادخواستی به 
طرفيت مجيد حسينی نموده است وقت رسيدگی برای روز پنج شنبه مورخ 96/6/30 
ساعت 9/30 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
به نشانی كنارگذر اتوبان شهيد خرازی حدفاصل خ آتشگاه و خ ميرزاطاهر مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16410 شعبه  52 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه(
اخطاريه

5/647 شــماره پرونده: 139504002142000027/1 شــماره بايگانی پرونده: 
9500031 شماره ابالغيه: 139605102142000065 در خصوص پرونده اجرايی 
كالسه فوق له مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان عليه محمدرضا طاهريان 
دهاقانی و رقيه جابر ی و عادل دهاقانی طبق گزارش های شماره 16/-م 96/1 و 
16/- م - 96/2 مورخ 1396/5/16 كارشــناس رسمی دادگستری مهندس مجيد 
راه نورد به شرح تصوير پيوست 1- پالك ثبتی 1109 فرعی از پالك 107 اصلی به 
مبلغ 1130000000 )يك ميليارد و يكصد و سی ميليون ريال( 2- پالك ثبتی 1668 
فرعی از پالك 121 - اصلی به مبلغ 1152000000 ريال )يك ميليارد و يكصد و 

پنجاه و دو ميليون ريال( مورد وثيقه سند رهنی شماره 1469 مورخ 1387/06/31 
تنظيمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 222 شهر دهاقان ارزيابی گرديده، لذا چنانچه 
به مبلغ ارزيابی پالك مذكور معترض می باشيد اعتراض خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاريخ ابالغ اخطاريه به ضميمه فيش بانكی دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ 
5500000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد، ضمنا به اعتراضی كه خارج از موعد 
يا فاقد فيش بانكی دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

م الف: 96/146 اجرای اسناد رسمی دهاقان  
حصر وراثت

5/628 قاسمعلی سليمانی درچه دارای شناسنامه شــماره 99 به شرح دادخواست 
به كالسه  414/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان سكينه خاتون امان اللهی درچه به شناسنامه 61 در تاريخ 
1395/9/5 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- رضا امان اللهی درچه فرزند رجبعلــی ش.ش 2283 )پدر( 
2- قاسمعلی ســليمانی درچه فرزند علی ش.ش 99 )همســر(  3- علی سليمانی 
درچه فرزند قاســمعلی ش.ش 23073 )فرزند( 4- مرتضی سليمانی درچه فرزند 
قاسمعلی ش.ش 3299 )فرزند( 5- محسن سليمانی درچه فرزند قاسمعلی ش.ش 
141 )فرزند( 6- زهرا سليمانی درچه فرزند قاسمعلی ش.ش 3077 )فرزند( 7- زهره 
سليمانی درچه فرزند قاسمعلی ش.ش 142 )فرزند( 8- مهری سليمانی درچه فرزند 
قاسمعلی ش.ش 368 )فرزند( 9- فاطمه ســليمانی درچه فرزند قاسمعلی ش.ش 
3078 )فرزند( والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 4577 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يك(
ابالغ رای

5/631 كالســه پرونده: 1338-95 حل 4 شــماره دادنامه: 823 تاريخ رسيدگی: 
96/5/11 مرجع رسيدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: 
مختار عباسی ف نصراله مقيم نجف آباد ويالشهر بوستان 48 پ 3 - 8581737511 
خوانده: سيد مجتبی حسينی ف ســيداحمد مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه 
چك گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جری 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست 
تقديمی آقای مختار عباسی به طرفيت آقای سيد مجتبی حسينی به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ريال وجه يــك فقره چك به شــماره 828507- 75/3/28 
)15/000/000 ريال( عهده بانك ملت شــعبه خمينی شــهر به انضمام خسارت 
دادرســی و خســارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی، 
مالحظه رونوشــت مصدق چك و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی 
مورخه 96/5/9 و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينكه از ناحيه 
خوانده دليلی كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد ارائــه نگرديده فلذا باتوجه به 
نظريه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/5/9 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقای دين وو مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجرای حكم كه توســط دايره محترم اجرای احكام 
حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی محاسبه می گردد و پرداخت 
220/500 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در 
محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف: 4574 شعبه 4 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( 

بــه گــزارش آنــا ؛ محققــان طــی یــک دهه گذشــته 
موفــق بــه کشــف بقایــای مومیایــی شــده بــه جــا 
 مانــده از ســه کــودک در قلــه کــوه آتش فشــان 
»لو الی الکو« واقع در آرژانتین شدند. »میدن«، یکی از این 
 کودکان بود که هنگام مرگ 1۳ سال داشت و دو کودک دیگر 
 که یــک دختر و پســر بودند، بین چهار تا پنج ســال ســن

 داشتند.
شواهد نشــان می دهد که این ســه کودک در مراسم سنتی 

که حدود 500 سال پیش اجرا می شــد، قربانی شده اند. در 
بررسی هایی که در ســال 2012 روی این مومیایی ها صورت 
گرفت، مشخص شد که حدود یک سال پیش از کشتن آنها و 
برای آماده شدن برای مراسم سنتی قربانی، به آنها مواد مخدر 

و الکل داده شده بود.
نتایج به دست آمده از نمونه های گرفته شــده از این اجساد 
یخ زده حاکی از آن است که این سه کودک از برگ های درخت 
کوکا )درختی با برگ هایی با خواص کوکائین( و الکل مصرف 

کرده بودند. محققان همچنین دریافتنــد که این کودکان از 
سبزیجات فراوان اســتفاده می کردند. شواهد تاریخی بر این 
مسئله تاکید می کند که این کودکان پیش از مراسم قربانی، 
برای این مراسم انتخاب شده بودند و از غذاهای خاصی استفاده 

می کردند.
»میدن«، دختر نوجوان مومیایی 

در بررسی ها مشخص شــد که »میدن« رژیم غذایی خاصی 
مصرف می کرد و حدود 21 ماه قبل از مرگش از مواد مخدر و 
الکل استفاده کرده بود، ما به دو کودک دیگر فقط نه ماه قبل از 

مرگ از این مواد داده شده بود.
محققان مومیایی »میدن« را در حالی پیدا کردند که جدا از دو 
مومیایی دیگر بود و یک سرپوش چرمی به سر داشت. موهایش 
به صورت نواری پیچیده شده بود و اشیایی هم همراه او یافت 

شد که داخل پارچه ای روی زانوی او قرار گرفته بود. 
پسر  و دختر مومیایی

نتایج به دست آمده نشان می دهد که پیش از مرگ مومیایی 
پســر، با او بدرفتاری شــده بود و محققان آثار خون را روی 
لباس های او پیدا کردند. شواهد حاکی از آن است که این پسر 
بچه خفه شده بود، اما دختر مومیایی کوچک نه مانند »میدن« 
پیش از مراسم قربانی آماده شده بود و نه مانند پسر مومیایی 

آسیب جسمی به او وارد شده بود.
محققان بر این باورند که با »میدن« جداگانه نســبت به دو 

کودک دیگر رفتار شده بود و تحت مراقبت بوده است.
 افــراد خاصی برای این نوع مراســم ســنتی قربانی انتخاب 
می شدند و برگزیده شــدن برای این مراسم باعث افتخار بود. 

مراسم قربانی شرایط پراسترسی را ایجاد می کرد.
با وجود این، انتظار می رفت که والدینی که فرزندان آنها برای 
قربانی انتخاب می شــدند نباید ترســی به دل راه می دادند. 
محققان امیدوارند که با بررســی های بیشــتر روی این سه 
مومیایی یخ زده بتوانند شواهد بیشــتری از مراسم قربانی و 

فرهنگ حاکم بر آن زمان به دست آورند.

پرده برداری از رموز سه مومیایی  آتشفشان »لو الی الکو«

محققان در اکتشافات خود در یکی از کوه های آتشفشانی آرژانتین، بقایای مومیایی سه کودک را یافتند که 
حدود 500 سال پیش قبل از قربانی شدن، مواد مخدر و الکل مصرف کرده بودند.

محققان، هفت فسیل گل کامال سالم درون یک سنگ کهربا 
کشف کرده اند که قدمت آنها به 100 میلیون سال می رسد.

هفت گل کامال سالم در یک سنگ کهربای میانماری کشف 
شده اســت. قدمت این گل ها به دوره کرتاسه )سومین دوره 

زیستی زمین( می رسد.
محققان معتقدند این گونه کامال ســالم مربوط به درختان 
استوایی اســت و در حقیقت گونه جدیدی از گل های بدون 

گلبرگ به حساب می آید. قدمت این نوع گل به 100 میلیون 
سال قبل می رسد.

این بزرگ ترین مجموعه گل کشف شده از این دوران است. با 
وجود آنکه این گل ها مدت طوالنی اســت که به شکل فسیل 
درآمده اند، اما به گفته دانشمندان بسیار تازه به نظر می رسند.

جورج پوینار جونیور، اســتاد دانشــگاه اورگان، در این باره 
می گوید: احتمال دارد دایناسورها شاخه ای را شکسته باشند 

و گل های آن درون مخزن رزین افتاده باشد. این رزین پس از 
فسیل شدن به کهربا تبدیل شده است.

این گل های کوچک که در میانمار کشف شده اند 4/۳ تا پنج 
 Tropidogyne میلی متر عرض دارند و طبق ویژگی هایشان

pentaptera  نامیده شده اند.
 گل هــای 100 میلیــون ســاله شــبیه نمونه هــای فعلی
 Ceratopetalum apetalum اســت که در اســترالیا 
می روید. این گیاه هم هیچ گلبرگی ندارد و در ارتفاع 120 فوتی 

می روید و جالب تر اینکه عمری طوالنی دارد.

در یک سنگ کهربا؛

دانشمندان گل های ۱۰۰ میلیون ساله کشف کردند

بزرگ ترین مرکز ذخیره اطالعات 
نزدیک قطب شمال ساخته می شود

یک شرکت نروژی، بزرگ ترین مرکز ذخیره اطالعات جهان را در 
نزدیکی قطب شمال می سازد و 100 درصد برق مورد نیاز این واحد 

از منابع تجدیدپذیر تامین می شود.
مراکز ذخیره اطالعات، انرژی زیادی مصرف می کنند زیرا نیازمند 
عملیات خنک کنندگی وسیع هســتند. درهمین راستا قرار است 
بزرگ ترین مرکز ذخیره اطالعات جهان در شــمال نروژ ســاخته 
شود. این مرکز با استفاده از آب و هوای سرد قطب، سرورها را خنک 
نگه می دارد و همزمان انرژی موردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر 

تامین می کند.
البته پیش از این شرکت مایکروسافت سعی کرده بود تا یک مرکز 
ذخیره اطالعات در اعماق دریا بســازد و با استفاده از آب، عملیات 
خنک کنندگی را انجام دهد، اما به هرحال منطقه قطب یک یخچال 
عظیم به شمار می آید که مکانی ایده آل برای ذخیره اطالعات است.

 شرکتی به نام Kolos قصد دارد این واحد را بسازد و برای این کار 
شهر »باالنگن« در شمال نروژ را انتخاب کرده است. این مرکز کنار 

یک دریاچه طبیعی ساخته خواهد شد.
به گفته شــرکت کولوس؛ 100 درصد برق مورد نیاز این مرکز از 
منابع تجدید پذیر باد و آب تامین می شود. استفاده از این منابع ۶0 
درصد از هزینه های تامین انرژی را می کاهد. این درحالی است که 
پیش بینی می شود این واحد حدود 1000 مگاوات برق مصرف کند.

 خیز بلند »کوالکام«
 برای فروپاشی امپراتوری اپل! 

نسل بعدی پردازنده های شرکت کوالکام، به تکنولوژی تشخیص 
چهره بسیار پیشرفته ای مجهز است که با پردازنده آیفون ۸ ، رقابت 
می کند. پردازنده های کوالکام تا به حال نتوانسته با پردازنده های اپل 
رقابت کند، اما به نظر می رسد نسل بعدی پردازنده های این شرکت، 
حریف خود را شکست دهد. این پردازنده به بهبود امنیت دستگاه ها 

کمک شایانی می کند.
طبق گفته های مقامات این شرکت، نســل بعدی این پردازنده ها 
به الیه امنیتی بیشتری مجهز اســت که تشخیص چهره را با دقت 

بیشتری انجام می دهد.
خبرها حاکی از آن اســت که این پردازنده از تکنولوژی ســنجش 
عمق استفاده می کند که قابلیت تصویربرداری و امنیت تلفن های 
هوشــمند را باال می برد. با این تکنولوژی و با استفاده از پردازشگر 
سیگنال تصویر )ISP( پیشرفته و ســنجش عمق که در دوربین 
تلفن های هوشمند استفاده می شــود، امنیت غیرقابل تصوری را 
در دســتگاه ها ایجاد می کند. کوالکام اعالم کرده که نســل بعدی 
پردازنده های اســنپ دراگون از همین تکنولوژی ها بهره می برند 
که سریع تر بوده و دقت بیشتری دارند؛ البته این پردازنده  تنها در 
تکنولوژی تشخیص چهره استفاده نمی شود، بلکه با اضافه کردن 
امواج مادون قرمز به دوربین ماژول تلفن های هوشمند، عکس های 

HDR واضح تر و تصاویر ویدئویی با کیفیت تری ارائه می دهد.
گفتنی است؛ برخی از شرکت ها نگاهی شکاکانه به ادعای کوالکام 
دارند و معتقدند که نســل بعدی پردازنده های این شرکت قابلیت 

رقابت با پردازنده های بسیار قوی آیفون ۸ را ندارند.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 

روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت 
به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت 
یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1. رای شــماره 139360302008002980  93/4/12- محمد 
شیروان بروجنی فرزند امراله ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه که 
بانضمام قسمتی از پالک 1669/2 فرعی از 2 اصلی جمعا تشکیل 
یک باب مغازه را داده اســت  مفروزی از پالک 1680 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 7/88 مترمربع.
2. رای شــماره 139460302008000185  94/1/18- محسن 
طاهری شهرضا فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 478 فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مســاحت 299/40  

مترمربع.
3. رای شــماره 139460302008004540  94/4/18- علــی 
میرزائی فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 1455 فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت 

ششدانگ 228/20  مترمربع.
4. رای شــماره 139460302008004541  94/4/18- طیبــه 
کاویانی فرزند محمدعلی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1455 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 228/20  مترمربع.
 -94/4 5. رای شــماره 139460302008004720 24/
محمدمهدی فرجام فرزند عباسعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 68 اصلی سیدآباد به مساحت 

ششدانگ 98/75  مترمربع.
6. رای شــماره 139460302008004721  94/4/24- فرشته 
جعفری فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 68 اصلی سیدآباد به مساحت ششدانگ 

98/75  مترمربع.
7. رای شماره 139560302008003300  95/5/23-  احمدرضا 
باقرنیا فرزند سیف اله دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 163 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به 

مساحت ششدانگ 206/30  مترمربع.
8. رای شــماره 139560302008003302  95/5/23-  ســارا 
شــعاعی فرزند محمدعلی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 163 فرعی از 32 اصلی دست قمشه 

به مساحت ششدانگ 206/30  مترمربع.
9. رای شــماره 139560302008004874  95/8/13-  حکیمه 
پیمان فرزند رمضانعلی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

6473 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 187/15  مترمربع.
10. رای شماره 139560302008005120  95/8/29-  مرتضی 
عاشوری فرزند پنجعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 9649  )که به شماره 13737 تبدیل شده( و 1735 
)که به شماره 13736 تبدیل شده( فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 147/06  مترمربع.
11. رای شــماره 139560302008005121  95/8/29-  مهین 
عاشوری فرزند یک راست سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 9649  )که به شماره 13737 تبدیل شده( و 1735 
)که به شماره 13736 تبدیل شده( فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 147/06  مترمربع.
12. رای شماره 139560302008005904  95/10/12-  رقیه 
مرادی سوالری فرزند ابوالقاسم دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 460 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 140/81  مترمربع.
13. رای شماره 139560302008005906  95/10/12-  محمد 
شمسی ســوالری فرزند علی یار چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 460 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 140/81  مترمربع.
14. رای شماره 139560302008006270  95/10/22-  اصغر 
نجفی فرزند حسینعلی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 1557 فرعــی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 185/97  مترمربع.

15. رای شماره 139560302008006271  95/10/22-  سمیرا 
زارعی فرزند غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 1557 فرعــی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 185/97  مترمربع.
16. رای شماره 139560302008006454  95/10/28-  زهرا 
بهمنی فرزند بهادر و فاطمه بهمنی فرزند بهادر قائم مقامان شادروان 
همدم صفرپور متقاضی پرونده بالســویه در  ششــدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 110 فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 146/9  مترمربع.
17. رای شــماره 139560302008007040 95/11/21-  
محمودرضا خادم فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
به مساحت ششدانگ  212/46 مترمربع در ازاء 142 سهم مشاع از 
1300 سهم ششدانگ پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 212/46 مترمربع در ازاء 142 سهم 
مشاع از 1300 سهم ششدانگ پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2 
اصلی که تمامت 60 سهم مشاع آن بالسویه انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف عبدالرسول و عبدالخالق جمشیدی می باشد.
18. رای شماره 139560302008007041  95/11/21-  افسانه 
ناظم فرزند مسیح اله سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1370 و 1370/1 فرعــی از 2  اصلی فضل آباد 
به مساحت ششدانگ  212/46 مترمربع در ازاء 142 سهم مشاع از 
1300 سهم ششدانگ پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2 اصلی که 
تمامت 60 سهم مشاع آن بالسویه انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

عبدالرسول و عبدالخالق جمشیدی می باشد.
19. رای شماره 139560302008007220  95/12/5-  ابراهیم 
خیر فرزند عبدالحمید ششدانگ یکباب خانه دو و و نیم طبقه تمام 
مفروزی از پالک 213 فرعــی از 50  اصلی اله آباد به مســاحت 

244/20  مترمربع.
20. رای شــماره 139560302008007253  95/12/9-  مجید 
پژوهش فرزند محمدحسن ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1368/1 فرعی )که به شماره 14095 تبدیل 
شده( از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 100/70  مترمربع.
21. رای شــماره 139660302008000522  96/1/31-  علی 
دهقان فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 2296 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

145/80 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008000840  96/2/17-  مجتبی 
یونسی شهرضا فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 187 فرعی از 50  اصلی اله آباد به مساحت 85/70  مترمربع.

