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مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه:

صفحه3
دستیابی به تولید 7/5میلیون تن فوالد مذاب در فوالد مبارکه

3

۸ شهرستان اصفهان به عنوان 
تولیدکننده عمده زیتون شناسایی شدند 3

استفاده از نیروی بازنشستگان فرهنگی 
در آموزش و پرورش استان اصفهان

رفتار بازیکنان سپاهان توجیهی ندارد 10

سوءمدیریت، زاینده رود  را از 
اصفهان دریغ کرد

بررسی آینده اصالح طلبی و اصول گرایی؛

برجام؛ نقطه عطفی برای تغییر
برنامه جامع اقدام مشترک یا  سید رسول رضایی
همان »برجــام«، موضوعی 
است که بسیار زیاد راجع به آن بحث و تبادل نظر شده که آیا 
برای ایران مفید بوده است یا مضر. اما فارغ از اینکه برجام 
»آفتاب تابان« بوده یا نه، به نظر می رســد در حال تبدیل 
شدن به یک نقطه عطف برای تغییرات در سایر حوزه ها به 

غیر از حوزه هسته ای در ایران است.
در این چهارچوب، به نظر می رسد حوزه ای که تاثیر فراوانی 

از برجام گرفته، حوزه سیاست در ایران است.
سال هاست که فضای سیاسی کشــور در قالب دو جریان 
اصالح طلبی و اصول گرایی مدیریت اش را پیش برده است.

نکته قابل توجــه در مورد ایــن دو جریان این اســت که 
نمایندگان آنهــا، هنگامی که فرصت مدیریت کشــور را 
داشــته اند، افراط و تفریط های فراوانی در اقداماتشان رخ 

داده است.
در زمان روی کاربودن یک جریان، کار به جایی رســید که 
کتاب یک خواننده آمریکایی در مــورد رقص یا کتابی در 
توهین به پیامبر)ص( در نمایشــگاه کتاب توزیع می شد و 
در جریان دیگر هم کار تا آنجا پیش رفت که به عنوان مثال 
در سفرهای رییس جمهور وقت به ســازمان ملل، بجز دو 
سه کشــور کوچک با جمعیت های چند هزار نفره، سران 
هیچ کشور دیگری حاضر به مالقات با رییس جمهور ملت 

ایران نبود.
با چنین عملکردهایی، ایران در ســال 1392 به هیچ وجه 
شرایط خوبی از لحاظ اقتصادی،سیاســی،بین المللی و... 
نداشت و بر همین اساس مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
برای دولت یازدهم به هیچ کــدام از کاندیداهای دو جریان 
سیاسی معروف کشــور اعتماد نکردند، بلکه به کاندیدایی 

رای دادند که شعارش اعتدال بود.
...ادامه در صفحه 2

ماجراهای یک بمب
2

نگاه

ادامه در صفحه11

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
 در خصوص برنامه های پیش رو برای اول مهر عنوان داشت:

اعمال قانون9گشت بازرسی
این روزها شــهر رنگ و بوی تازه ای گرفته اســت؛ از یک طرف 
والدین بعد از اتمــام فرآیند ثبت نام فرزندان خــود در تکاپوی 
تدارک وسایل مورد نیاز آنها برای آغاز ســال تحصیلی جدید هستند و از طرفی 
مسئوالن شهری نیز به مانند سال های گذشته وظیفه آماده سازی شهر برای تردد 

راحت و ایمن این دانش آموزان را برعهده دارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تاکید کرد:

سایه نابودی بر سر پروژه نمایشگاه اصفهان

8

11

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان در مجمع بزرگ مبلغان ماه محرم :

9 قرآن را به متن عزاداری سیدالشهدا علیه السالم ببریم
                          مهدی زرگر/ زاینده رود
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آمانو، مدیر کل آژانس ماند
»یوکیا آمانو« برای سومین دور متوالی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب 
شد. وی تا سال 2021 در این سمت باقی خواهد ماند. آمانو در اظهارات خود برای ادای سوگند 

گفت که از هیچ دولت یا مقام بیرون از آژانس، دستور نخواهد گرفت.