23. رای شماره 139660302008001047  96/2/24-  رسول 
براهیمی فرزند مهدی ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 

10863 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 174/55 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008001128  96/2/27-  میترا 
حیدری فرزند قربان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 259 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 148/5 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008001134  96/2/27-  ولی اله 
قاری فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 516 و518 و 518/1  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 201 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008001135  96/2/27-  شهرت 
کدیور فرزند نصراله چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 516 و518 و 518/1  فرعی از 3  اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008001188  96/2/31-  زهرا 
شبانپور فرزند رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

639  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 168/38  مترمربع.
28. رای شماره 139660302008001189  96/2/31-  احمد علی 
عسگری فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 11  

فرعی از 21  اصلی رشکنه به مساحت 109/19  مترمربع.
29. رای شماره 139660302008001192  96/2/31-  اسداله 
فرمانی فرزند مصطفی ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
8102  )که قبال 3549 و 3548 و 3550 بوده( فرعی از 1  اصلی ابنیه 

به مساحت 25/43  مترمربع.
30. رای شماره 139660302008001200  96/2/31-  ابراهیم 
سعیدی مسینه فرزند بهرام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 106  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 116/95  مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008001201  96/2/31-  منور 
اسماعیلی فرزند علی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 106  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 116/95  مترمربع.
32. رای شماره 139660302008001279  96/3/4-  حیدر نوری 
فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1  فرعی 
از 100  اصلی فیض آباد  به مساحت 111  مترمربع در ازاء تمامت 
111 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف مسعود مدنی احد از ورثه مرحوم حسام مدنی.
33. رای شماره 139660302008001318  96/3/9-  اکبر رضائی 

فرزند محمدابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 278  فرعــی از 100  اصلی فیض آباد به 

مساحت ششدانگ 248/70  مترمربع.
34. رای شماره 139660302008001319 96/3/9-  اکرم ثالثی 
موسی آبادی فرزند علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 278  فرعی از 100  اصلی فیض آباد به 

مساحت ششدانگ 248/70  مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008001356  96/3/10-  زینت 
فاتحی فرزند احمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 37  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 109/96  مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008001357  96/3/10-  مجید 
قاسمپور فرزند مصطفی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 37  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 109/96  مترمربع.
37. رای شماره 139660302008001368  96/3/11-  سیمین 
الســادات حجازی دهاقانی فرزند سید اکبر ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1368/1  فرعی )که به 
شــماره 14095 تبدیل شــده( از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 100/70  مترمربع.
38. رای شماره 139660302008001369  96/3/11-  علی اکبر 
سامع فرزند نعمت اله سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 12828  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 34/74  مترمربع.
39. رای شــماره 139660302008001370  96/3/11-  مهین 
جریده دار فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 12828  فرعی از 2  اصلی دســت فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 34/74  مترمربع.
40. رای شماره 139660302008001384  96/3/13-  اسماعیل 
ملکیان شهرضا فرزند عبدالحمید ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 187  فرعی از 50  

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 125/25  مترمربع.
41. رای شماره 139660302008001386  96/3/13-  جمیله 
کریمی فرزند نصراله دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1393  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

ششدانگ 124/17  مترمربع.
42. رای شماره 139660302008001387  96/3/13-  حسینعلی 
جهانبانی وشــاره فرزند ســلیمان چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1393  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 124/17  مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008001388  96/3/13-  علی 
عموهادی فرزند پرویز ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پــالک 10  فرعی از 23  اصلی ســود آباد به 

مساحت ششدانگ 127/70  مترمربع.
44. رای شماره 139660302008001389  96/3/13-  زهرا بکی 
فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 10  فرعی از 23  اصلی ســود آباد به مســاحت 

ششدانگ 127/70  مترمربع.
45. رای شماره 139660302008001393  96/3/13-  حسین 
امیری فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 724  

فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 108  مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008001394  96/3/13-  سید 
سلمان موسوی فرزند سید عبدالمطلب ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 380  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مســاحت 

122  مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008001395  96/3/13-  لمیعه 

اسدی پور فرزند عبدالرسول ششدانگ: 
الف( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 14186  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت 30/03  مترمربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 2.2398 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 2398  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت 1/39  مترمربع که به انضمام قسمتی از 

پالک  2.14186 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
48. رای شماره 139660302008001447  96/3/18-  مجتبی 
براهیمی فرزند حسینعلی 40 حبه و یکصدو بیست و پنج – یکصد 
و چهل و دوم حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 816 و 136 )که به شماره 2441 تبدیل شده(  فرعی از 23  

اصلی سود آباد  به مساحت ششدانگ 476/72  مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008001449  96/3/18-  مهناز 
ناجی فرزند غالمرضا  31 حبه و هفــده  یکصدو چهل و دوم  حبه 
مشاع از 72حبه  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 816 و 
136 )که به شماره 2441 تبدیل شده(  فرعی از 23  اصلی سود آباد  

به مساحت ششدانگ 476/72  مترمربع.
50. رای شماره 139660302008001454  96/3/18-  مجتبی 
براهیمی فرزند حسینعلی   ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
136 و 816 )که به شماره 2441 تبدیل شده(  از 23  اصلی سود آباد  

به مساحت 23/87 مترمربع.
51. رای شماره 139660302008001469  96/3/18-  مجتبی 

براهیمی فرزند حسینعلی  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
136 و 816  فرعی)که به شماره 2441 تبدیل شده(  از 23  اصلی 

سود آباد  به مساحت 11/30 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008001470  96/3/18-  مجتبی 
براهیمی فرزند حسینعلی  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
136 و 816  فرعی)که به شماره 2441 تبدیل شده(  از 23  اصلی 

سود آباد  به مساحت 22/43 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008001498 96/3/21-  سیدهاشم 
بحرینی فرزند ســیدمحمد باقر  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 5799  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

161/83 مترمربع.
54. رای شــماره 139660302008001529  96/3/23-  زینت 
سبزواری فرزند حیدرعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
4802 و 4803  فرعــی از 3  اصلی موغان  به مســاحت 214/70 

مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008001540  96/3/23-  مجید 
کاظمپور فرزند ولی اله  ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهاء 
ثمنیه اعیانــی مفروزی از پالک 188  فرعی از 32  اصلی دســت 
قمشه  به مساحت 170/40 مترمربع در ازاء تمامت 1/8 قفیز مشاع 
به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی از 12 قفیز ششدانگ انتقال عادی از 
طرف عبدالرسول ممیز نسبت به 1/2 قفیز مشاع و زهره ممیز نسبت 

به 0/6 قفیز مشاع.
56. رای شماره 139660302008001563  96/3/25-  سرتیپ 
بهرامی فرزند اسفندیار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 52  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

128/70  مترمربع.
57. رای شــماره 139660302008001564  96/3/25-  مــاه 
روز قاسمی فرزند علی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 52  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

128/70  مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008001576  96/3/27-  فرزاد 
برزوکی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
350/1  فرعی )که به شماره 4936 تبدیل شده(  از 3  اصلی موغان 

به مساحت 138/55  مترمربع.
59. رای شماره 139660302008001641  96/3/30-  ولی اله 
ملکیان فرزند عبدالعلی دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 365  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به مســاحت 

ششدانگ  126/06  مترمربع.
60. رای شــماره 139660302008001642  96/3/30-  زکیه 
کمالی فرزند غالمحســین چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 365  فرعی از 21  اصلی رشکنه به مساحت 

ششدانگ  126/06  مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008001643  96/3/30-  
محمدحسن توانگر راد فرزند محمدحســین چهار دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه با طبقات تحتانــی و فوقانی مفروزی از 
پالک 1838  فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  30/66  

مترمربع.
62. رای شماره 139660302008001647  96/3/30-  ناهیده 
توانگر فرزند محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه با 
طبقات تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 1838  فرعی از 1  اصلی 

ابنیه به مساحت ششدانگ  30/66  مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008001646  96/3/30-  
ســیدمصطفی مدنی فرزند سیدمحمود ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 3937  فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت 314/75  

مترمربع.
64. رای شماره 139660302008001648  96/3/30-  مهدی 
مدرسی فرزند ابراهیم  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه  مفروزی از پالک 127 و 1590 و 1588  فرعی از 23  اصلی 

سودآباد  به مساحت ششدانگ  179/75  مترمربع.
65. رای شــماره 139660302008001649  96/3/30-  مائده 
اباذری فرزند عبدالحسین  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه  مفروزی از پالک 127 و 1590 و 1588  فرعی از 23  اصلی 

سودآباد  به مساحت ششدانگ  179/75  مترمربع.
66. رای شــماره 139660302008001650 96/3/30-  
محمدحسن تسلیم فرزند عبدالرحیم  چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 981  فرعــی از 3  اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ  202  مترمربع.
67. رای شماره 139660302008001651  96/3/30-  صدیقه 
غالمی شهرضا فرزند غالمحســین دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 981  فرعــی از 3  اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ  202  مترمربع.
68. رای شماره 139660302008001652  96/3/30-  حسین 
اکبریان فرزند قدرت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
184  فرعی از 167  اصلی زمین ســازمان مســکن  به مساحت  

122/39 مترمربع.
69. رای شماره 139660302008001659  96/3/30-  پروین 
بورهان فرزند محمدعلی  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 174/5  فرعی که به شماره 15696 تبدیل شده است از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت 140  مترمربع.
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70. رای شــماره 139660302008001660  96/3/30-  امیر 
ناطقیان فرزند محمد جواد  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1484  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 250/70  مترمربع.

71. رای شماره 139660302008001663  96/3/30-  حبیب 
اله قبادی فرزند علی سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 981  فرعی از 3  اصلی موغان  به مســاحت 

ششدانگ 155/14  مترمربع.
72. رای شــماره 139660302008001664  96/3/30-  زهرا 
شیرعلی فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 981  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 

ششدانگ 155/14  مترمربع.
73. رای شــماره 139660302008001665  96/3/30-  
اسماعیل نوروزی فرزند حسینعلی سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 9230  فرعی 

از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 55/92  مترمربع.
74. رای شــماره 139660302008001665  96/3/30-  الهه 
گرامی فرزند رضا سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 9230  فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 55/92  مترمربع.
75. رای شماره 139660302008001667  96/3/30-  اصغر 
سبزواری فرزند علی دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 38/85  مترمربع.
76. رای شماره 139660302008001668  96/3/30-  شهین 
الصاق فرزند رضا  یک دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 38/85  مترمربع.
77. رای شماره 139660302008001669  96/3/30-  ایران 
رضوان فرزند عباس سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 38/85  مترمربع.
78. رای شماره 139660302008001676  96/3/30-  مهین 
عموهادی فرزند علی اکبر    ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از 
پالک 198  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 25/60 

مترمربع.
79. رای شــماره 139660302008001677  96/3/31-  لیال 
قادری فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1193 و 1193/1 که به شماره 14061 تبدیل 
شــده اســت  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

195/12  مترمربع.
80. رای شماره 139660302008001678  96/3/31-  شکراله 
کامیابی فرزند بهرام سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1193 و 1193/1 که به شماره 14061 تبدیل 
شــده اســت  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

195/12  مترمربع.
81. رای شماره 139660302008001679  96/3/31-  احمد 
رحمتی شهرضا  فرزند حسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 981  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 211  مترمربع.
82. رای شــماره 139660302008001680  96/3/31-  بتول 
خانم رحمتی شــهرضا  فرزند غالمحسین ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 981  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 211  مترمربع.
83. رای شــماره 139660302008001681  96/3/31-  
خدابخش مطهری  فرزند عباســقلی ششــدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 389  فرعی از 33  اصلی مهرقویه به مســاحت 

61/20 مترمربع.
84. رای شماره 139660302008001701  96/3/31-  اعظم 
فخار شهرضا  فرزند نعمت اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 1112  فرعــی از 3  اصلی موغان به مســاحت 49/58  

مترمربع.
85. رای شــماره 139660302008001702 96/3/31-  

سیدمحمد طاهر طبیبیان فرزند سید ابوتراب  ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب مغازه با ســاختمان تحتانی آن مفروزی 
از پالک 3998  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 7/66  
مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 8253 و 7909 و 
7910 و 1440 فرعی از 2 اصلی جمعا تشــکیل یک باب مغازه با 

ساختمان تحتان آن را داده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه با ســاختمان تحتانی آن مفروزی 
از پالک 8253  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 7/94  
مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 3998 و 7909 و 
7910 و 1440 فرعی از 2 اصلی جمعا تشــکیل یک باب مغازه با 

ساختمان تحتان آن را داده است.
ج( قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان تحتانی آن مفروزی از پالک 
7909 و 7910 و 1440  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 
64/07  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 3998 و 

8253  فرعی از 2 اصلی جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 
تحتان آن را داده است.

86. رای شماره 139660302008001704  96/3/31-  ملوک 
حیدری  فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

541  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 457/50  مترمربع.
87. رای شــماره 139660302008001804  96/4/7-  
محمودرضا نیک نــژاد  فرزند همتعلی ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1117  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

87/55  مترمربع.
88. رای شماره 139660302008001805  96/4/7-  حشمت 
حمیدیا  فرزند عبدالمجید سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 3831  فرعی از 

1  اصلی ابنیه به مساحت  ششدانگ 28/65  مترمربع.
89. رای شــماره 139660302008001806  96/4/7-  امان 
امینی  فرزند هرمز سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 3831  فرعی از 1  

اصلی ابنیه به مساحت  ششدانگ 28/65  مترمربع.
90. رای شماره 139660302008001874  96/4/11-  علیرضا 
کاویانپور  فرزند پرویز ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 512 و 513  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به 

مساحت  ششدانگ 277/55  مترمربع.
91. رای شماره 139660302008001875  96/4/11-  زینب 
کاظمزاد  فرزند علی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 512 و 513  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به 

مساحت  ششدانگ 277/55  مترمربع.
92. رای شــماره 139660302008001957  96/4/14-  
مریم عموهادی شهرضا  فرزند رسول ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 694  فرعی از 23  اصلی ســودآباد  به مساحت  

151/27مترمربع.
93. رای شماره 139660302008001970  96/4/15-  قدرت 
اله نجفی  فرزند رضا چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 7092 و 1450  باقیمانده که به شماره 14055 
تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت  ششدانگ 

263/35  مترمربع.
94. رای شماره 139660302008001971  96/4/15-  رضوان 
خیرمند  فرزند نعمت اله  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 7092 و 1450  باقیمانده که به شماره 14055 
تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت  ششدانگ 

263/35  مترمربع.
95. رای شــماره 139660302008001973  96/4/15-  
مهرانگیز مشــهدی  فرزند محمدعلی ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 280  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

167/52  مترمربع.
96. رای شماره 139660302008001975  96/4/15-  مهرزاد 
شمسبگی  فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
2018  فرعی از 32  اصلی دســت قمشــه به مساحت 162/75  

مترمربع.
97. رای شــماره 139660302008001977  96/4/15-  علی 
ســلیمانی قراچه  فرزند عبدا... ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 380  فرعی از 33  اصلی مهرقویه به مســاحت 101/20  
مترمربع در ازاء 105 سهم مشاع از 310 سهم نیم دانگ از 3720 
شهم ششــدانگ پالک 380 فرعی انتقال عادی از طرف رقیه 

حبیبی موسی آبادی.
98. رای شماره 139660302008002014  96/4/17-  حجت 
اله قدیری  فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب مغازه با زیرزمین و 
ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 2244  فرعی از 2  اصلی فضل 

آباد  به مساحت 54/85  مترمربع.
99. رای شــماره 139660302008002024  96/4/17-  
محمدعلی ســالک  فرزند رضا  چهار دانگ مشــاع از ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1318 فرعی از 3  اصلی 
موغان  به مساحت  ششــدانگ 76/41  مترمربع که به انضمام 

ششدانگ 3.4434 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
100. رای شماره 139660302008002025  96/4/17-  ملوک 
باستان  فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1318 فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت  
ششدانگ 76/41  مترمربع که به انضمام ششدانگ 3.4434 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
101. رای شماره 139660302008002089  96/4/21-  مجید 
ربیعی  فرزند سلیمان ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 5273  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 147/05  

مترمربع.
102. رای شماره 139660302008002090  96/4/21-  زهرا 
سادات موسوی  فرزند سید کرمعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 495  فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 143/45  

مترمربع.
103. رای شــماره 139660302008002106  96/4/22-  
فردوس نعیم  فرزند حیدرعلی ششــدانگ یکباب گاراژ  مفروزی 

از پالک 1761  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 6689  
مترمربع در ازاء انتقال عادی مع الواسطه به میزان 6689  بیست 
و هشت هزارم سهم مشــاع از 6 سهم ششدانگ پالک 2.1761 
بالسویه از طرف آقای مسعود اریا و خانم سوسن اریا فرزندان عبداله 

و خانم خدیجه والی غفاری همگی وراث عبداله اریا.
104. رای شــماره 139660302008002111  96/4/22-  
علیرضا صاحبان  فرزند مصطفی 42 حبه و 39/71 حبه مشاع از 

72 حبه ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 13  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 157/30  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.14 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 14  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 174/70  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.13 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
105. رای شماره 139660302008002112  96/4/22-  سهیال 
هاشمیان  فرزند رمضانعلی 29 حبه و 32/71 حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 13  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 157/30  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.14 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 14  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 174/70  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.13 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
106. رای شماره 139660302008002133  96/4/24-  محمد 
انصاری منوچهرآبــادی  فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 985  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

137/75  مترمربع.
107. رای شــماره 139660302008002159  96/4/25-  
خدامراد غالمی  فرزند حاصل ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 3755  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

104  مترمربع.
108. رای شــماره 139660302008002190 96/4/27-  
حمیدرضا عمرانپور  فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1246  فرعی از 3  اصلی موغان به مســاحت 
189/30  مترمربع در ازاء تمامت 202 سهم مشاع از 10000 سهم 
ششدانگ انتقال عادی بالسویه از طرف ســراج الدین و نبی اله 

مرتضوی.
109. رای شماره 139660302008002232  96/4/28-  فهیمه 
صفیان  فرزند رحمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

68  اصلی سید آباد به مساحت 194/31  مترمربع.
110. رای شماره 139660302008002239  96/4/28-  مریم 
موسی نیا به والیت پدرش داود  فرزند داود ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله مفروزی از پالک 11  فرعی از 157  اصلی محمودیه 

به مساحت 66  مترمربع.
111. رای شماره 139660302008002254  96/4/31-  محمد 
سبحانی  فرزند عبدالرســول 47 حبه و هفده  بیست و سوم حبه 

مشاع از 72 حبه  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پــالک 133  فرعی از 
2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 150/03   مترمربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت ششــدانگ 35/60   مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
112. رای شماره 139660302008002255  96/4/31-  زهره 
فخاری  فرزند رسول  24 حبه و شش  بیست و سوم حبه مشاع از 

72 حبه  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پــالک 133  فرعی از 
2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 150/03   مترمربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت ششــدانگ 35/60   مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
 139660302008002262 شــماره  رای   .113
 96/4/31-  محمدمهــدی موالئیان  فرزند علــی  یک دانگ 

مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 998  فرعی از 2  
اصلی به مساحت 192/11   مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از  یکبــاب خانــه مفــروزی از پــالک 7675  
فرعــی از 2  اصلــی فضــل آبــاد بــه مســاحت 34/30   که 
 بــه انضمــام قســمتی از پــالک 2.998 جمعــا تشــکیل 

یک باب خانه را داده است.

114. رای شــماره 139660302008002263 96/4/31-  
فخرالســادات رهنمائی  فرزند سیدعبدالرسول دو دانگ مشاع از  

ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانــه مفروزی از پــالک 998  فرعی 
 از 2  اصلــی بــه مســاحت 192/11   مترمربــع کــه بــه 
انضمام قسمتی از پالک 2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 34/30  که به انضمام قسمتی از پالک 

2.998 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
115. رای شماره 139660302008002264  96/4/31-  علی 

موالئیان  فرزند حسین یک دانگ مشاع از  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پــالک 998  فرعی از 
2  اصلی فضل آباد به مساحت 192/11   مترمربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 34/30   مترمربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 2.998 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
116. رای شماره 139660302008002265  96/4/31-  بتول 

تاکی  فرزند عبدالرسول دو دانگ مشاع از  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانــه مفروزی از پــالک 998  فرعی 
 از 2  اصلــی بــه مســاحت 192/11   مترمربــع کــه بــه 
انضمام قسمتی از پالک 2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 34/30   مترمربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 2.998 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
117. رای شماره 139660302008002389  96/5/5-  ایوب 
احمدیان  فرزند یوســف ششدانگ یکباب ســاختمان مفروزی 
از پالک 1387/2 و 1892  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 

122/65  مترمربع.
118. رای شماره 139660302008002619  96/5/15-  الهه 
سلطانی  فرزند ناصرقلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1552  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 78/85  مترمربع.
119. رای شماره 139660302008002661  96/5/17-  سید 
حسام الدین صالح  فرزند سید عبدالحمید ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی از پــالک 13560 و 14026 )که قبال 1699 
و 13336 بوده اســت(  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

256/55  مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139660302008000479  96/1/30-  بهروز 
کربعلی  فرزند اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 269  
فرعی از 106  اصلی ارش آباد  به مساحت 51  مترمربع که در آگهی 
اولیه نوع ملک به اشــتباه قید گردیده است و اینک تجدید آگهی 

می شود.
2. رای شماره 139560302008006802  95/11/11-  حسن 
بیغم  فرزند رحیم 51 حبه و هفده  بیست و هفتم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 101  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت ششــدانگ 107/50 مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 102 فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانــه مفروزی از پــالک 102  فرعی 
از 2  اصلــی فضــل آبــاد  بــه مســاحت ششــدانگ 61/20  
 مترمربع کــه بــه انضمــام قســمتی از پــالک 101  فرعی 
جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء 51 سهم مشاع از 
213 سهم و یک  سوم ســهم یکدانگ از 1280سهم ششدانگ 
پالک 102 فرعی از 2 اصلی فضل آباد انتقال عادی از طرف قدرت 
اله طالب پور که در آگهی اولیه  میزان سهم اشتباه قید گردیده و 

اینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139560302008006914  95/11/16-  
 محســن رضائــی  فرزنــد کیامــرث ششــدانگ یکبــاب 
خانه مفروزی از پــالک 1  فرعی از 100  اصلــی فیض آباد  به 
مســاحت 160  مترمربع  در ازاء 174 ســهم مشــاع از 84000 
ســهم ششــدانگ پالک 1 فرعی انتقال عادی مع الواسطه از 
طــرف احمدرضا مدنــی احــدی از ورثــه حســام مدنی که 
 در آگهــی اولیــه نام انتقــال دهنــده از قلــم افتاده بــود که 

اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شــماره 139660302008001177  96/2/30-  
احمدرضــا متقــی  فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب مغازه 
مفــروزی از پــالک 2802  فرعــی از 1  اصلــی ابنیــه  بــه 
 مســاحت 64/44  مترمربــع کــه در آگهی اولیه پــالک ثبتی  

اشتباه قید گردیده است و اینک تجدید آگهی می شود.
  رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا - سید اسداله موسوی

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/28    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/12  
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يادداشت

محیط زيست

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: ماموران پلیس راهور با رانندگانی 
که اقدام به نصب اســتیکرهای غیرمجاز روی خودروهای خود می کنند برابر 
قانون برخورد خواهد کرد. سردار تقی مهری گفت: برابر قانون، ماموران پلیس با 
خودروهایی که استیکرهای غیر مجاز روی آنها نصب شده، برخورد خواهند کرد.

وی افزود: برخی از این اســتیکرها دارای محتوای نامناسب و تبلیغ مواد مخدر 
هستند. رییس پلیس راهور ناجا گفت: برخی دیگر از استیکرها نیز دید راننده ها را 

محدود کرده و ممکن است سبب وقوع حوادث رانندگی شود.
سردار مهری ادامه داد: از سوی دیگر اگر تزئینات خودرویی باعث شود شعاع نور 
و نور چراغ ها تحت تاثیر قرار گیرد نیز تخلف محسوب می شود و ماموران با آن 

برخورد خواهند کرد.
در روزهای اخیر چسباندن استیکرهای نامتعارف روی ماشین ها در سطح شهر 

به طور چشمگیری افزایش یافته است.

ثبت بیش از 27 هزار 
واقعه والدت در استان 

اصفهان

برخورد پلیس با 
استیکرهای غیرمجاز 

روی خودروها

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان، از ثبت 27هزار و 602  
واقعه والدت در چهار ماه نخست امسال در این استان خبر داد. بهروز شجاعی 
در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان شهرضا، با اشاره به 
ثبت 796 واقعه والدت در چهار ماه نخســت امسال در این شهرستان، اظهار 
کرد: آمار والدت در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 
که 866 مورد بوده، 8 درصد کاهش داشته است. وی همچنین از ثبت  27هزار 
و 602 واقعه والدت در 4 ماهه نخست سال در استان اصفهان خبر داد و افزود: 
نرخ باروری در این استان تا 1/8درصد کاهش یافته و این درحالی است که این 
میزان باید 2/1درصد باشد. شجاعی گفت: در 4 ماهه نخست امسال در استان 
اصفهان 10هزار و 576 واقعه ازدواج انجام و ثبت شده و این آمار در شهرستان 
شهرضا 377 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 95 با رکورد 553 

واقعه، کاهش یافته است.

هنرستان هنرهای 
زیبای اصفهان؛ 

ظرفیتی برای تربیت 
نیروهای انقالبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: ظرفیت های خوبی در هنرستان های هنرهای زیبای اصفهان در اختیار بوده که می توانیم با استفاده از این ظرفیت به پرورش نیروهای 
انقالبی، مومن و هنرمند بپردازیم. حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، با تاکید بر لزوم انجام امور اداری 
با توجه و دقت نظر اظهار داشت: الزم است هر 45 روز یک بار اهتمام ویژه ای به برگزاری این جلسات داشته و در این جلسات کارهایی صورت گیرد؛ همچنین این کارها، مطرح و درباره آنها 
تصمیم گیری شود. وی با بیان اینکه برای داشتن آرامش خاطر الزم است نگاه دوستانه ای به مسائل داشته باشیم، تصریح کرد: هدایت، حمایت و نظارت بر امور فرهنگی استان اصفهان و 

مجوز انجام فعالیت های فرهنگی استان بر عهده این اداره کل است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: می توانیم با استفاده از این ظرفیت به پرورش نیروهای انقالبی، مومن و هنرمند بپردازیم؛ همچنین وجود بیش از 1700 

کانون فرهنگی هنری مسجد در استان اصفهان نیز ظرفیت خوبی است که می توان از آن بهره برد.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری 
اصفهان گفت: بعد از نیازهای اولیه زندگی، احساس امنیت 
مهم ترین نیازی است که انسان ها در همه جوامع از گذشته 
تا حال به دنبال آن بوده اند و هر چه افراد احســاس امنیت 
بیشتری در جامعه داشته باشند به همان اندازه در فرآیند 

تحوالت اجتماعی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد.
محمدرضا قنبــری افزود: جهــت تامین هر چه بیشــتر 
امنیــت، معاونت بــه بررســی وضعیت میــزان همکاری 
مشترک نیروهای انتظامی و ســپاه در راستای شناسایی 
ســارقین حرفه ای و احصاء راهکارهای عملیاتی بســیج 
پرداختــه و ناجا به منظور شناســایی ســارقین در تعامل 
با ســازمان ها همکاری نمــوده اســت.قنبری عنوان کرد: 
همچنین تشکیل 2 نشست تخصصی و تصویب 12 مصوبه 
درخصوص همکاری عملیاتی بسیج و ناجا جهت شناسایی 
ســارقان حرفه ای وتقویت گشــت های انتظامی و اطالع 
رســانی و همچنین برگــزاری مراســم گردهمایی جهت 
آموزش معاونین خدمات شــهری مناطق 15 گانه اصفهان 
 برای شناســایی ســارقان حرفه ای، ازجمله این اقدامات

 است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع آموزش تاکید کرد: یکی 
از مهم ترین راهکارهــا و الزمه موفقیت در پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی، آموزش است که حمایت از 15 پایان 

نامه در حوزه خانواده و آســیب های آن، حمایت از 7 طرح 
پژوهشــی در حوزه خانواده، برگزاری 6 کارگاه آموزشــی 
تخصصی ویژه کارشناسان مشاوره مراکز مشاوره با همکاری 
بهزیستی اســتان، صورت یافته اســت. وی در پایان ابراز 
داشت: سامانه میثاق مهر، شامل آموزش مجازی مهارت های 
خانواده، ویژه افراد در شرف ازدواج مراجعه کننده به دفاتر 
ازدواج حاوی محتواهای آموزشــی مهارت های ارتباطی و 
زندگی، آموزش هــای پیــش از ازدواج  در قالب فیلم های 
آموزشی، فایل های صوتی، معرفی مقاله و کتاب های مرتبط 
با خانواده، انجام تست شخصیت 16 عاملی کتل و... بوده و با 
همکاری بهزیستی، ثبت اسناد و کانون سردفتران ازدواج و 

طالق با هدف کاهش طالق طراحی شده است.

مدیر گروه توسعه شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان 
گفت: برای اجــرای طرح های تحول نظام ســالمت در 
مناطق محروم و حاشیه نشــین استان اصفهان، بیش از 

126میلیارد تومان هزینه شده است.
محســن روحانی با اشــاره به تامین نیازهای بهداشتی 
مناطق محروم اســتان اظهار داشــت: تاکنون 15طرح 
بهداشتی به منظور تامین نیازهای ضروری مناطق محروم 
و حاشیه ای شهر اصفهان، با راه اندازی 360 پایگاه سالمت 

در استان اجرا شده است.
وی افزود: ارائه خدمات نوین سالمت و مراقبت های اولیه 
بهداشــتی و درمانی به روستاییان، عشــایر و شهرهای 
کوچک دارای جمعیت زیر 20هزار نفر و ارائه خدمات و 
مراقبت های اولیه بهداشتی، درمانی به حاشیه نشینان در 
6 شهرستان اصفهان، از اقدامات بهداشتی در حال انجام 
است. مدیر گروه توسعه شبکه بهداشت و درمان استان 
اصفهان گفت: خمینی شــهر، نجف آباد، شهرضا، لنجان 
و شاهین شهر، ازجمله شــهرهایی هستند که خدمات 

بهداشتی به آنها ارائه می شود.
وی خاطرنشــان کرد: ارائــه خدمات نوین ســالمت و 
مراقبت های اولیه بهداشتی در شهرهای بیش از 20هزار 
نفر جمعیت، از طرح هایی اســت که در ایــن پایگاه ها 

به منظور ارتقای سالمت مردم اجرا شده است.

روحانی افزود: ترویج و توسعه خود مراقبتی، پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیر واگیــر و عوامل خطر، ارتقای 
ســالمت باروری و فرزندآوری، بهبــود و اصالح الگوی 
تغذیه، ارتقای ســالمت روانی، اجتماعی و پیشگیری و 
درمان مصرف مواد، کنترل بیماری های واگیر و کاهش 
رفتارهای پرخطر، از دیگر اقدامات انجام شــده در این 

پایگاه های سالمت است.
وی بیان کرد: در اجرای این طرح های بهداشــتی 274 
پزشک با اداره بهداشت استان اصفهان همکاری می کنند. 
روحانی خاطرنشان کرد: اســتان اصفهان در رتبه اول تا 
چهارم ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ساکنان مناطق 

محروم و حاشیه نشین قرار دارد.

مدير گروه توسعه شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان خبر داد:

۱2۶ میلیارد تومان برای تامین نیازهای بهداشتی مناطق محروم

 بهداشت دادگستری

معاون اجتماعی دادگستری اصفهان مطرح کرد:

طراحی سامانه میثاق مهر با هدف کاهش طالق

امدادرسانی به بیش از هزار نفر از سیل زدگان در ۶ استان کشور
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور، با بیان اینکه 6 استان 
کشور تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی بوده است، گفت: یک هزار و 100 تن در 13 

روستای درگیر سیل، خدمات امدادی الزم را دریافت کردند.

تدوین سند راهبردی »امداد 
و نجات حیات وحش« 

مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیــان آب های داخلی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سند »امداد و نجات 
حیات وحش« تدوین می شود که گامی در جهت نجات 
 و کاهش تلفــات گونه های جانــوری در معرض تهدید

 است.
مجید خرازیان مقدم بــا بیان این مطلــب اظهار کرد: 
گونه های جانوری در حیات وحــش همواره در معرض 
خطرات متعدد از جمله حوادث جــاده ای، تله گذاری 
و بیماری های ناشــی از فعالیت های غیرمجاز هستند؛ 
لذا موضوع ســاماندهی امداد و نجــات حیات وحش به 
عنوان یکی از برنامه های مهم دفتر حیات وحش و آبزیان 
آب های داخلی، طی سال گذشته پیشنهاد شد و پس از 
اخذ موافقت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 

سازمان، مورد پیگیری قرار گرفت.
وی، از تشکیل کمیته امداد و نجات حیات وحش کشور 
متشــکل از نمایندگان منتخب تعــدادی از گروه های 
مردم نهاد فعال در  زمینه امداد و نجات گونه های جانوری 

و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه خبر داد.
مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیــان آب های داخلی 
سازمان حفاظت محیط زیست افزود: قرارداد طرح تدوین 
سند راهبردی امداد و نجات حیات وحش کشور با نماینده 
منتخب سمن ها در تیرماه سال جاری منعقد شده و با آغاز 
به کار رسمی کمیته امداد و نجات در سال جاری، مقرر 
شد که انجام فعالیت های آموزشی، جذب عالقه مندان و 
تربیت آنها جهت امدادگری گونه های جانوری وحشی 
آسیب دیده تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 

و در قالب پایلوت در سه استان کشور صورت گیرد.
وی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم تشکیل کمیته مذکور، 
جلب مشارکت بخش مردمی در کنار بخش دولتی متولی 
امر حفاظت از حیات وحش بوده است تا ضمن بهره مندی 
از کلیه ظرفیت هــا، از همکاری گروه ها و ســمن های 
فعال در زمینه امدادگری و حفاظت از حیات وحش نیز 

استفاده شود.
خرازیان مقــدم اضافه کرد: در نظــر داریم ضمن انجام 
اقدامات مورد نیاز در زمینه امداد و نجات حیات وحش 
کشور در اســتان های منتخب و تدوین سند راهبردی 
امداد و نجات حیات وحش، در مرحله دوم نیز عملیات 
امداد و نجات گونه هــای جانوری به تدریج و طی برنامه 
پنج ساله ششم توســعه در کلیه اســتان های کشور با 
همکاری سمن ها و تشــکل های زیست محیطی فعال 
 و ســایر عالقه مندان به حیات وحش کشــور عملیاتی 

شود.

مشخص است که با وجود مشکالت امروزی، امر ازدواج چندان 
آسان نخواهد بود. به همین دلیل همواره مسئولین امر به دنبال 
راهکارهایی برای کم کردن مشکالت پیش از ازدواج و تشویق 
جوانان به انجام آن بوده اند. افزایش مناسب تسهیالت ازدواج، 
ارائه روش هایی برای خانه دارشدن زوجین، اجرای برنامه هایی 
نظیر ازدواج آســان و ازدواج های دانشجویی و مواردی از این 
قبیل، از جمله راهکارهای تشویق به ازدواج هستند که در چند 
سال اخیر انجام گرفته اند. به همان اندازه که ازدواج سنجیده 
و مناسب پر سود است، ازدواج نامناسب و انتخاب ها و تفکرات 
نسجیده و اشتباه، می تواند پر ضرر باشد. امروزه کم نیستند 
ازدواج هایی کــه پس از طی اندک مدتی به شکســت منجر 
می شــوند. دالیل بســیاری را می توان برای این ازدواج های 
شکست خورده ذکر کرد که پیش از این بارها به آن پرداخته 
شده است. به دنبال انتشــار خبری  در هفته گذشته، یکی از 
زوایای پنهان ازدواج در کشور آشکار شد.ثبت احوال اسامی 
شهرهایی را منتشــر کرد که در آنها ازدواج کودکان بیش از 
نقاط دیگر رواج دارد که طبق پیش بینی ها استان های مرزی 
کشور همچون آذربایجان غربی،سیستان و بلوچستان،خراسان 
شــمالی و خوزســتان در این آمار حضوری پر رنگ داشتند؛ 
استان هایی که اکثرا دارای شهروندان سنی مذهب هستند و 
بهره چندانی از امکانات شهرهای مرکزی نبرده اند. قابل ذکر 
است که ازدواج در اســتان های یاد شده همچنان به صورت 
سنتی انجام می شود و قبایل بومی ســاکن در این مناطق بر 

ازدواج پیش از موعد فرزندان خود اصرار زیادی دارند.سازگاری 
با مشکالت احتمالی پس از آن نیز برعهده زوجین است و به 
عبارت ساده تر طالق معنا و مفهوم چندانی در خانواده های 
بومی این شهرها ندارد.از توصیف این شهرها که بگذریم ،حضور 
نام یک اســتان در این آمار جالب توجه است: اصفهان؛ مهد 
فرهنگ و هنر که در بین این استان ها در ازدواج کودکان حضور 
دارد. در حالت خوش بینانه، ازدواج در ســنین کم می تواند 
حسن زیادی داشته باشد. از نظر سطحی نگران، ازدواج زودتر 
از موعد می تواند دختر و پسر را درگیر زندگی و به قول معروف 
سر به راهشان کند؛ در حالی با نگرش درست می توان دریافت 
که در جامعه امروزی انجام ازدواج به سادگی گذشته نیست و 
مشکالت بسیاری بر سر راه آن وجود دارد. مشکالت مسکن، 
اشتغال، نرفتن خدمت سربازی، نرسیدن به بلوغ فکری و... از 

عمده ترین مشکالت ازدواج در سنین کم است.
مهارت هايی در زوجین وجود ندارد

 دختران یا پسران نوجوان به دلیل اینکه هنوز به رشد ذهنی، 
عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نرسیده اند، بسیاری 
از مهارت های الزم برای رسیدن به یک زندگی موفق و پیروز را 
کسب نکرده اند؛ به همین دلیل معموال در زندگی مشترکشان 
با ناسازگاری ها و اختالفات بســیاری رو به رو می شوند و به 
دنبال آن با عدم دستیابی به یک نقطه مشترک بنیان خانواده 
نابود می شود. یکی از مهم ترین مشکالت ازدواج کودکانه، عدم 
برخورداری از شرایط بچه دار شدن است. دختر و پسر نوجوان 