يادداشت

قوه قضائیه

ایســنا: بابک زنجانی در جلســه دادگاه رسیدگی به 
پرونده موسوم به فســاد نفتی در بخشی که مربوط به 
شفاف ســازی در خصوص اظهارات حمید فالح هروی 
و مهدی شمس بود، خطاب به قاضی گفت: اینجا همه 
بگویند تقصیر من اســت، من قبول دارم؛ آخرش برای 

من اعدام است.
قاضی مقیســه از بابک زنجانی خواســت تا در جایگاه 
حضور پیدا کند و درخصوص مشــارکت حمید فالح 
هروی در بانک اف آی آی بی و فروش بانک اف آی آی 
بی به بانک ملت و مبلغی که از بانک ملت به فالح هروی 

تعلق گرفت، توضیح دهد.
بابک زنجانی در میــان اظهاراتش، با غالمرضا مهدوی 
وکیل شــرکت نفت درگیری لفظی پیــدا کرد که این 
مشاجره نهایتا باعث شد قاضی، مقیســه زنجانی را از 

دادگاه اخراج کند.
قاضی مقیسه یادآور شد: االن به عنوان مطلع و مسئول 
تشکیالت در دادگاه حضور دارید و این جلسه، دادگاه 
شما نیست؛ بنابراین به ســواالتی که پرسیده می شود 
جواب دهید، چراکه محاکمه شــما تمام شــده است. 
آقایان ادعایی کردند که ما بایــد ببینیم واقعیت دارد 

یا نه.

 فرمانده مرزبانی نیــروی انتظامی اعالم کرد: ســعید 
براتی ســرباز ربوده شــده سیســتان و بلوچســتانی 
 زنده اســت و همچنان پیگیر برگرداندن او به کشــور 

هستیم.
 ســردار قاســم رضایــی در گفــت و گــو بــا 
خبرگزاری ایرنا افزود: آخرین پیگیرهایی که داشــته 
و همچنان دنبال آن هســتیم، این اســت که از طریق 
سیستم های اطالعاتی و دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین اقوام منطقه دو طرف )منطقه 
مرزی چاهندوی میرجاوه سیســتان و بلوچســتان( 
مطلع شدیم که این سرباز در اختیار تروریست ها بوده 

و زنده است.
سردار رضایی اضافه کرد: اکنون در حال رایزنی هستیم 

تا این سرباز را به خانواده اش باز گردانیم.
 اوایل اردیبهشــت مــاه امســال 12 نفــر از ماموران 
 مرزبانــی نیــروی انتظامی متشــکل از ســه نیروی 
کادر و 9 ســرباز وظیفه، در منطقــه مرزی چاهندوی 
میرجاوه سیستان و بلوچستان به هنگام تعویض پست، 
مورد حمله و کمین تروریست ها قرار گرفتند که در این 
 این میان، سعید براتی یکی از ســربازان وظیفه ربوده 

شد.

بابک زنجانی قبل از اخراجش از دادگاه: 

 نهایت کار برای من
اعدام است

فرمانده مرزبانی ناجا: 

سرباز ربوده شده ایرانی زنده 
است

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

تعیین استانداران پیشنهادی پس 
از بازگشت روحانی از آمریکا

صادق زيبا کالم: 

  مگر دوپینگ شورای نگهبان 
به کمک اصول گرایان بیاید

تسنیم : سخنگوی وزارت کشور، از تعیین برخی استانداران 
پیشنهادی پس از بازگشــت رییس جمهور از نیویورک 
خبر داد.سیدسلمان سامانی ســخنگوی وزارت کشور 
درباره موضوع انتخاب اســتانداران تا پایان شهریورماه، 
اظهار داشت: تاکنون 7 تن از استانداران به هیئت دولت 
معرفی شده و هر یک توانستند با حضور در جلسه دولت 
و ارائه برنامه های خود، نظر اعتماد هیئت وزیران را جلب 
کرده و فعالیت خود را در دولت دوازدهم آغاز کنند. وی 
بااشاره به اهمیت نظرات تمامی اعضای دولت بخصوص 
رییس جمهور در انتخاب استانداران، گفت: علی القاعده 
و براســاس تاکیدات رییس جمهور، معرفی استانداران 
پیشنهادی، در جلســه ای با حضور رییس جمهور انجام 
می گیرد که بر این اساس پس از بازگشت آقای روحانی  از 
سفر به سازمان ملل، سایر استانداران پیشنهادی به هیئت 
دولت معرفی خواهند شد. سخنگوی وزارت کشور تاکید 
کرد: در ابتدای شروع به کار هر یک از استانداران، وضعیت 
استان در هریک از شاخص های توسعه یافتگی استان احصا 
شده و در اختیار آنها قرار می گیرد و متناسب با برنامه های 
دولت دوازدهم، اقدامات و عملکرد استان ها در دوره های 

شش ماهه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

خبر فوری: صادق زیبــا کالم یکــی از فعاالن اصالح 
طلبی در مــورد تعبیــرش از 15 میلیــون رای آقای 
رییســی گفت:29 اردیبهشــت 96 چند میلیون نفر 
می توانســتند رای دهند؟ ظاهرا حــدود 56 میلیون 
نفر که از این تعداد، 15 میلیون به آقای رییســی رای 
دادند. وقتی درحد کالن بنگریم، مشخص می شود که 
حدود 15 الی 20 درصد جامعه طرفدار اصول گرایان 
 هســتند و این به طــور منظم در حال کمتــر و کمتر 