اگرچه از نظر جسمی توانایی داشتن فرزند را دارند، ولی ازلحاظ 
عقلی و روحی به حدی نرسیده اند که بتوانند کودک دیگری 
را پرورش دهند. همان گونه که در فرهنگ ایرانی، فرد پس از 
ازدواج، باید به فکر بارداری باشــد و درصورتی که غیر از این 
باشد، برچسب »اجاق کور« به او می زنند، فرد کم سن و سال 
که تحمل این قبیل حرف ها را ندارد، برای پایان دادن به این 
حرف و حدیث ها به فکر باردار شدن می افتد. در این صورت، 
نه تنها در طول دوران بارداری با مشکالتی مواجه می شود بلکه 
زایمانش در اغلب موارد می بایســت تحت مراقبت های الزم 
انجام گیرد. اما مسئله فقط به همین جا ختم نمی شود چون 
در این سن احتمال مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان 

نیز وجود دارد.
مردانی که هنوز کودکی نکرده اند

 پسرانی که در ســن پایین ازدواج می کنند پس از مدتی که 
در جمع دوستان و همساالن مجرد خود قرار می گیرند، دچار 
یأس و ناامیدی می شوند و حس می کنند با ازدواج موقعیت 
های زندگی مجردی را از دست داده اند. البته پزشکان معتقدند 
این افراد به دلیل حس نارضایتی از زندگی که همیشــه با آن 
دست وپنجه نرم می کنند، بیش از بقیه افراد مستعد بیماری 
های قلبی و عروقی خواهند بود. در بسیاری از خانواده ها می 
توان پدرانی را یافت که با گذشت ســال ها از دوران کودکی 
خود همچنان خلق و خوی کودکانه دارند یا مادرانی که درک 
 چندانی از شرایط کودکانه ندارند؛ چرا که این دوران را سپری

 نکرده اند.
تصمیمات نادرست و پشیمانی زودرس

 با توجه به اینکه افراد در سنین نوجوانی هنوز به ثبات عاطفی 
الزم نرسیده اند، ممکن است در انتخاب خود عاقالنه تصمیم 
نگرفته و پس از ازدواج دچار پشــیمانی شــوند. اغلب اوقات 
دیده ایم افرادی را که در سنین نوجوانی ازدواج  کرده و گفته اند 
که من آن زمان کم تجربه بودم و نمی دانستم در زندگی دنبال 
چه چیزی هستم؛ االن سلیقه ام عوض شده و انتظارات دیگری 
از همســرم دارم که این اتفاق به دلیل تغییر نگرش ها و رشد 

فکری افراد رخ می دهد. 
معموال خانواده ها و بزرگ ترها به دلیل اینکه گمان می کنند 
فرزندشان سن کمی دارد و قادر به حل همه مشکالت زندگی 
مشترک نیســت، ســعی می کنند به گونه های مختلفی در 
زندگی خصوصی آنها دخالت کرده و به قولی آنها را راهنمایی 
کنند. در حالی که این جریان معموال پس از پختگی افراد به 
دلیل عادت والدین نیز ادامه می یابد و زندگی را از کنترل زن و 
مرد خارج می کند. رواج ازدواج های کودکانه در استان اصفهان 
می تواند به آسیبی غیر قابل جبران بدل شود. مسلما چنین 
ازدواج هایی در مناطق بومی و روستایی استان انجام می شود 
و در شهرهای بزرگ کمتر خانواده ای حاضر به انجام این امر 

هستند.

زاينده رود بررسی می کند؛

ازدواج کودکانه و آسیب های غیرقابل جبران آن

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

هرس درخت گردو به قیمت جان 
باغبان تمام شد

مرد میانسال روســتایی بر اثر ســقوط شــاخه درخت گردو در 
شهرستان کاشان جان باخت.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کاشان گفت: صبح روز پنجشــنبه مردی 45ساله مشغول هرس 
درخت گردو بود که شاخه درخت سقوط کرد و مرد روستایی  جان 

خود را از دست داد.
روح اله فدایی افزود: پس از وقوع این حادثه، تیم امداد و نجات به 

محل، اعزام و جسد این باغبان از روی درخت پایین آورده شد.

ارائه خدمات رایگان در نخستین 
کلینیک سیار دندان پزشکی

نخستین کلینیک سیار دندان پزشکی در شهرستان کاشان، افتتاح 
و بهره برداری از آن آغاز شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مراسم افتتاح این کلینیک 
سیار گفت: خیران سالمت، یک کلینیک ســیار دندان پزشکی را 
دریک کامیونت مجهز به تمام امکانات و تجهیزات دندان پزشکی، 

با افزون بر 5میلیارد ریال هزینه، راه اندازی و تجهیز کرده اند.
ابراهیم کوچکی افزود: آموزش بهداشت، معاینات دهان و دندان، 
فلورایدتراپی، ِجرم گیری، ترمیم و کشیدن و همچنین رادیولوژی 
دندان، از خدماتی هســتندکه پزشــکان خیر در این کلینیک به 

صورت رایگان ارائه می کنند.
وی گفت: کلینیک سیار دندان پزشکی با استقرار در مناطق محروم 

و روستایی به ارائه خدمات می پردازد.

با هشیاری پلیس، نوشابه های تریاکی 
کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان خور و بیابانک از کشف 7 کیلو و 900 
گرم تریاک که در بسته های نوشابه جاسازی شده بود خبر داد.

نعمت خلیلی با اشاره به کشــف محموله مواد مخدر اظهار داشت: 
ماموران انتظامی شهرستان خور و بیابانک حین کنترل و نظارت 
بر خودروهای عبوری، به یک سواری پژو 405 مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 7 کیلو و 900 گرم تریاک 
 که در 14 بطری نوشــابه به طرز حرفه ای جاساز شده بود کشف 

شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان خور و بیابانک بیان داشــت: در این 
خصوص یک سوداگر مرد و یک سوداگر زن، دستگیر و جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
خلیلی در پایان خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی با ســوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی کرده و اجازه 

فعالیت به آنان نخواهد داد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری آزمون هدایت تحصیلی 
رایگان برای اتباع خارجی

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش کشور، درباره امتحان 
هدایت تحصیلی با اشــاره به اینکه از دانش آموزان اتباع خارجی 
هیچ مبلغی دریافت نمی شود،  گفت: این امتحان در جهت کسب 
حد نصاب نمره برخی دروس برای دانش آموزانی است که نمره حد 

نصاب رشته مورد عالقه خود را کسب نکرده اند.
علی زرافشــان درباره آزمــون هدایت تحصیلی اظهــار کرد: در 
آیین نامــه هدایت تحصیلــی دانش آمــوزان پایه نهــم و طبق 
دستورالعملی که به مدارس ارسال شده، برای ورود به رشته های 
مختلف ازجمله شــاخه نظری و فنی در برخی دروس حد نصاب 

نمره نیاز است.
زرافشــان با تاکید بر اینکه این فرصت در ســال های قبل هم در 
آیین نامه هدایت تحصیلی وجود داشت، اما شرکت در آزمون برای 
آیین نامه جدید است، گفت: اگر دانش آموزی عالقه مند به شرکت 
در امتحان تعیین رشته بود و تمایل داشت نمره اش را اصالح کند،   

این فرصت برایش فراهم شده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش افزود: باتوجه به اینکه 
برخی از دانش آمــوزان در خرداد موفق به کســب نمرات قبولی 
نشدند، بعد از امتحانات شــهریور و تقریبا تا پایان شهریور هدایت 

تحصیلی ادامه دارد.
 البتــه دانش آموزانــی کــه در خــرداد موفق به کســب نمرات 
قبولی شــده اند، همگی با هدایت تحصیلی انتخاب رشــته کرده  
 و حدود 50 درصــد دانش آمــوزان پایه نهم هدایــت تحصیلی 

شده اند.

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

اعزام 3واحد امدادی برای 
مصدومان خودرو در اردستان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان، از اعزام سه 
واحد امدادی برای رسیدگی به مصدومان حادثه واژگونی پژو پارس 

در محور اردستان- مهاباد خبر داد.
غفور راســتین با اشــاره به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی 
ســواری، اظهار کرد: طی تماســی با اورژانس 115 درخواســت 
امدادخواهــی برای رســیدگی بــه مصدومان یک مــورد حادثه 
 واژگونی پژو پــارس اعالم شــد. در این حادثه پنــج نفر مصدوم 

شدند.
وی با اشــاره به محل این حادثه که کیلومتر پنج محور اردستان- 
مهاباد بوده اســت، اظهار کرد: دو واحد امدادی از اورژانس و یک 
واحد امدادی از ســازمان جمعیت هالل احمر، برای رسیدگی به 

مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.
راستین، دو کودک، یک مرد و دو زن را مصدومان این حادثه عنوان 
کرد و افزود: مصدومان ســانحه واژگونی پژو پارس برای دریافت 
اقدامات درمانی تکمیلی توسط عوامل امدادی به بیمارستان شهید 

بهشتی انتقال داده شدند.
تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اردستان در سه 
ماهه نخست امسال به 803 ماموریت شامل 686 ماموریت شهری 

و 117 ماموریت جاده ای اعزام شدند. 
شهرستان اردستان در شمال شرق اصفهان واقع شده و بالغ بر 42 
هزار نفر جمعیت دارد؛ فوریت های پزشکی این شهرستان، از شش 
پایگاه، یک اتاق فرمان و 42 نفر پرسنل برخوردار بوده و شبانه روز 
 برای امدادرســانی به مصدومان و بیماران به صــورت آماده باش 

است.

ازدواج و موضوعات مرتبط با آن همواره يکی از مباحث و دغدغه های اصلی نزد خانواده ها و  سعیدنريمانی
دولتمردان بوده است. بر کسی پوشیده نیست که ترويج و آسان سازی ازدواج چه نتايج مثبتی 
برای جامعه به همراه دارد؛ به گونه ای که دين اسالم نیز توصیه های مکرری برای ازدواج نموده و احاديث گوناگونی از 

جانب بزرگان دين درخصوص اين امر موجود است.
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در آخرین روزهای ماه رجب 
سال 1041 ه.ق، سایه سنگین 
وحشــت بر شــهر اصفهان 
دامن گسترده بود. سه سال از مرگ شاه عباس صفوی 
می گذشت و جانشــین او اکنون قصد داشت طی یک 
تسویه خونین سیاسی، همه رقیبان احتمالی تاج و تخت 
را از دم تیغ بگذراند. البته شاه صفی در این موج خونریزی 
به همسر و مادر خود هم رحم نکرد و آنها را نیز به دیار باقی 
فرســتاد. حاال از این واقعه مهم تاریخ اصفهان و ایران، 
یک سند معتبر وجود دارد؛ یک مقبره فراموش شده که 
برخی از مهم ترین مقتولین آن روزهای شوم در آن خفته 
اند. »مقبره الصفویه« یا مقبره شاهزادگان صفوی، اگرچه 
دربردارنده این سند تاریخی است اما بی تردید فراموش 
شده ترین میراث تاریخی شهر اصفهان نیز هست؛ مقبره 
ای با بیش از سیصدو پنجاه سال قدمت که امروز به عنوان 

انباری از آن استفاده می شود.

  و اینک شاه صفی...
شاه عباس اول که در سال 1038 ه.ق از دنیا رفت، هیچ جانشین 
سالمی نداشت که بتواند جای او را بگیرد. خود او برخی از آنها را 
کشته و بعضی دیگر را مانند پسرش کور کرده بود. این گونه بود 
که یکی از نوادگان پسری او یعنی سام میرزا، با نام »شاه صفی« بر 
تخت نشست. او در سومین سال حکومتش دست به یک کودتای 
دولتی زد و همه حلقه های قدرت دربار صفوی را قتل عام کرد. در 
میان لیست سیاه مقتولین، فرزندان زبیده بیگم دختر شاه عباس 
جایگاه ویژه ای داشته اند؛ زیرا پدر آنها عیسی خان قورچی باشی، 
رییس گارد ویژه شاه عباس بود و فرزندانش از کاندیداهای جدی 
جانشینی شاه عباس بوده اند. بدین ترتیب در روزهای آخر ماه 
رجب سال 1041 ه.ق دستور قتل فرزندان عیسی خان و خود 

او صادر می شود. می گویند سه پسر عیسی خان و زبیده بیگم 
را شبانه به قصد تبعید به قزوین بازداشت می کنند و در خیابان 
چهارباغ ســر می برند. »پیتر َون درآ«، لحظــه برخورد زبیده 
بیگم با ســرهای بریده پسرانش را در ســال 1698 میالدی به 
صورت هولناکی به تصویر کشیده اســت. مکانی که برای دفن 
این شاهزادگان و بسیاری دیگر از اعضای متوفی خاندان صفوی 
انتخاب می شود، قبرستانی است در شمال غربی اصفهان؛ جایی 

که به قبرستان »ستی فاطمه« معروف است. 

  یک قبرستان باستانی
قبرستان ســتی فاطمه در مکان کنونی بیمارستان کاشانی و 
زمین های اطراف آن واقع بوده و قدمــت آن را به قرن هفتم و 
پیش از آن نسبت می دهند. این قبرستان نام خود را از امامزاده 
ســتی فاطمه می گیرد که هنوز هم پابرجاست. استاد همایی 
درباره قبرســتان ستی فاطمه می نویســد: »این قبرستان که 
عوام به آن »ســیت فاطمه« می گویند یکی از هفت قبرستان 
عمومی بزرگ قدیمی اصفهان است که در میان اهالی اصفهان 
به شومی و بدشــکونی زبانزد بود و راقم سطور مکرر آن را دیده 
بودم. از آن تاریخ به بعد)دوره پهلوی اول( تدریجا مثل ســایر 
قبرستان های قدیمی از قبیل طوقچی و چمالن و آب بخشان 
و دال بیتی)دارالبطیخ(، به کلی متروک و اراضی آن به عمارات 
جدیده از خانه های مسکونی و مریضخانه و مدرسه و پرورشگاه 
یتیمان و غیره تبدیل شد. آنچه اکنون از آن قبرستان عریض و 

طویل که بالغ بر پنجاه جریب می شد باقی مانده، حیاطی است 
محصور، به صورت نیمه خراب مشتمل بر بقعه اصلی ستی فاطمه 
که در ضلع غربی واقع است، با بقعه مقبره الصفویه که جمعی از 
اوالد و اعقاب دختری ســالطین صفوی در داخل و خارج بقعه 
مدفون شده اند و با گنبد کوچک ظریف کاشی کاری معرق نیمه 
ریخته در زاویه جنوب غربی این حیاط به حالت غم انگیز حزن 
آوری خودنمایی می کند.« وضعیت این مقبره حزن آور پس از 
گذشت چند دهه، نه تنها بهتر نشده بلکه امروزه در نهایت تعجب، 

تبدیل به انباری امامزاده شده است.

  اینجا تاریخ را به خاک سپرده اند
از قبرستان بزرگ ســتی فاطمه امروز چیزی جز دو امامزاده و 
مقبره شاهزادگان صفوی که در صحن امامزاده ستی فاطمه واقع 
شده چیزی باقی نمانده است. این مقبره فراموش شده یک بنای 
مربع شکل کوچک است که گنبد کاشی کاری دلپذیری دارد. 
استاد همایی معتقد است این بقعه در دوره صفوی شکوه ویژه ای 
داشته اما به مرور زمان غبار فراموشی بر آن پاشیده اند. پشت در 
بقعه که با قفل های سنگین بسته شده، شش قبر با سنگ های 
مرمر نفیس و نقش و نگارهای بی نظیر وجود دارد. استاد همایی 
در خاک خفتگان را این طور معرفی می کند:»سه نفر از نوه های 
دختری شاه عباس کبیر به اســامی نواب محمد معصوم میرزا، 
سیدعلی خان و محمد خان، پســران عیسی خان که مادرشان 
زبیده بیگم دختر شاه عباس بوده است، در بقعه مخصوصی که آن 

را »مقبره الصفویه« باید نام داد مدفون شده اند. جمعی از سادات 
خلیفه سلطان که نواده ها و اسباط دختری پادشاهان این سلسله 
بوده اند نیز در این قبرستان مخصوصا در مقبره الصفویه و حول و 
حوش آن دفن شده اند... .« در کنار این سه نفر دو قبر کوچک تر 
هم هست که متعلق به فرزندان سید محمد است. بدرجهان بیگم 
دختر سید محمد در سال 1072ه.ق فوت شده که به اتفاق برادر 
کوچکش در کنار پدر مقتولشان خفته اند. قبر ششم اما رازهایی 
دارد. نوشته ای بر سنگ قبر دیده نمی شود اما به احتمال زیاد 
متعلق به زبیده بیگم، دختر شاه عباس و مادر این شاهزادگان 
مقتول است. کتیبه ای به خط محمدرضا امامی، خطاط مشهور 
عصر صفوی، در بقعه به چشم می خورد. یک لوح کوچک هم در 
ضلع جنوبی هست که در سال1067ه.ق)تاریخ اتمام بنا( همین 
خطاط مشهور، نام مقتولین را به شعر روی آن نوشته است:»سه 
زیبنده گلبن به جنت سهی قد/ علی بود و معصوم و سید محمد/ 
به این نوجوانان انصاف سیما/ چها کرد ناسازی طالع بد/ کنون اوج 

پیمای ُقدسند بی بال/ چو عیسی ز قید بدن ها مجرد.« 

  گزارش یک جنایت
در دوره شاه صفی، موجی از جنایت و تسویه های خونین به راه 
می افتد و بسیاری از بلندپایگان صفوی به قتل می رسند. سند 
محکم این واقعه تلخ تاریخی، امروزه در مجموعه امامزاده ستی 
فاطمه موجود اســت و می تواند به عنوان یکــی از جاذبه های 
بی بدیل گردشگری اصفهان به دنیا شناسانده شود؛ اما در کمال 
شگفتی مقبره الصفویه امروزه درحال خاک خوردن است. بدین 
ترتیب چنین بی توجهی آشکاری نیز خود جنایتی است که در 
حق تاریخ اصفهان صورت می گیرد. در دوره ای که کوچک ترین 
و بی اهمیت ترین اثر تاریخی در سایر کشورهای دنیا به عنوان 
یک جاذبه گردشگری معرفی می شــود، بی توجهی به مقبره 

شاهزادگان صفوی هیچ توجیهی ندارد. 

تاالر طویله یکی از مهم ترین کاخ های صفوی بوده که در ضلع جنوبی راه شــاهی و در همســایگی عالی قاپو قرار 
داشته. این کاخ که در قدیم اصطبل سلطنتی بوده، کم کم گسترش می یابد و تبدیل به تاالر بار عام و تاجگذاری 
شاهان صفوی می شود. این بنا در دوره ظل السطان رو به خرابی گذاشته و کم کم از بین می رود. امروزه بنای حوزه 

هنری)دبیرستان سابق سعدی( در مکان آن ساخته شده است.   

گزارش یک جنایت
مقبره شاهزادگان مقتول صفوی، فراموش شده ترین اثر تاریخی اصفهان است

مهاجـرت از خانـه و کاشـانه و محـل زندگـی و آواره دیـار غربـت شـدن، یـا از روی ناچـاری و بـرای 
فـرار از شـرایط فعلـی اسـت یـا بـه جهـت پیشـرفت بیشـتر در کار و زندگـی. امـا جـد بـزرگ میرزا 
محمـد هاشـم چهارسـوقی، دلیـل اول را بـرای مهاجـرت از اصفهـان به خوانسـار بـه ناچـار انتخاب 
کـرده بـود. سـال 1135ه.ق سـال خوبـی نبـود؛ اصفهـان در محاصـره بـود و ایـن از آغـاز فتنـه افغان هـا حکایت می کـرد. پس 
از پیـروزی افغان هـا بر شـاه سـلطان حسـین، آخریـن پادشـاه ضعیف صفـوی، میر کبیـر جد میـرزا محمد هاشـم چهارسـوقی 
دیگـر اصفهان را جـای ماندن ندیـد؛ زیرا یکـی از اولیـن اعمالی کـه افاغنه سـنی مذهب در دسـتور کار خـود قـرار داده بودند از 
میان برداشـتن علمای شـیعه بـود و میر کبیر یکـی از مجتهدیـن و علمـای بنـام آن دوره در اصفهان بـود؛ بنابراین وی بـه ناچار 
به خوانسـار مهاجـرت کرد. خانـدان میـرزا محمـد هاشـم چهارسـوقی در خوانسـار ماندند تـا باالخـره بعـد از سـال ها دوری از 
اصفهان، پدرش میرزا زیـن العابدین خوانسـاری در حدود سـال 1230ه.ق برای تکمیل تحصیـالت خود از خوانسـار به اصفهان 
عزیمت کـرده و در محلـه »چهارسـوق« سـکونت گزیـد. سـرانجام در سـال 1240ه.ق و در زمان سـلطنت فتحعلی شـاه قاجار، 
میـرزا محمد هاشـم کـه در آن زمـان کـودک 5 سـاله ای بود، توسـط مـادر و به همـراه بـرادرش )صاحـب روضات( بـه اصفهان 
و محلـه چهارسـوق عزیمـت کردند. طبـق گفته هـا و نوشـته هـا وی دارای اسـتعداد و حافظـه ای در خـور تعریف بوده اسـت و 
به سـرعت مـدارج علمـی را در مراکـز علمـی و تحـت نظـارات اسـتادان دینـی آن زمـان گذرانـد و در نهایت بـه درجـه اجتهاد 
رسـید. عده ای از علمـای بزرگ، از شـاگردان وی بـوده اند؛ همچنیـن میرزا محمد هاشـم چهارسـویی تالیفات بسـیاری از خود 
بر جای گذاشـته اسـت که کتـاب مبانـی االصـول و میزان االنسـاب در شـرح حـال امامـزاده هـای معـروف و معتبر اصفهـان از 
آن جملـه هسـتند. وی در اواخـر عمـر و در آخرین سـال حیات خـود در سـال 1318 ه.ق قصـد داشـت از طریق عـراق و زیارت 
عتبات عالیـات به حج بـرود؛ ولی بـه دلیل بیماری در مسـیر در سـن هشـتاد و چهار سـالگی چشـم از جهـان فرو بسـت و پیکر 
وی در وادی السـالم مدفـون شـد. از آثـار زمـان وی مسـجد نـو یـا مسـجد چهارسـوق شیرازی هاسـت کـه بـه عنـوان بانی آن 
 معروف اسـت و در آن مسـجد امـام جماعت بـود. این بنـا در اواخر قـرن سـیزدهم و در سـال 1285 هجری قمری تکمیل شـده 

است.

مجتهد مهاجر
عکس روز

چهارسوق

نبرد نابرابر چهارسوق و خیابان
»...اینک از روز گذشـته شروع به 
احـداث خیابان دیگـری گردیده 
کـه خیابـان دروازه تهـران و چهارسـوق شـیرازی ها و 
خیابـان لنبان را مسـتقیما به طـرف خیابـان زاینده رود، 
به مهندسـی مسیو براتسـو و تحت نظر شـخص حضرت 
آقـای مشـارالدوله و آقـای سـرهنگ شـهردار امتـداد 
می دهد...« این گـزارش روزنامه اخگـر، در 21 فروردین 
سـال 1309 ه.ش اسـت کـه از زمـان احـداث خیابـان 
شـاهپور یا »کاشـانی« امـروزی که از وسـط چهارسـوق 
شـیرازی ها مـی گـذرد، خبـر مـی دهـد. امـا خیابـان 
دیگـری هـم بـه نـام »خیابـان خـوش« یـا »طالقانـی« 
امـروزی، از سـمت دیگـری عمـود بـر خیابان کاشـانی، 
چهارسـوق را قطـع می کنـد. در ایـن دو خیابـان دیگـر 
چیزی از بنای قدیمی چهارسـوق شـیرازی ها که شـامل 
یک میدان در وسـط با سـقف گنبدی به همـراه تزئینات 
بـوده )که چهـار بـازار نـه چنـدان طویـل بـه آن متصل 
مـی شـدند( را باقی نگذاشـته اسـت. ایـن بازارهـا محل 
کسـب و کار و خریـد و فـروش بـوده انـد. در چند سـال 
اخیر شـهرداری تا حدودی وضعیت بازار آن را بازسـازی 

کـرده ولـی گنبـد و تزئینـات قدیمی آنجـا از بیـن رفته 
اسـت. اگر از سـمت خیابـان کاشـانی بـه طـرف میدان 
جمهـوری حرکـت کنیـد، در سـمت چـپ چهارسـوق 
مسـجدی قدیمـی مشـاهده مـی شـود. این مسـجد به 
نـام مسـجد میـرزا محمـد باقـر چهارسـوقی اسـت کـه 
بـه »صاحـب روضـات« شـهرت دارد و آثـار و کتـب وی 
معروف هستند. سردر و محراب شبسـتان مسجد دارای 
تزئینات کاشـی کاری اسـت. در کتیبه آن تاریخ سـاخت 
ایـن مسـجد 1326ه.ق و بـه دوران قاجاریـه بـاز مـی 

گردد. در سـمتی دیگر امـا، در ابتـدای خیابـان طالقانی 
مسـجدی دیگـر خودنمایـی مـی کنـد. این مسـجد نیز 
قدیمی و در اواخر قرن سـیزدهم هجری بنا شـده اسـت. 
بانی این مسـجد میرزا محمد هاشـم چهارسـوقی اسـت 
کـه از مجتهدین بنـام قاجاریه و بـرادر میـرزا محمد باقر 
چهارسـوقی اسـت. داخل مسـجد آنچه از قدیم به جای 
مانده کاشـی کاری کتیبـه دور گنبد و محراب آن اسـت. 
کتیبـه داخـل گنبـد مسـجد به خـط سـفید بـر زمینه 
کاشـی الجـوردی، سـال اتمـام بنـا را 1285ه.ق نشـان 
می دهد. در شـرق چهارسـوق شـیرازی ها، چهارسـوی 
دیگـری بـه نـام »چهارسـوق کوچـک« وجـود دارد. بـا 
حرکـت مجـدد از خیابـان کاشـانی بـه طـرف میـدان 
جمهـوری در سـمت راسـت، بقایـای قبرسـتان سـتی 
فاطمـه بـه چشـم می خـورد کـه البتـه تنهـا در یـک 
محدوده کوچک امامزاده سـتی فاطمه، قسـمت هایی از 
آن بر جای مانده اسـت. اما چسـبیده بـه آن مقبره، بقعه 
ای نیـز مشـاهده مـی شـود کـه مربوط بـه شـاهزادگان 
صفوی اسـت کـه در زمان شـاه صفـی، قبل از سـلطنت 

شـاه عباس دوم و بـه دسـتور وی اعـدام شـده اند. 

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

شگفتی های سنگ باران زا
میرخواند داســتان عجیبــی درباره 
پیروزی یکی از سرداران مغول در جنگ 
با مردم »ختای« بیان می کند که بیشــتر به افسانه می ماند تا 
واقعیت:»تولی خان)حاکم مغول( دانست که به غیر از حیله و 
مکر چاره ای نیست، شخصی را که استعمال حجر المطر)سنگ 
باران زا( را نیکو دانستی، فرمود تا به کار خویش مشغول شده و 
حکم کرد که لشکریان تا انقضای سه شبانه روز از اسبان فرود 
نیایند. و از خاصیت آن سنگ در روز سیوم بارانی عظیم در گرفت 
و در آخر روز منجر به برف شد و باد سرد اضافه آن گشته، سرمای 
قوی روی نمود. و اهل ختای چون از تابســتان برودتی که در 
زمستان مثل آن مشاهده نکرده بودند، دیدند، متحیر و مدهوش 
شدند و دست ایشان از کار رفته، در جنگ فسرده دل گردیدند و 
چون تولی خان، بیچارگی مخالفان مشاهده کرد، در روز چهارم با 
آنکه برف می بارید، فرمان داد تا کورکه زده، مغوالن بر سر ایشان 
تاختند و اکثر آن طایفه را به قتل آورده، بعضی را اسیر و دستگیر 
کردند. و امرای ختای با پنج هزار کس، خود را به آب زده و مغوالن 
دست به تیر و کمان یازیده، بیشتر گریختگان را غریق بحرفنا 
ساختند و پادشاه ختای چون از حقیقت قضیه خبر یافت، آتشی 

افروخت و خود را با زن و فرزندان بسوخت.«

  شب های روشن
»در جلســه اخیر انجمن بلدی، مذاکراتی 
راجع به قرارداد بلدیه و کارخانه چراغ برق به عمل آمده و قرار شده 
است که از اول مهرماه چراغ های شهر تا صبح روشن باشد و نیز از 
معابر و کوچه هایی که تا حال چراغ گذارده نشــده است، از طرف 
کارخانه چراغ برق، شــاه سیم آن کشیده شــود و تا سه ماه دیگر 
چراغ های آن نصب و روشــن گردد. و قرار شده است که در هر ماه 
بلدیه مبلغ دو هزار تومان به کارخانه چراغ برق بپردازد که کارخانه 
مزبور دو هزار شعله چراغ برق در شــهر دایر و روشن نگاه دارد که 

جمعا دو هزار شعله چراغ مذکوره 40 هزار وات قوه داشته باشد.«
)روزنامه اخگر
 18 شهریور 1309ه.ق(

 خیابان ها نورانی می شود
»...اداره بلدیه با کارخانه چراغ برق کنتراتی مشــتمل بر سی ماده 
منعقد نموده و به تصویب انجمن بلدی رسیده و از اول مهر به موقع 
اجرا گذارده می شــود: 1. مدت کنترات از اول مهر 1309 لغایت 
پنج سال شمسی است؛2. تعداد چراغ های شهر به ضمیمه جلفا به 
دو هزار شــعله بالغ می گردد...؛4.تعداد چراغ ها باید از اول غروب 
تا یک ساعت و نیم به آفتاب مانده روشــن باشد...؛ 7. خیابان های 
جدیداالحداث شــهر به عالوه خیابان چهارباغ خواجو و دو خیابان 
کنار رودخانه و ســایر نقاط الزمه شهر، به تشــخیص بلدیه باید 
سیم کشی شود؛ 8. آبونمان ماهیانه دو هزار شعله چراغ که باید دارای 
چهل هزار وات باشــد، در ماه دو هزار تومان خواهد بود...؛11. در 
خیابان های اصلی که عبارت است از خیابان دروازه تهران الی زاینده 
رود خیابان دنبال رودخانه الی سی و سه پل، خیابان دنبال رودخانه 
الی پل خواجو، خیابان چهارباغ خواجو الی میدان شاه)نقش جهان(، 
خیابان خوش الی دروازه دولت، خیابان چهارباغ الی سی وسه پل، 
خیابان سپه الی میدان شاه)نقش جهان(، خیابان بیگدلی الی انتهای 
احمدآباد و خیابان های دیگر به تشــخیص بلدیه، چراغ ها کمتر از 
25 واتی نخواهد بود و فاصله بین دو چراغ، اعم از یک خط یا چپ و 
راست از 25 ذرع تجاوز نخواهد کرد...؛17. مخارج سیم کشی اعم از 
شاه سیم با سیم های فرعی آن از هر جهت در عهده کارخانه است. 
بلدیه فقط برای هر چراغ خود دو رشته سیم مثبت و منفی که طول 
آن از عرض معبر مربوط به همان چراغ نباید تجاوز کند، به ضمیمه 

اثاثیه الزمه و پایه هر چراغ را خود تهیه خواهد کرد.«
)روزنامه اخگر 
31 شهریور 1309 خورشیدی(

 نقص های روشنایی شهر
»...وقتی که یک خانواده عادت به نور چراغ برق نمود، به هیچ وجه 
حاضر نیست که من بعد با چراغ نفتی گذران نماید؛ ولی این نقیصه 
بزرگ که همه شــب چراغ ها خاموش و روشن شده و حتی گاهی 
اوقات تا نیم ساعت مشترکین را در ظلمت محض باقی می گذارد 
خود عیب بزرگی است که باید هرچه زودتر رفع و موجبات رضایت و 
آسایش خاطر مشترکین به عمل آید. نقیصه دیگری که در کار این 
کارخانه مشاهده می شود، همان گرانی قیمت روشنایی آن است؛ 
در صورتی که به عقیده ما این قسمت بیشتر به ضرر و زیان خود آقای 
دهش تمام می شود تا به زیان مردم؛ چرا که اگر قوه برق را به قیمت 
نازل تری به مــردم می فروختند و مخصوصا ســعی می کردند که 
وسایل و اثاثیه سیم کشی و چراغ هم قدری ارزان تر وارد شود، قطعا 

ده برابر مشترکین فعلی تحصیل مشترک می کردند.«
 )روزنامه اخگر
 13 آذر1309 خورشیدی(

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

زاینده رود

سفرنامه

آدام اولئاریـوس کـه در زمـان شـاه صفـی 
در اصفهـان بـه سـر می بـرده، شـرح دیدار 
هیئت سـفارتی )کـه وی هـم در آن حضـور داشـته( با شـاه را به 
دسـت مـی دهد:»...وقتی بـه میدان شـهر)احتماال نقـش جهان( 
برابـر کاخ شـاهی رسـیدیم، هدایا و پیشـکش ها در کنـاری نهاده 
شـد و در ایـن هنـگام مقابـل دروازه کاخ سـلطنتی »یسـاول 
صحبت« یـا رییـس تشـریفات سـلطنتی بـه اسـتقبال مـا آمد و 
به سـفرا تعـارف کرد کـه زیـر طاقـی راهـروی ورودی کـه دیوان 
بیگی یا قاضـی بـه داوری می نشـیند)ورودی عالی قاپو از سـمت 
بازار( اسـتراحت کننـد. همزمان با ایـن توقف و اسـتراحت کوتاه، 
ماموری نزد شـاه رفـت تا رسـیدن مـا را به اسـتحضار او برسـاند. 
پـس از مدتی کوتاه، شـاه چند نفـر از بـزرگان دربـار را مامور کرد 
که مـا را به حضـورش ببرنـد. از طریـق یـک حیـاط دراز و باریک 
که دیـوار کوتاهـی در هـر دو طـرف آن را احاطه کـرده بـود ما را 
گذراندند. پشـت ایـن دیوارهـا درختـان چنار بـه طـور منظم در 
خطی راسـت و نیـز درخت هـای بلنـد سـرو دیده مـی شـد... در 
انتهای ایـن حیـاط و در پهنـای آن محوطـه ای باز وجود داشـت 
کـه جایگاه بار عام شـاه بـود )احتماال تـاالر طویله(. چون شـاه در 
این مکان مامـوران خاطـی را به محاکمـه می کشـد و داوری می 
کند، لـذا »دیوانخانه« یـا »عدالتخانـه اش« می نامنـد. دیوانخانه 
به اندازه سـه پـا بلندتـر از کـف حیاط قـرار داشـت... در قسـمت 
جلوی این محوطـه، پرده قرمـز رنگی از کتـان آویختـه بودند که 
به وسـیله ریسـمانی باز و بسـته می شـد. تمـام دیـوار محوطه با 
نقوشـی از گل و شـاخ و بـرگ گیاهـان از طـال آرایـش شـده بود. 
بر دیـوار چـپ سـه تابلـوی نقاشـی اروپایـی کـه نمایانگـر وقایع 
تاریخـی بود آویـزان کرده بودنـد. کف دیـوان خانه با قالی بسـیار 
گرانبها مفـروش بود. در میـان کاخ، حوضی چهارگـوش دیده می 
شـد کـه در آن گل، لیموتـرش، نارنج، انار، سـیب و سـایر میوه ها 
شـناور بود. پشـت حوض کنـار دیوار، شـاه بر تشـکی ابریشـمین 
چهارزانـو، ماننـد ایرانی های عـادی بر زمین نشسـته بـود. آقایی 
بیسـت و هفـت سـاله خـوش هیـکل، تـازه روی و سـفید چهـره 
می نمـود. او همچـون اغلـب ایرانـی هـا بینـی عقابـی و سـبیلی 
کوچک و پرپشـت داشـت که مانند سـبیل دیگران آویـزان نبود. 
لباسـی زربفت پوشـیده بود که تفـاوت چندانی با البسـه متداول 
ایران نداشـت؛ جز اینکه بر دسـتارش گوهری زیبا می درخشـید 

و یک پـر مـرغ ماهیخـوار آن را آراسـته بود.«

زاینده رود

چشم شهر روشن!

هدایایی برای شاه صفی

مهرداد 
موسوی خوانساری

 تاوان 
سوء قصد 

نافرجام

   آدام اولئاریوس که در عصر صفوی در اصفهان 
بوده، روایت هولناکی از جنایــات آنها دارد:»به 
علت سفاکی و خونریزی، شاه صفی را مسموم کردند ولی سمی که به او 
خورانده بودند آنقدر قوی نبود که وی را به کلی از پای درآورد؛ بلکه مدت 
دو ماه در بستر بیماری افتاد و پس از آنکه بهبود یافت درصدد برآمد که 
بفهمد چه کسی این ســم را به او خورانده است. از افراد مختلف در این 
باره تحقیق کرد و وعده داد هر کس در این باره اطالعی به او بدهد پاداش 

خواهد گرفت. یکی از کنیزکان حرمسرا به طمع دریافت پاداش به شاه 
اطالع داد که سم را زنان حرمسرا و احتماال بیوه عیسی خان به او خورانده 
است. شــب آن روز صدای کندن زمین و متعاقب آن فریادهای ضجه و 
شیون زنان از داخل حرمسرا به گوش رســید. در مورد این سر و صداها 
و وقایعی که آن شب در حرمسرای شاه گذشــته بود، تا مدتی سکوت 
حکمفرما بود و کســی از آن اطالع نداشــت؛ زیرا به کسانی که در آنجا 
بودند خاطرنشان کرده بودند که باید ساکت بمانند و گرنه کشته خواهند 

شد. ولی باالخره خبر آن شب به تدریج منتشر شد و پرده از یک فاجعه 
دردناک و هولناک عقب رفت؛ بدین معنی که به دستور شاه صفی گودال 
بزرگی در باغ حرمسرا کنده و چهل نفر از زنان حرمسرا اعم از همسران و 
کنیزان شاه را در آن زنده به گور کرده بودند. مادر شاه نیز در همین ایام 
سر به نیست شد و شایع شد که بر اثر ابتال به طاعون فوت کرده است ولی 
نزدیکان دربارمی گفتند او جزو چهل نفر زنی بوده که در آن شب هولناک 

به دست شاه صفی زنده به گور شده است.«

زاینده رود
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انتقال متویدی به یوونتوس به تعویق افتاد
با وجود آنکه بلیز متویدی، تست پزشکی اش در باشگاه یوونتوس را با موفقیت پشت سر گذاشته، 
اما هنوز میان او و بانوی پیر قراردادی منعقد نشــده اســت چون طرف فروشــنده یعنی باشگاه 
پاری سن ژرمن هنوز پاسخ مثبت نهایی برای فروش هافبک فرانسوی اش به تورینی ها را نداده است.