شدن است.
وی در ادامه گفــت: علت این اتفاق چیســت؟ به این 
خاطر که نسل جدید به ارزش ها، باورها و جهان بینی 
اصول گرایان اعتقادی ندارد و اصول گریان متوجه این 
موضوع نیســتند، بعد یقه آمریکا، انگلیس، اسرائیل، 
صهیونیســت و من صادق زیبا کالم را می گیرند؛ باید 

بروند ببینند که چرا نسل جدید آنها را قبول ندارد؟
زیبا کالم در مورد پیروز انتخابات 1400 هم گفت: در 
سپهر سیاسی ایران، اصول گرایان شانسی ندارند و تنها 
از طریق دوپینگ شورای نگهبان و احتماال درصورتی که 
مثل برگ خزان هر نامزد غیر اصول گرایی رد صالحیت 

شود، موفق خواهند شد.

يادداشت

 شورش خاخام های یهودی 
علیه سربازی اجباری

مشــرق: تظاهرات صدها خاخام معترض به ســربازی اجباری در 
مناطق اشغالی فلســطین، به درگیری آنها با پلیس و دستگیری 8 

تن در جریان این تظاهرات در قدس و نواحی همجوار منجر شد.

بررسی آينده اصالح طلبی و اصول گرايی؛

برجام؛ نقطه عطفی برای تغییر
... ادامه از صفحه اول 

بر اساس نظر برخی از کارشناسان سیاسی در هر دو طیف، آنچه به نظر 
می رسد، این است که حسن روحانی پیروزی اش در انتخابات یازدهم 
و دوازدهم را تا حدود زیادی مدیون جریان اصالح طلبی است. با این 
وجود برخی از اصالح طلبان این نکتــه را حائز اهمیت می دانند که 
حسن روحانی یک رییس جمهور صد در صد ایده آل برای آنها نیست.

نباید فراموش کرد که جریان اصالح طلبی، در زمان دولت اصالحات 
که زمام امور را مستقیما در دست داشت، کارنامه قابل قبولی از خود 
به جای نگذاشته است و بر این اساس آنها چاره ای ندارند جز اینکه قدر 
روحانی را بدانند و دیدگاه های گذشته را به این وسیله کمی اصالح 
کنند؛ اما همچنان هستند بســیاری در این جریان که بر گفتارها و 
رفتارهای امتحان پس داده گذشته )که با افراط و تفریط فراوان، کشور 
را دچار مشکل کرده بود( پافشاری می کنند؛گفتارهایی مثل اینکه در 
چالش های میان ایران و آمریکا ، ایران مقصر اصلی است و در نتیجه 
چون آمریکا ابرقدرت است، ایران باید برای حفظ منافع خود، تنش ها 

را با این کشور کاهش دهد.

در چنین شرایطی که دو جریان اصلی سیاسی کشور با اقبال عمومی 
مواجه نبوده و بســیاری از آنها بر طبل راهکارهای تاریخ گذشــته 
می کوبیدند، تیم دیپلماتیک دولت حسن روحانی به رهبری محمد 
جواد ظریف، با پایان دادن به مذاکرات چندین ســاله ایران و غرب، 

برجام را وارد معادالت سیاسی ایران کرد.
نکته قابل توجه در مورد برجام این است که ایران با توجه به شناختی 
که از طرف مذاکرات و خصوصا طرف آمریکایی دارد، به صورت کامال 

آگاهانه منتظر نقض برجام از سوی آنها بوده و  هست.
در حقیقت از همان ابتدا و قبل از به اجرا در آمدن توافقات بین ایران 
و غرب، در مورد برجــام دو احتمال کلی وجود داشــت: اول اینکه 
طرف مقابل به تعهداتش کامال پایبند باشد، که در این صورت ایران 
می توانست مشــکالت اقتصادی اش را حداقل تا حدودی حل کند 
و این به این معنی بود که کســانی که به دنبال براندازی جمهوری 
اسالمی با تحریک جامعه ایرانی به واسطه وجود مشکالت اقتصادی 
بوده اند، یکی از اهرم های فشار اصلی خود بر جمهوری اسالمی را از 

دست داده اند.
و اما دومین احتمال که محتمل ترین نیز بود، اینکه طرف مقابل به 

تعهداتش پایبند نباشد که همین طور هم شد.
در چنین شــرایطی ایران، آمریکایی هــا را وادار بــه نقض برجام 
کرده اســت؛ چرا که اگر آنها این کار را نمی کردند، ایران مشکالت 
اقتصادی اش را برطرف می کرد و این یعنی امید به براندازی جمهوری 