سرمربی آرســنال با تهدید یک میلیاردر نیجریه ای مواجه شده است.
آلیکو دانگوته، میلیادر نیجریه ای مدعی شده در صورت موفقیت در خرید 
باشگاه آرسنال در اولین اقدام، آرسن ونگر، 
سرمربی مشهور فرانسوی این باشگاه 
را اخراج می کند!  او برای خرید سهام 
آرسنال پیشنهاد داده و ظاهرا آنقدر 
از موفقیت در رسیدن به هدفش 
اطمینان دارد کــه اولین تصمیم 
دوران ریاستش بر باشگاه لندنی را 
اتخاذ کرده است.دانگوته در این باره 
گفت: مشتاق خرید آرسنال هستم و 

پیشنهاد خودم را هم ارائه کرده ام.   

پنجشنبه شب یک خودروی ون به سمت مردم بارسلونا حمله ور شد و 
مردم بسیاری را زیر گرفت. پس از آن نیز در نقاط مختلف اتفاقات دیگری 
رخ داد که بعضی از آنها با موفقیت طی شد 
و بعضی توســط پلیس خنثی شد. در 
مجموع 13 کشته تا به حال در آمار 
ثبت شــده و بیش از 100 مصدوم 
به جا مانده است. حال کریستیانو 
رونالدو، فوق ســتاره رئال و نیمار، 
ستاره سابق بارســلونا  با مردم این 

شهر ابراز همدردی کردند. 

»ونگر« تهدید به اخراج شد

ابراز همدردی رونالدو با مردم بارسلونا

در کیفیت فنی باالی پژمان منتظری هیچ شــکی نیست و او یکی 
از بهترین مدافعان فوتبال کشورمان محسوب 
می شود، اما پژمان هم مثل هر مدافع 
بزرگ دیگری، اشتباه می کند. رهبر 
خط دفاعی اســتقالل پنجشنبه 
شب مقصر اصلی باز شدن دروازه 
تیمش بود و با عدم دقت در دادن 
پاس عقب به رحمتی باعث شد 
تا محمد عباس زاده از اســتقالل 
پنالتی بگیــرد و آن را تبدیل به گل 
کند. پژمان البته در مصاحبه بعد از 
بازی از هواداران تیمش عذرخواهی کرد و گفت که به زور قرص و 

آمپول در این دیدار به میدان رفته است.

اشتباه بزرگ پژمان

اشتباه روز 

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: هیچ ستاره واقعی در والیبال وجود 
ندارد و به همین خاطر است که اسپانسر زیادی هم در این ورزش نیست.

ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران به یک منبع خبری 
صربستانی در مورد مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در اردبیل گفت: 

تیم ایران به عنوان بهترین تیم در رنکینگ 
جهانی در مسابقات انتخابی حاضر بود. ما 
همه مســابقات خود را با نتیجه 3 بر صفر 
بردیم. صعود به مســابقات قهرمانی جهان 
از گروهی کــه در آن کــره جنوبی و چین 
هم حضور داشــتند، فوق العاده بود. فضای 
سالن و انگیزه بازیکنان واقعا  نظیر نداشت.

وی در مورد نتایج نه چنــدان خوب ایران 
در لیگ جهانی 2017 گفــت: امیر غفور و 
محمد موسوی، دو بازیکن مهم و کلیدی ما 
هستند که در لیگ جهانی نتوانستند در حد 
و اندازه های خود ظاهر شوند. غفور مصدوم 

بود و نتوانست برای لیگ جهانی به فرم ایده آل خود برسد و کم تمرین 
کرد. موسوی هم پس از پایان لیگ ایران به خوبی استراحت نکرده بود 
ولی هر دوی آنها در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان عالی کار کردند. 
حضور این دو بازیکن به ما اجازه داد تا نسبت به لیگ جهانی، بهتر بازی 
کنیم.سرمربی تیم ملی ایران تصریح کرد: شــرایط کار من در ایران و 

رابطه ام با بازیکنان در حال حاضر بســیار خوب اســت. من از حمایت 
فدراسیون و تیم ها در مورد همه تصمیماتم برخوردارم حتی اگر چند 
بازیکن را از تیم ملی حذف کنم.  وی با اشاره به حضور بازیکنان تاثیرگذار 
در تیم  های ملی کشورهای دیگر گفت: بازیکنانی مثل »اروین انگاپت« 
بهترین اتفاقاتی هستند که ممکن است در 
والیبال رخ دهند. او چه در داخل و چه خارج 
زمین، یــک مبارزه جو اســت.کوالکوویچ 
ادامه داد: برای ســتاره های والیبال، بسیار 
مهم اســت که مورد توجه رســانه ها قرار 
بگیرند. با این حال رفتار و ظاهر آنها گاهی 
با هنجارهای اجتماعی ناســازگار اســت 
ولی این روش آنهاست.ســرمربی تیم ملی 
والیبال ایران گفت: بازیکنان بسیار زیادی 
وجود دارند که مورد توجه نیســتند ولی 
تحصیلکرده هستند و رفتار خوبی دارند. در 
واقع می توان گفت که هیچ ستاره واقعی ای 
در والیبال وجود ندارد و به همین خاطر اســت که اسپانسر زیادی هم 
در این ورزش نیســت. کوالکوویچ تصریح کرد:  در والیبال، بازیکنانی 
بهتر از انگاپت هم وجود دارد، اما هیچ کدام مثل این فرانسوی، شاخص 
 نیســتند و توانایی تغییر بازی را ندارند. هدف او جذاب تر جلوه دادن 

والیبال است. 

درحاشیه 
کوالکوویچ:

 والیبال، ستاره واقعی  ندارد

قاب روز

ادای احترام بازیکنان سایپا به شهید حججی

بازیکنان تیم فوتبال سایپا پیش از شروع بازی با استقالل به شهید مدافع حرم محسن حججی 
ادای احترام کردند.

رادیو ورزش یونان مدعی شد که مهاجم ایرانی به خاطر مصدومیت و محرومیت 
رقبایش در خط حمله المپیاکوس در دیدار هفته اول این تیم در سوپر لیگ 
یونان در ترکیب اصلی تیمش قرار می گیرد. انتظار می رود که کریم انصاری فرد، 
مهاجم ایرانی المپیاکوس تنها گزینه برای بازی اول خود در سوپر لیگ یونان 
است و این مهاجم ایرانی در این دیدار به ترکیب اصلی تیم برمی گردد. بسنیک، 
سرمربی المپیاکوس، ایمنیک را به خاطر مصدومیت در ترکیبش ندارد و از 
طرف دیگر »بن« دیگر مهاجمش را به خاطر محرومیت در این بازی نخواهد 
داشت، در نتیجه انصاری فرد تنها گزینه او برای بازی دادن در خط حمله است.
بسنیک از زمانی که هدایت المپیاکوس را بر عهده گرفته چندین بازی حتی 
انصاری فرد را در لیست 18 نفره قرار نداد ولی کم کم کریم توانست در لیست 

18 نفره قرار بگیرد ولی بازهم موفق نشد در ترکیب اصلی قرار بگیرد. 

محمد عباس زاده با ابراز خوشحالی از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل 
استقالل در جمع خبرنگاران گفت: بازی خیلی خوبی بود و ما به آنچه که 
استحقاقش را داشتیم رسیدیم. می توانستیم در نیمه اول هم گل بزنیم، اما 
خدا را شکر می کنیم که بازی را بردیم. وی درباره تصمیم داور در مورد اعالم 
پنالتی به سود سایپا عنوان کرد: مهدی رحمتی روی من صد در صد خطا 
کرد و تصمیم داور کامال درست بود.عباس زاده راجع به خوشحالی پس از 
گلش نیز خاطر نشان کرد: شادی گل من همیشه همین بوده، پشتک زدن 
به من انگیزه می دهد و این بار هم بعد از گلزنی به این نحو خوشحالی کردم. 
مهاجم تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این سوال که چرا بعد از پشتک زدن 
مچ بند قرمز را بوسید گفت: دلیل آن مشخص است و من در مورد آن صحبت 

نکنم بهتر است. عشق به پرسپولیس باعث می شود من این کار را بکنم. 

شانس به کریم انصاری فرد 
روی آورد

 پشتک هایم
 به عشق پرسپولیس بود

دروازه بان فیکس تیم ملی در جام جهانــی برزیل و جام 
ملت های اســترالیا، بعد از نزدیک به یک ســال دوری به 

احتمال فراوان دوباره به تیم ملی بازمی گردد.
 در بین بازیکنانی که برای آن ویزای ســفر به کره جنوبی 
گرفته شــده، نام علیرضا حقیقی هم دیده می شود. شاید 
کی روش این بازیکن را هم در لیســت خــود برای این دو 

مسابقه بگذارد.
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پارک جی سونگ، بازیکن سابق تیم ملی کره جنوبی که سابقه 
بازی در منچستریونایتد را دارد و بیش از 100 بار پیراهن تیم 
ملی کره جنوبی را پوشــیده، درباره بازی تیم کشورش مقابل 
ایران گفته:» ایران در آسیا قرار دارد ولی فیزیک بازیکنان این 
تیم شبیه اروپایی هاست. آنها فوتبال درگیرانه و سختی بازی 
می کنند و همین باعث می شود تا تیم ها به خاطر بازی با ایران 

مشکل داشته باشند.«

سجاد شهباززاده، بازیکن شماره 10 تیم فوتبال استقالل که 
در دیدار مقابل سایپا دچار مصدومیت شد به نظر می رسد 
وضعیت چندان خوبی ندارد. این بازیکن پس از پایان بازی 
تیمش مقابل سایپا راهی کلینیک شــد تا به انجام ام آر آی 
بپردازد و در نهایت پزشکان نظر نهایی خود را درباره وضعیت 
او اعالم کنندطبق شــنیده ها به نظر می رسد این بازیکن 

وضعیت خوبی نداشته باشد.

تعریف »پارک« از تیم ملی ایرانخطر بیخ گوش مهاجم محبوب استقالل حقیقی هم مسافر کره شد

 اتفاق روز

خبر روز

شصت ویکمین دربی اصفهان را، سپاهان از ذوب آهن برد تا اولتیماتوم باشگاه طالیی پوشان به 
کرانچار جواب داده باشد و سپاهانی ها از شرایط بحرانی خارج شوند.

تیم های ذوب آهن و سپاهان با ارائه یک نمایش تحسین برانگیز در شهرآورد فوتبال اصفهان، نشان 
دادند بی دلیل نیست که 17 سال است در سطح اول فوتبال ایران حاضر هستند.

اولین اتفاق مثبت شهرآورد فوتبال اصفهان این بود که هر سه امتیاز این بازی در اصفهان ماند و به 
حساب یکی از دو تیم اصفهانی واریز شد چون در هر صورت تساوی دو تیم اصفهانی می توانست 

یک امتیاز را از دسترس اصفهانی ها خارج کند.
اما سپاهان در حالی به عنوان فاتح این بازی حســاس و مهم معرفی شد که بازگشت دوباره این 
تیم به استادیوم فوالدشــهر خوش یمن بود و زالتکو کرانچار اولین برد خود در لیگ امسال را با 
سپاهان جشن گرفت؛ البته بسیاری از عالقه مندان به فوتبال در اصفهان و حتی ایران معتقدند 
که این بازی از لحاظ فنی و تاکتیکی در مقایسه با شهرآورد فوتبال تهران بین دو تیم پرسپولیس و 
استقالل ارزش بسیار بیشتری دارد و بازی عصر جمعه و موقعیت هایی که دو تیم در جریان بازی 

ایجاد کردند ثابت کرد که این ادعا آنچنان هم دور از واقعیت نیست.
سپاهان بازی را برد، اما با این حال زالتکو کرانچار نباید تیمش را در باد این پیروزی بخواباند چون 
سپاهان با وجود اینکه دروازه اش در مقابل ذوب آهن باز نشد همچنان ضعف های خط دفاعی را با 
خودش داشت و اگر درخشش لی اولیویرا نبود شاید ذوب آهن می توانست نتیجه دیگری را در این 
مسابقه رقم بزند. در نیمه اول تقریبا تمامی سانترهایی که  روی دروازه سپاهان ارسال شد توسط 
مدافعان و مهاجمان ذوب آهن به سمت دروازه اولیویرا زده شد و مدافعان میانی و سرزن سپاهان در 
مقابل این توپ ها بسیار ضعیف ظاهر شدند. از طرف دیگر بازی همزمان ساسان انصاری و مهرداد 
محمدی نشان داد که هر دو نفر ظرفیت حضور در ترکیب فیکس سپاهان را دارند و شاید بهتر 

باشد که کرانچار با تغییر سیستم تیمش به نوعی مهرداد و ساسان را در کنار یکدیگر قرار دهد.
ذوب آهن باتجربه و بی تجربه

شــاید هواداران ذوب آهن با وجود بازی های قبلی تیمشان انتظار نداشــتند که شاگردان امیر 
قلعه نویی در پایان مسابقه شهرآورد، با دو گل بازنده شــده باشند ولی به هر حال ذوب آهنی ها 
متوجه شدند که باید در زمان حال زندگی کنند و نتایج قبلی به تاریخ پیوسته است. بدون شک 
کلیدی ترین اتفاق این بازی برای امیر قلعه نویی و تیمــش موقعیت تک به تکی بود که مرتضی 
تبریزی در مصاف با لی اولیویرا از دســت داد و اگر آن توپ به ثمر نشسته بود شرایط کل بازی 
تغییر می کرد. برتری ذوب آهن، عامل بازی احساسی سپاهانی ها می شد و سبزها می توانستند از 
این مسئله استفاده الزم را ببرند. تبریزی که در پایان مسابقه هم به خاطر این اتفاق با چشمانی 
اشکبار زمین بازی را ترک کرد خودش هم فهمید که چه موقعیت مناسبی را برای پیروز کردن 
تیمش از دست داده است و باید در ادامه لیگ به فکر جبران آن موقعیتی باشد که پیروزی را از 

تیمش گرفت.
البته ذوب آهن در بازی قبلی مقابل پیکان هم این تجربه را داشــت و در آن مسابقه هم مهدی 
رجب زاده دیگر کاپیتان سبزها در نقش یک بازیکن فرصت سوز ظاهر شد و قلعه نویی برای موفقیت 
در لیگ باید به بازیکنانش یاد بدهد که ارزش این توپ ها را بیشــتر از قبل بدانند؛ البته اشتباه 
مهران درخشان مهر روی گل دوم هم نابخشودنی بود و او نشان داد که در لحظات حساس ممکن 
است دچار اشتباه شود. با این حال چیزی برای ذوب آهن تمام نشد و این بازی به تاریخ پیوست 
تا ذوب آهن در ادامه فصل با درس گرفتن از اشــتباهاتش دوباره در اندیشه بازگشت به روزهای 

خوب سه هفته ابتدایی باشد.

فوالدشهر برای سپاهان خوش یمن بود؛

اولتیماتوم جواب داد
کرانچار: موقعیت زیادی به ذوب آهن 

ندادیم
 قلعه نویی: خوب شد سه امتیاز

 در اصفهان باقی ماند

زالتکو کرانچار بعد از فتح داربی اصفهان در نشست خبری اظهار کرد: ما شاهد یک مسابقه بسیار زیبا بودیم. 
هر دو تیم سرحال و هجومی بازی کردند. اگر چه ما بازی را بردیم و خوشحال هستیم، اما در مواقعی از بازی 
ذوب آهن می توانست نتیجه را به نفع خود برگرداند. در بیست دقیقه اول خوب بودیم و فشار آوردیم و به 

گل رسیدیم؛ پس از آن به خاطر خطاهایی که پشت هجده قدم داشتیم، فضا را به حریف دادیم.
وی ادامه داد: ذوب آهن بازیکنــان خوبی دارد. در بین دو نیمه تذکر دادیم کــه دیگر به ذوب آهن ضربه 
ایستگاهی ندهند. به غیر از چند شانس ذوب آهن، موقعیت دیگری به آنها ندادیم. لی اولیویرا توانست با 

چند عکس العمل مفید، تمام وظایفی که به او محول کرده بودیم را اجرایی کند.
کرانچار با بیان اینکه علی کریمی به نفعش بود که به سپاهان می آمد تا به فرم بازی و رقابت برسد، ادامه 
داد: دو هفته پیش زمانی که مسئوالن سپاهان با او مذاکره کردند او به سپاهان چراغ سبز نشان داد و قرار 
شد پس از انجام بازی های ملی به سپاهان ملحق شود، اما به نظر می رسد او با دست پیش می کشد و با پا 
پس می زند. با این رفتارهایش  ما به گزینه دیگری هم فکــر می کنیم؛ هر چند عالقه داریم که کریمی به 

سپاهان بپیوندد.

سرمربی ذوب آهن بعد از شکست دو بر صفر تیمش مقابل سپاهان اظهار کرد: به استان اصفهان تبریک می گویم. 
من داربی های زیادی را در شهرهای  مختلف دیده ام. قشنگ تر از برد سپاهان،  جو فوتبالی بود که هر دو تیم 
درست کردند . یک روز به یادماندنی بود. به سپاهان و کرانچار تبریک می گویم. خوب شد این سه امتیاز در اصفهان 
ماند. وقتی تک به تک ما گل نشد و چند موقعیت را گل نکردیم، معلوم بود می بازیم. وقتی موقعیت را گل نکنی می 
بازی. امروز یکی از بهترین روزهای سپاهان بود. به طرفداران هر دو تیم تبریک می گویم. داربی برد و باخت دارد. 
قشنگ تر از نتیجه، احترام دو طرف به همدیگر بود.   امیر قلعه نویی ادامه داد: تیمی که ایجاد موقعیت می کند 
نباید دغدغه داشته باشد. طی این سه بازی، دو مساوی و یک باخت داشتیم که هیچ یک از این نتایج حق مان 
نبود.وی با بیان اینکه در تیم ذوب آهن دو ضعف عمده مهاجم هدف و دفاع چپ وجود دارد، ادامه داد: با همه این 
ضعف ها تاکنون عدالت فوتبال برای ما انجام نشده و به خصوص در این بازی توپ های ما به دروازه راهی پیدا نکرد. 
سرمربی تیم ذوب آهن گفت: فغانی به قشنگی بازی کمک کرد و اگر ایرادی در این بازی برای تیم ذوب آهن بوده 
از من است، اما خوشحالم تیمم توانسته ایجاد موقعیت کند . وی در خصوص بازیکن خارجی جدید تیمش گفت: 

این بازیکن برای بازی با یک شاخصه سازمان لیگ دچار مشکل شده است. 
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فاصلهحرکتقطارهایشهریبه۱۰دقیقهمیرسد
جمالی نژاد، شهردار اصفهان با اشاره به استفاده مردم از قطار شهری تاکیدکرد:به منظور 
 اســتفاده بهینه شــهروندان از مترو از یک ماه آینده فاصله زمانی میان حرکت قطارها

 به ۱۰ دقیقه می رسد.

خبر

نماز جمعه اصفهان 27 مرداد

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان اظهارداشــت:عرض کم 
جاده،ترافیک سنگین،پل قدیمی وباریک اشکاوند با تردد صدها خودرو 
در ساعت و نابســامانی و نازیبایی ورودی شــهر اصفهان، شهرداری 
اصفهان را برآن داشت تا پل قدیمی اشکاوند را تخریب و طرحی ویژه 
برای آن اجرا کنــد. ایرج مظفر تاکید کرد: با اجرای این پروژه مســیر 
اشــکاوند به ســمت اصفهان به صورت زیرگذر احداث شد و بزرگراه 
شرق به غرب در تراز صفر- صفر باقی ماند. وی ادامه داد:وسعت تقاطع 
غیرهمسطح شهدای اشکاوند حدود ۱۲۰ هزارمترمربع است که همه 

گردش ها به سمت جهت های مختلف شهر اصفهان انجام می شود.
مظفر گفت: با اجرای این طرح عرض زیرگذر پروژه تقاطع غیر همسطح 

شهدای اشکاوند که قبال ۱۲ متر و باریک بود، به ۳۶ متر رسید.

معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری اصفهــان در برنامه »اینجا 
اصفهان« تراموا را یکی از نیازهای اصلی شهر دانست و ابراز امیدواری 
کرد که تا پاییز سال جاری قرارداد تراموا منعقد و ظرف ۳۰ماه آینده نیز 
احداث شود. وی گفت: تراموا با اقلیم اصفهان سازگار است و آرامش را به 
شهر و شهروندان هدیه می دهد. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه ۳خط قطار شهری در شهرداریم،گفت: 
خط یک مترو در دست اجراست و تا پایان سال به صورت کامل تکمیل 
می شود. صلواتی با اشــاره به افزایش طول خط یک مترو  خاطرنشان 
کرد: خط یک از شهرک قدس به میدان اســتقالل و تا شاهین شهر و 
از سمت جنوب شهر نیز از پایانه صفه تا بهارستان و سپاهان شهر نیز 

ادامه می یابد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
خبرداد:

افزایش عرض زیرگذر 
پروژه شهدای اشکاوند 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

تفاهم نامه تراموا تا اوایل 
پاییز منعقد می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح پژوهش و پایش مجدد 
بیست و دو هزار اثر تاریخی

 فریدون الهیــاری، مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان از آغاز طرح پژوهش و پایش مجدد 

۲۲هزار اثر تاریخی استان اصفهان خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهان، نخستین مرحله اجرای این طرح را در سال ۱۳84 در پهنه 
این استان بیان کرد و گفت: طرح پژوهش و پایش مجدد آثار تاریخی 
شــامل تدوین پژوهش های جدید و ایده های نوین در حوزه های 
ماموریتی سازمان برای پشــتیبانی عوامل اجرایی است تا اجرای 

طرح های مرمتی به صورت علمی و دقیق پایش و نظارت شود.
وی افزود: پس از گذشت ۱۲سال نیاز اســت پایداری، تهدیدات، 
آســیب ها و اضطرار برای مرمت و حتی تعیین وضع مالکیت این 
آثار تاریخی مجدد بازبینی و بررسی شده و آمار جدیدی بر اساس 
پژوهش های جدید از میزان و تعداد آثار تاریخی در پهنه اســتان 

اصفهان ارائه شود.

+  اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:

نمایش آهاااای تو دیگه کی هستی 
نویسنده وکارگردان : اسدا... اسدی

زمان : ۲8 مردادالی ۱۲ شهریور- ساعت ۲۰:۳۰
مکان: تاالرهنر- سالن اصلی 

 با مسئوالن

نماینده مردم اصفهان:

 زمانی برای آزمون و خطا 
نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: با توجه 
به نتیجه انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا باید به آرای مردم 
احترام گذاشت و طبعا شورای اســالمی شهر اصفهان نیز بر اساس 

قانون اختیار انتخاب شهردار را دارد.
حمیدرضا فوالدگر افزود: شــهرداری در کالنشهر اصفهان تنها به 
عنوان یک اداره نیســت بلکه مدیریت یک شهر بزرگ با جمعیتی 
 بالغ بر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اســت که با صدها مسئله و چالش
 روبه رو است. این مسائل تنها به بخش عمرانی و ساخت و ساز محدود 
نمی شود و به بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز 
مرتبط است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
با توجه به وسعت ساختار شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته 
به آن، اختیارات و اعتباراتی که شهرداری ها دارند و عمدتا میزان آن 
از اعتبارات دولتی هم بیشتر است، مدیریت آن به مراتب پیچیده تر 
می شود.وی با بیان اینکه ویژگی های شــهردار آینده اصفهان باید 
جامع باشد، تصریح کرد: فردی که به عنوان شهردار کالنشهری مثل 
اصفهان انتخاب می شود باید دارای سوابق اجرایی مشخص، تجربه 
و تخصص مرتبط با مسائل شهری باشد؛ همچنین باید متعهد بوده 
و امتحان خود را پس داده باشــد، چراکه برای شهری مثل اصفهان 

نمی توان ریسک کرد و زمانی برای آزمون و خطا نیست.
فوالدگر ادامــه داد: نمی توان گفت یک فرد بی تجربــه را به عنوان 
شهردار معرفی کرد که تازه بخواهد تجربه بیاموزد و آب دیده شود، 
بنابراین چنین مسئولیت خطیری باید بر عهده افرادی قرار داده شود 
که امتحان خود را پس داده باشند و تجربه، تعهد و تخصص کافی را 
داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: شهردار آینده اصفهان باید کسی 
باشد که در دوره مدیریتی خود مرتکب تخلف و لغزش نشده باشد؛ ما 
به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسالمی به لحاظ اجرایی دخالتی 
در انتخاب شهردار نداریم، اما موظف به انجام وظایف نظارتی خود 
هستیم و انتظار داریم که شورای اسالمی شهر اصفهان دقت بیشتری 

در انتخاب شهردار کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی در پایان یادآور 
شد: در گزینه های قبلی شــورای پنجم برای انتخاب شهردار افراد 
مجرب تری در سطح ملی و استانی وجود داشت، اما همچنان در 4 
گزینه باقی مانده هم افرادی وجود دارند که بتوان روی آنها حساب 
کرد؛چراکه در میان همین 4 گزینه، گزینه های جامع تر با سوابق ملی 

و استانی نیز وجود دارد.

بامسئوالن

امام جمعه اصفهان:

 خلوص شهید حججی
 در کشور، شور ایجاد کرد

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان در 
خطبه های نماز جمعه این هفته اظهارکرد: شهید حججی 
مقابل دشمن مردانه ایستاد و مظلومانه به شهادت رسید؛ 
این حرکــت الزم بود تا مردم تنفر خود را از داعشــیان و 
حامیانشان نشان دهند؛ در همین زمانی که این جنایات 
صورت می گیرد هنری کســینجر، بــه ترامپ نصیحت 
کرده که »اگــر می خواهــی ایــران در خاورمیانه نفوذ 
نداشته باشــد باید داعش را حفظ کرد« و این جنایات را 
آمریکا علنی انجام می دهد و جالب این است که ایران را 
طرفدار تروریســت معرفی می کنند!آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد تصریح کرد: این شــهادت تسلیت ندارد 
چراکه چه مرگی بهتر این مرگ؛ همچنین مراســم برای 
آیت ا... امینی در نجف آباد نیز از برنامه های دیگر خوب 
در شهرستان نجف آباد بود؛ امروز روز دحواالرض است و 
در این روز زمین از مرکز مکه گسترش یافته و روز والدت 
حضرت موسی )ع( و مسیح نیز بوده است و عبادت در این 
روز بسیار ارزشمند است. آیت ا... طباطبایی نژاد ادامه داد: 
شهردار اصفهان یکی از کسانی است که به جز تالش و کار 
به هیچ چیز فکر نمی کرد و در کار جناحی عمل نمی کرد 
و از کسانی بود که من به ایشان توصیه می کردم که به حد 
کار نکنید؛ این جای تشکر و سپاسگزاری دارد و امیدوارم 
 خداوند به ایشــان توفیق خدمت به این نظــام و مردم را 

باز هم بدهد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری خبرداد:

وجود ۲۳۰ لکه بافت فرسوده 
در شهر

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
اظهار داشت: در شهر اصفهان حدود ۲۳۰۰ هکتار بافت 
ناکارآمد مصوب وجود داردکه با توجه به شــاخص های 
۳ گانه، به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
رســیده است.حســین جعفری به موانع موجود بر سر 
بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری اشاره و اظهارکرد: بافت 
های شــهری به خصوص بافت های فرســوده به عنوان 
بخشی از بدنه شــهرها دچار عارضه های زیادی شده اند. 
وی افزود: در ۱۵ منطقه شــهر اصفهان بالغ بر ۲۳۰ لکه 
بافت فرســوده وجود دارد که به لحاظ گونه های بافت، 
بیشــترین بافت تاریخی  در مناطق یک، سه، چهار، پنج 

قرار گرفته است.

جمالی نــژاد در آخرین صحبت  هایش  سعید غفاری
می گوید که به گذشتگان انتقاد  نکرد، 
حتی اگر جایی انتقاد  وارد بود آنها را زیر سوال نبرد؛ او از وضعیت 
اقتصادی کشور در زمان مسئولیتش  گله  دارد و می گوید که اگر 
چرخ اقتصاد بهتر می چرخید  کار های بیشــتری می  توانست 
انجــام دهــد. حتی هفتــه  گذشــته در جمع خبرنــگاران 
معذرت خواهی کرد و گفت که به فکرشان بود ولی در این دو 
سال با محدودیت های مالی  سنگینی  مواجه شد. جمالی نژاد در 
آخرین جلساتش از پیشــرفت پروژه های عمرانی می گوید، 
پروژه هایی مانند مترو یا سالن  اجناس که نیمه  کاره و با انبوهی 
از بدهی ها به او ارث رسیده  بود، البته خودش تاکید می کند که 
اصلی ترین خدمت او در این دو سال ایجاد اعتماد بین  شهرداری 
و مردم است. او می گوید مردم به شهرداری اعتماد نداشتند ولی 

تالش کرده  تا این رابطه تغییر  کند و پس از او نیز هر کسی بیاید 
باید این راه  را ادامــه دهد. این صحبت ها بــوی خداحافظی  
می دهد، »خداحافظــی جمالی نژاد با شــهرداری اصفهان« 
عبارتی که شاید تا چند هفته  دیگر تیتر ایمنا و اصفهان زیبا و 

مطبوعات وابسته به شهرداری باشد.
شــایعات از این حکایت دارد که اعضای شورای شهر جدید از 
او خواسته اند تا معاونت هایش  را تغییر دهد و 4 سال دیگر در 
سمت شهرداری باقی بماند ولی با لیست پیشنهادی به توافق  
نرســیده اند؛ البته این شــایعات نه تایید و نه  رد شده  است و 

احتماال پس از انتشار این  مطلب همه آن را تکذیب می کنند.
منتقدان  جمالی نژاد می گویند حرف گوش کن است ولی اگر 
حرف گوش  کن بود شاید 4 سال  دیگر شهردار اصفهان می ماند. 
احتماال برای برکناری  او هیچ  کسی اعتراض نخواهد کرد، هیچ  

تلفنی به اعضای  شورای شهر نمی شود، از هیچ تریبونی  از این 
نمی گویند که او باید در سمتش  ابقا شود و احتماال یک هفته  
بعد شهردار شــهر دیگری نخواهد شد. منتقدانش می گویند 
جمالی نژاد ســاده  بود و مرد عرصه  سیاست  نیست ولی همان 
افراد ۳ ســال قبل شهردار ســابق را به سیاسی کاری محکوم 

می کردند و می گفتند: شهردار اصفهان  نباید سیاسی باشد.
اینکه شهردار باید سیاسی  باشد یا نه مانند به این سوال شباهت 
دارد که آیا ابتدا مرغ  وجود داشــته  یا تخم  مرغ؟ افراد زیادی 
براین باورند که جمالی نژاد سیاست  مدار نیست یا الاقل رفتارش 

به سیاست مداران شباهتی ندارد.
تعدادی از تحلیلگران می گویند دوستانش حمایتش  نکردند 
زیرا می دانســتند او شــهردار نمی ماند. آنها کنار جمالی نژاد 
ایســتادند و همراهیش  نکردند، با این حال او کار خود را کرد. 
مترو در زمان او به  بهره برداری رســید و توانســت در زمینه  
فرهنگ  ســازی حرکت های زیادی بکند، حتی مشکل زمین 
و احداث شرکت  نمایشگاه های اصفهان که یک معضل بزرگ 
بود در زمان کوتاه  مســئولیت او  حل شد در حالی  که به گفته 
خودش در بدترین  شرایط اقتصادی کشور، سکان  شهرداری 
را به دست گرفته بود و حاال باید ســکان را در شرایط بهتر به 

شهردار بعدی بسپارد.
البته بعضی از کارکنان شــهرداری می گویند که ممکن است 
او شــهردار بماند ولی افراد زیادی نیز براین باورند که شهردار 
 ماندن جمالی نژاد تقریبا  غیر ممکن است. به همین دلیل هم او 
و هم بعضی از معاونانش در آخرین جلساتشان دو سال گذشته  

را جمع بندی می کنند. 
جمالی نژاد، کوتاه ترین  سابقه را در شهرداری اصفهان ندارد زیرا 
از ۳۱ خرداد 94 تا پایان مرداد ماه 9۶ یعنی به مدت ۲ سال و 
۲ ماه در این سمت بود، درحالی  که قبل از او افرادی مانند سید 
حسن علوی یا حمید رضا  نیک کار تجربه  کار به عنوان شهردار 
اصفهان به مدت دو سال و ۱ سال و 9 ماه را داشته اند ولی از سال 
۱۳7۰ تا به امروز هیچ  شهرداری  در اصفهان زمان خدمتش  
کمتر از ۵ سال نبود و حاال جمالی نژاد تنها با دو سال و دو ماه 
کار شاید تا چند روز دیگر  شهرداری را تحویل دهد. شاید او به 
انتهای  راه رسیده اســت و آخرین ها را تجربه می کند. آخرین 
افتتاحیه، آخرین سخنرانی، آخرین مراسم  و آخرین روز های 

اقامت در ساختمان شهرداری...
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استاندار اسبق اصفهان در دولت اصالحات گفت: انتخاب شهردار اصفهان باید بر اساس شایسته ساالری باشد نه اینکه افرادی 
بخواهند بر اساس قول و قرارهایی کسب رای کنند و شهردار شود؛ شهردار اصفهان در رأس همه کارها باید به عمق مسائل و 

مشکالت شهر اصفهان تسلط کامل داشته باشد.
 سیدمحمودحسینی تصریح کرد: اصفهان باید از این شرایطی که در آن گرفتارشده خارج شده و به حالت پایدار برسد، اصفهان 
باید در مرحله اول از مشکل خشکی زاینده رود و آالینده های زیست محیطی نجات پیدا کند تا بماند و بقاء داشته باشد؛ البته 
شاید این سوال مطرح شود که شــهرداری در این زمینه اختیاراتی ندارد، اما شورای شهر و شهرداری می توانند در مدیریت 
 آب با تعامل، پیگیری و گفت وگو در سطوح استانی و ملی نقش موثری ایفا 

کنند. 
وی ادامه داد: بر اساس آنچه برخی از منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی 
شهر اصفهان به این جانب اعالم کردند، گویا تصورات اشتباهی از اختیارات 
این شورا دارند و تعبیرشان این بود که »اگر شما باشید پس ما چه کاره ایم؟«؛ 
حال نمی دانم برنامه آنها برای شــهر اصفهان چه خواهد بود و می خواهند 
چه کسی را به عنوان شهردار انتخاب کنند.حسینی اذعان داشت: مدیریت 
شهری اصفهان در سطح ملی است؛ چراکه شهری با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت است که با مسائل مختلفی همراه است و طبیعتا نیازمند مدیری 

است که بر معضالت شهر اصفهان شناختی کامل داشته باشد.

استاندار اسبق اصفهان:

اصفهان باید از مشکل خشکی زاینده رود نجات پیدا کند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه درکارخانه پردازش مواد پت پالستیکی مانند: 
بطری های آب معدنی جداســازی، خرد و ضدعفونی می شــود، افزود: این مواد پس از پردازش های الزم به الیاف های 

مصنوعی تبدیل می شود.
امیر حسین کمیلی به احداث اولین مجتمع صنایع تبدیلی شهر با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این 

مجتمع فناوری های نوین ظرفیت اشتغال زایی ۳۰ نفر نیرو را دارد.
وی با بیان اینکه کیسه بازکن پسماند در خط پردازش راه اندازی شد، تاکید کرد: همچنین با توجه به ضرورت استفاده از 

دستگاه زیر و رو کننده کود آلی برای تولید کود مرغوب اولین نمونه ساخت 
داخلی این دستگاه رونمایی شد.

کمیلی در ادامه با بیان اینکه ماکت فاز اول مجتمع فناوری های زیســتی 
محیطی مدیریت پسماند در نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین رونمایی 
شد، گفت:  در تابستان سال آینده RDF سوخت مشتق شده برای کارخانه 

پسماند تولید می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری با تاکید بر اینکه امیدواریم 
قرارداد فاز اول کارخانه هاضم بی هوازی تا شهریور ماه منعقد شود، گفت:در 
صورت انعقاد قرارداد فاز اول کارخانه هاضم بی هــوازی برای تولید برق و 

الکتریسیته تا پایان سال آینده اجرایی می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث اولین مجتمع صنایع تبدیلی شهر با مشارکت بخش خصوصی

رفتن جمالی نژاد قطعی شده است؟

مردیکهشبیهسیاسیهانبود

شهردار اصفهان در سخنرانی های پیش از خطبه نماز جمعه 
این هفته اصفهان اظهارکرد: توجه به نظرات مردم برای ما در 
این سال ها بسیار مهم بود و برنامه ای در۶هزار و7۰۰ساعت 
تهیه کردیــم؛ اما باید اعتراف کنم که شــأن و منزلت مردم 
باالتر از خدماتی بوده که اجراشــده است و سعی کردیم در 
همه حاالت در خدمت مردم باشیم و در غم و شادی هایشان 

شریک باشیم.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: در برنامه هر هفته چندین افتتاح 

 در بیــش از7۰هفته در این محالت حاضر شــدیم، برای ما 
 مهم بود که با نهضت پاســخگویی به مــردم خدمات اولیه 
 آنها را تامین کنیم و بــا رکود اقتصادی کار خــود را ادامه 
 دادیــم و قطــار پرســرعت افتتــاح پروژه هــا را پیــش

 بردیم.
جمالی نژاد ابــراز کرد:هزار و۱8۰پــروژه کوچک و بزرگ 
در۲۰۰محله شــهر اصفهان در حال رسیدن به بهره برداری 
است وغباری که روی قطار شهری اصفهان نشسته بود زدوده 

شد.فاز سوم این قطار شــهری در حال بهره برداری است و 
شــبکه ای از خطوط ریلی به صورت شبانه روزی در زیر شهر 

در حال کار است.
 وی اشــاره کرد:ســالمت مــردم بــرای مــا مهــم بــود 
 و بــر همیــن اساس8۰۰دســتگاه اتوبــوس یــورو4و۵

برای اصفهان خریداری کردیم چرا که شــأن خانواده های 
متدین و اصیل اصفهان برای ما مهم بود.

شــهردار اصفهان گفت:در ســال9۵دو و نیم برابر۱۰سال 
گذشته سرمایه گذار جذب کردیم که این مسئله خود سبب 

اشتغال می شود.

شهردار اصفهان:

شأن و منزلت مردم، باالتر از خدمات اجرا شده است

جمالی نــژاد،  مهــدی 
شــهردار اصفهان در آخرین 
صحبت هایش از جمع بندی 
خدمت دو ساله اش می گوید. 
گویا به انتهای  راه  رسیده است 
و اکنون در حال تجربه  کردن 
آخرین هاســت. آخریــن 
افتتاحیه، آخرین سخنرانی، 
آخرین نشســت ها و آخرین 
روز های اقامت در ساختمان 

شهرداری.
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امام صادق  عليه  السالم :
 اگر او ]امام زمان عليه  السالم[ را دريابم، تمام عمر به او خدمت 

مى  كنم. 

شنبه 28 مرداد 1396|26 ذی القعده 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2214| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2214,  August  19
 2017 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

هوش هیجانی یا عاطفی )EQ( به معنای شناخت و 
کنترل احساسات و هیجانات است. ارسطو، فیلسوف 
یونان باســتان، در اثر معروف خود »فن سخنوری« 
گفته ای دارد که می توان آن را با هوش هیجانی مرتبط 
دانست. او می گوید: »عصبانی شدن آسان است. همه 
می توانند عصبانی شــوند، اما عصبانی شدن در برابر 
شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به 

دلیل مناسب و به روش مناسب آسان نیست.«
در کل می توان گفت هوش هیجانی، مقوله ای است 
که باعث می شــود هرکس بهتر بتواند عواطف خود 
را کنترل کند و در برخورد با دیگران و موقعیت های 
مختلف واکنش های بهتر نشــان بدهــد؛ به همین 
خاطر از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله 
می خواهیم درباره  افزایش هــوش هیجانی کودکان 
صحبت کنیم. اگر قصد این کار را دارید و نمی دانید از 
کجا شروع کنید با ما همراه شوید. برای شروع پنج گام 

اساسی را پیشنهاد می کنیم.
۱- از زاویه  دید کودک  به مسائل بنگرید و با او 

همدردی کنید
حتی اگر نمی توانید برای »ناراحتی« فرزندتان کاری 
کنید، حداقل با او همــدردی کنید. همین که بداند 
کســی او را می فهمد و درک می کند، باعث تسکین 
دردش می شود. انســان ها به دنبال پناهگاهی امن 
می گردند تا بتوانند خود و احساسات شــان را خالی 
کنند؛ اگر خیال می کنید با توجه به اتفاقی که افتاده، 
ناراحتی فرزند بیش از حد به نظر می رسد، یادتان باشد 
همه ما احساسات را در خود جمع می کنیم و بعد همین 
که پناهگاهی امن بیابیم،  تمام احساسات خود را بروز 
می دهیم. آن وقت دیگر آزاد و رها می شویم.همدردی 
به معنای موافقت با کودک نیست، بلکه نشان می دهد 
می توانید او را درک کنید و از چشم او به ماجرا بنگرید. 
ممکن است کودک کاری را که شما می گویید انجام 
دهد، اما حق دارد باورها و احساســات خود را داشته 
باشــد. همه  ما می دانیم تایید گرفتن چه احســاس 
خوشایندی است؛ گاهی آسان تر است که وضعیت را از 
چشم دیگران ببینیم و بر آنچه اعتقاد شخصی ماست، 

اصرار نکنیم. به این جمالت نگاه کنید:
»می دونم برات خیلی سخته که بازیت رو قطع کنی و 

بیای برای شام، ولی االن وقت شامه.«
»می دونم دوست داری همه  وقتم برای تو باشه و فقط 

حواسم به تو باشه، اینطور نیست؟«
»خیلی بد شــد که داره بارون میاد و نمی تونی بری 

بیرون بازی کنی.«
این حس که درک می شــوید، مواد بیوشــیمیایی 
تسکین دهنده ای را در بدن آزاد می کند. هر بار کودک 
احساس کند آرام شده این مسیر عصبی  در او تقویت 
می شود و همچنان  که بزرگ تر می شود یاد می گیرد 

چطور خود را آرام کند.

مهارت زندگی

چطور هوش هیجانی 
کودکان را تقویت کنیم؟

یادداشت

همه تغییرات به خواســت ما رخ نمی دهند.   ندا
اتفاق های زیــادی در زندگی ما می افتد که  شاه نوری

خودمان هیچ نقشی در به  وقوع پیوستن آنها 
نداشته ایم، اما این اتفاقات به شکل مســتقیم روی زندگی ما تاثیر 
می گذارند. این تغییرات ناخواسته در بسیاری از مواقع غیرمنتظره 
هم هستند و ما را حسابی غافلگیر می کنند. ما نه راهی برای اطالع از 
زمان وقوع آنها داریم و نه راهی برای جلوگیری از وقوع آنها... چیزی 
مثل زلزله! آنها اتفاق می افتند و روی زندگی ما اثر می گذارند و ما باید 
با تبعات آنها کنار بیاییم و تاثیراتشان را کنترل کنیم. همه اینها در 
مورد تغییراتی که خودمان آنها را ایجاد می کنیم هم صدق می کند. 
هرچه قدر هم روی نحوه ایجاد یــک تغییر فکر کرده  و زوایای آن را 
سنجیده باشیم، باز هم دست زدن به یک اقدام جدید، پیامدهایی 
دارد که نمی توانستیم آنها را پیش بینی کنیم و برایشان برنامه بریزیم. 
برای مثال به کسی فکر کنید که قصد انتخاب رشته کنکور را دارد. او 
تقریبا می تواند آینده اش را در دانشــگاهی پیش بینی کند که قصد 
رفتن به آن را دارد، اما قطعا نمی داند که قرار اســت با چه کسانی 
همکالس شــود و این آدم ها چه تاثیری روی زندگی اش خواهند 
گذاشت. ممکن است که شرایط زندگی اش به قدری تغییر کند که 
یک یا دو سال بعد اگر قرار بود به گذشــته برگردد و دوباره انتخاب 
رشته کند دیگر هرگز این شهر را انتخاب نمی کرد. مهم این است که 
ما در زمان وقوع تغییرات ناخواسته در زندگی مان و یا حتی مواجهه 
با پیامدهای پیش بینی نشده تصمیمات خودمان، کنترل خود را از 
دست ندهیم و با یک اقدام نسنجیده همه چیز را به هم نریزیم. ما در 
لحظــات بحرانی به همه انــرژی و توان ذهنی مان نیــاز داریم و با 
وحشت زده شدن، قیل و قال کردن و متهم کردن بقیه نمی توانیم 
چیزی را درســت کنیم. اصوال آدمی که به هم ریخته و در آستانه 
فروپاشی عصبی اســت از پس خودش هم برنمی آید چه برسد به 

راست و ریس کردن شرایط غیرطبیعی.

باغ 
کاغذی

کتاب »ورود ممنـوع! مبـارزه بـــا جـاسـوسـی« )فعـاالن               
فرهنـــگیـ  جلد اول(، اثر جمعی از نویسندگان را انتشارات 

»پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی« چاپ کرد.
 یکی از امور مهم در اداره هر نهاد، سازمان، کشور یا حاکمیتی، 
حفاظت از اطالعات و دور نگه داشــتن داده های اطالعاتی از 
دسترس سرویس های جاسوسی بیگانه است. اهمیت این امر 
تا بدان اندازه است که در روایات اسالمی از آن به منزله خون 

در بدن، تعبیر شده است. 
همیشــه بین دو کانون اقتدار که مغایر با یکدیگر محســوب 

شوند، گرایش و تالش برای تسلط بر دیگری پدید خواهد آمد. 
این دو کانون اقتدار جداگانه ممکن است، دو کشور،  دو گروه،  

دو فرد یا حتی  دو طرز فکر جداگانه باشد.
واقعیت انکار ناپذیر آن اســت که حفاظت اطالعات و مقابله 
با جاسوســی امری کامال تخصصی اســت و گنجاندن  همه 
مهارت های آن در یک کتاب کوچک ناممکن بود؛ با این همه، 
سفارشات مکرر جمعی از دلسوزان انقالب، ما  را بر آن داشت 
تا به همت و پیگیری تنی چند از عزیزان و کارشناسان امر طی 

جلسات متعدد این مختصر را تدوین کنیم. 

ورود ممنـوع! مبـارزه 
بـا جـاسـوسـی

تغییرات ناخواسته

عکاسـی، یکـی از بخش هـای مهـم هـر سـفری اسـت. چـه 
عکاس آماتـور باشـید و چـه حرفـه ای، قطعا بـه دنبـال پیدا 
کـردن مناظـری شـگفت انگیز به قصـد گرفتـن عکس های 
زیبـا خواهیـد بـود. در ادامه بـا مـکان هـای  دیدنـی در دنیا 
آشـنا خواهید شـد کـه سـفر بـه آنهـا می توانـد فرصت های 
اسـتثنایی را جهـت گرفتن عکـس هـای منحصر به فـرد به 

گردشـگران بدهـد.
۱- ساالر دو ییونی- بولیوی

اگـر مقصـد شـما بولیـوی )کشـوری در آمریـکای جنوبـی( 
 )salar de uyuni( »اسـت حتما باید از »سـاالر دوییونـی
کـه بزرگ تریـن کویـر نمـک در دنیـا بـه وسـعت حـدود 
۶۵۱۸ کیلومتـر در فـالت Altiplano اسـت دیـدن کنیـد؛ 
همچنیـن سـاالردوییونی بـه بزرگ تریـن آیینـه دنیـا نیـز 
شـهرت دارد. زمانی کـه بارش هـای فصلـی اتفـاق می افتـد 
کویر سـاالر دوییونی به دریاچه ای عظیم تبدیل می شـود که 
با انعکاس آسـمان و ابرهای در حال حرکت منظره ای رویایی 
و شـگفت انگیز خلق خواهد شـد. هر سـاله میلیون ها عکاس 

از سراسـر جهان به این منطقه سـفر می کنند تـا عکس هایی 
کـم نظیـر از آنجا تهیـه کنند.

۲- پارک Keukenhof – هلند
پارک Keukenhof در شـهر »لیسـه« )lisse( هلند که به 
»باغ اروپا« )Garden of Europe( نیز شـناخته می شـود 
یکـی از بزرگ تریـن بـاغ گل های جهـان اسـت. هر سـاله در 
فصل بهار ۷ میلیـون گل الله بـا بیـش از ۸۰۰ واریتـه )رقم( 
گل می دهنـد و تلفیـق هنـر بـا کاشـت ایـن الله هـا سـبب 
شـده اسـت که مناظـر شـگفت انگیزی پدید آیـد. همچنین 
زمین هـای بی انتهایی که پر اسـت از الله های کشـت شـده؛ 
در نزدیکـی ایـن پـارک باعث شـده کـه عکاسـان عالقه مند 
بـه طبیعـت و گل هـا هـر سـاله در فصـل شـکوفایی بـه این 
منطقه هجوم بیاورنـد. برای رفتن بـه این پـارک می توانید از 
اتوبوس هایـی کـه در schipol plaza فرودگاه آمسـتردام و 
میدان Leidseplein آمسـتردام قرار دارد و به مقصد پارک 
 Keukenhof می رود اسـتفاده کنید. پارک Keukenhof

هر سـاله از اواسـط ماه مـارس تا اواسـط مـاه مه باز اسـت .

مکان های دیدنی در دنیا که سوژه عکاسان می شود
دانستنی ها

حرف حساب

عشقی مثل آتش زیر خاکستر 
می دانید آتشی که زیر خاکستر می ماند چه 

دوام و ثباتی دارد؟
عشق پنهانی،عشقی که انسان جرأت نمی کند 
هرگز با هیچ کس درباره آن گفت وگو کند،به 
زبان بیاورد،به هر دلیلی که بخواهید از لحاظ 
قیود اجتماعی،از نظر طبقاتی،به سبب اینکه 
معشوق ادراک نمی کند و به هر علت دیگری 
آن عشق اســت که درون آدم را می خورد و 
می ســوزاند و آخرش مانند نقره ای گداخته 

شفاف و صیقلی می شود.

»چشم هایش«
بزرگ علوی

پیدا شدن نوزاد در یک بسته پستی!
یک مادر جوان چینی پس از آنکه دختربچه تازه متولد شده خود را در کیسه 

پالستیکی سیاه گذاشت و به یتیم خانه ای ارسال کرد، بازداشت شد.
پلیس منطقه جینان در فوژوی چین اعالم کرد این مادر جوان نوزاد چند 
روزه خود را پس از آنکه داخل کیسه ای سیاه بسته بندی کرد از طریق شبکه 
پیک »دادا دلیوری« به یتیم خانه ای ارسال کرد. مامور پیک حین تردد در 
گرمای هوای ۳۷ درجه تابستان متوجه صدای گریه نوزادی از داخل یکی از 
بسته ها می شود. وی بسته را باز کرده و نوع محصول ارسالی موجب غافلگیری 
او و مردمی که اطراف وی جمع شده بودند، می شود.با حضور پلیس در محل، 
کودک به بیمارستان منتقل شد. مامور پیک در اظهارات خود گفت: بسته را 
از زن جوانی دریافت کرده است. مقصد بسته موسسه رفاه کودکان فوژو بود.
زن ۲۴ ساله که »لو« نام دارد توسط پلیس دستگیر شد. تاکنون انگیزه وی 

از ارتکاب به این عمل بی رحمانه مشخص نشده است.

سکه های جادویی برای ترامپ!
در نیوآرک آمریکا، رابرت ماتای ۴۵ ساله توسط پلیس دستگیر شد. پلیس 
توضیح داد که این مرد قصد داشت به دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 

»سکه های جادویی« هدیه دهد.
پلیس  زمانی که متوجه شــد رابرت ماتای در محل غیر مجاز پارک کرده 
اســت، او را در فرودگاه نیوآرک دســتگیر کرد . ســپس آنها یک چاقو و 

کیسه ای از » سکه های جادویی« نزد او پیدا کردند.
 این شــخص آمریکایی قصد داشت ســکه های غیر معمولی را به ترامپ 

هدیه دهد. 
ماموران اطالعات از او بازپرسی کردند و مشخص شد که هیچ گونه خطری 

از جانب او وجود ندارد. 
 با وجود تمامی حــوادث، ماتای از پلیس خواســت که هدیــه اش را به 

رییس جمهور که در حال حاضر در نیوجرسی است تقدیم کند.

جدول شماره 2214

افقی
۱- دانه خوشبو - چرب زبان - عزیز و گرامی

۲- شیفت - کوهی به ارتفاع ۳۵۸۰ متر در همدان 
- یاری دهنده

۳- شادی و خرسندی - واحد پول کویت - حرف 
پوست کنده

۴- تخت سلطنت - سیستم
۵- شــهری در آذربایجان شــرقی - نوعی چراغ 

نفتی قدیمی - بخشش
۶- از شــاگردان نامی »میر عماد« خوشنویس - 

رهبر استقالل هندوستان - ضمیر متکلم وحده
۷- پوستین - دلتنگ و آزرده - صلح و سازش
۸- شغل و حرفه - پایه دیوار - ایالتی در هند

9- روز تعطیل هفته - هر چیز ارزشمندی که به 
کسی بخشیده شود - کتف

۱۰-  چین و چروک - اســب تندرو - ماه چهارم 
میالدی

۱۱- تکیه کالم شیعیان - حیات - کشت و زرع
۱۲-  پی در پی - مرکز کنترل فنی صدا و تصویر 

در صدا و سیما
۱۳- صنم - مرکز اســتان کردستان - آب آهک 

طبی

۱۴- بها - آهســته و زیر لب سخن گفتن - قابل 
رویت

۱۵- داخل - راوی »روایت فتح« - میوه پاییزی
عمودی

۱- از خانواده های اصلی زبانی - ماندگاری
۲- سرخوش و بانشاط - داالن ورودی خانه های 

قدیمی - موسیقیدان نامی عهد ساسانیان
۳- از لوازم گرمازا - دلیری - کاله الف

۴-  چهار پا - واحد پول امارات عربی - چراغ چند 
شاخه تزیینی که از سقف می آویزند

۵- سفره غذا - لخت و برهنه
۶- ســگ فضانورد - میدان جنگ - شــهری در 

انگلستان
۷-رها - شبیه و نظیر - حرکت کردن باد

۸- نفع و بهره - مجلس نمایندگان مردم - منفک
9-  ماه چهارم سال شمسی عربی - مقابل بردن 

- جدید
۱۰-نزدیک کردن - اطالعات ســازمان یافته به 

منظور تحلیل و تصمیم گیری - شهادت
۱۱- آماده کردن - از ایلخانان مغول

۱۲- آهو - خالکوبی ابرو - بشر، انسان
۱۳- ضمیر چند نفره - اشیای گرانبها و قیمتی - 

نوعی اسلحه کمری
۱۴- ارمغان سفر - واپسین - سرازیری

۱۵- فهم و شعور - مثلث راست پهلو
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آگهی تجدید مزایده

امیراحمد زندآور _  شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/۲4۱ مورخ 96/04/۱5 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین واقع در 
فالورجان- بلوار طالقانی – مقابل ساختمان شهرداری محل توقف سابق تاکسی های خطوط شهری به متراژ تقریبی ۱478 مترمربع 
زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان 

واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید. 
قیمت پایه مزایده:

الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۲۲/000/000 ریال برای زمین روبروی شهرداری می باشد.
ب( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۱/800/000 ریال برای زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان 

می باشد.
پ( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/06/04 به دبیرخانه حراست 

شهرداری تحویل نمایند.
ج( پیشنهادهای واصله راس ساعت ۱4:30 روز یکشنبه مورخ 96/06/05 در شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به عهده برنده مزایده می باشد.
و( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت دوم
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