اسالمی بسیار ضعیف می شد.
پس آنها توافق را نقض کردند و با وجود نقض برجام ، ایران از خود رفع 
اتهام کرد که تنش های میان ایران و ایاالت متحده، هیچ وقت تقصیر 

ایران نبوده است.
به چنین وضعیتی، این را هم اضافه کنید که ایران شرایط را به قبل از 
تشدید تحریم ها در زمان دولت احمدی نژاد برگردانده است؛ چراکه 
وقتی در زمان محمود احمدی نژاد تحریم های علیه ایران تشــدید 
شــد، تمامی راه هایی که ایران تا قبل از آن تحریم ها را دور می زد 
نیز بسته شده بود؛ لذا دولت ایران که وابستگی زیادی به فروش نفت 
دارد، نمی توانست اقتصاد کشور و به عنوان مثال بازار عرض را آنگونه 
که شایسته است کنترل کند و در نتیجه ایران با یک تورم وحشتناک 
روبه رو شد و در این شرایط بود که نقش امثال بابک زنجانی در فروش 
نفت برای ایران پر رنگ شد. پس اگر برجام همه تحریم ها را برطرف 
نکرده اســت، حداقل شــرایط را به زمانی بازگردانده که دور زدن 
تحریم ها نسبت به سال 92 ممکن تر شده و این نکته را هم نباید منکر 

شد که برجام در زمینه هایی نیز مستقیما راهگشا بوده است.
اما رهاورد مهم تر برجام برای ایران این است که درصد قابل توجهی از 
مردم ایران و حتی مردم دنیا بدعهدی آمریکا را در موضوع هسته ای 
دیده اند و این یعنی کســانی که در جریان اصالح طلبی معتقد به 
مذاکره همه جانبه بوده اند، در آینده دیگر حرف شان توجیهی برای 
مانور دادن ندارد؛ چرا که پذیرش آن از سوی عامه جامعه بسیار سخت 
خواهد بود. بر این اساس است که به احتمال فراوان برجام نقطه عطفی 
است برای تغییر در نوع نگرش جریان های سیاسی و خصوصا جریان 

اصالح طلبی.
با این وجود اما آنچه نتیجه چند انتخابــات اخیر در ایران و خصوصا 
انتخابات های بعد برجام بوده، این است که همچنان مردم وضعیت 
فعلی را ترجیح می دهند، تا اینکه مدیریت امور را به کسانی بسپرند 

که نتایج ملموس کارنامه شان از یاد مردم نرفته است.
بنا بر این شاید بتوان این نتیجه را گرفت که نوع نگاه مردم در انتخابات 
اخیر، جریان اصول گرایــی را نیز وادار به تغییــر کند؛ تغییری که 
احتماال عقالنیت بیشتری در پی داشته باشد. شاهد این ادعا را شاید 
بتوان موضوع نامه قالیباف به جوانان و درخواست از آنها برای تعریف 
نواصول گرایی دانست و این یعنی اصول گرایان نیز در اثر شکست ها و 
اینکه مردم، دولت محقق کننده برجام را دوباره انتخاب می کنند، به 

این نتیجه رسیده اند که تغییرات را آغاز کنند.

عکس نوشت

يادداشت

دیدگاهناجادولت

رییس جمهور از همه ایرانیــان از جمله ایرانیان مقیم خارج 
کشور خواست برای ســاختن ایرانی آبادتر و افتخارآفرین تر 

در عرصه جهانی، دست  در  دست یکدیگر بدهند و بکوشند.
 حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی یکشنبه شب به 
وقت نیویورک در جمع صمیمی ایرانیان مقیم آمریکا گفت: 
ما برای ساختن ایران اسالمی به همه ایرانیان سراسر گیتی 
نیازمندیم و همه ایرانیــان که دلداده ایران و عاشــق وطن 
خودشان هســتند باید در آینده ایران ســهم داشته باشند. 
ایران از آِن همه ملت ایران است و هیچکس در ایرانی بودن، 

نمی تواند بگوید من از دیگران ایرانی تر هستم.

رییس جمهور تاکید کرد: همان طور که ایرانیان مقیم خارج 
همپای ایرانیان داخل، برای تعیین سرنوشت آینده کشور در 
پای صندوق های رای انتخابات پر شور 29 اردیبهشت حضور 
یافتند و افتخارآفرینی کردند، اکنون نیز باید در پای صندوق 
تعامل با دانشگاه ها، پارک های علمی و فناوری و بخش های 

اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری حضور یابند.
وی اظهارداشــت: ایرانیان مقیم خارج می توانند در تعامل 

فرهنگی، علمی و فناوری، برای سربلندی ایران تالش کنند.
روحانی با بیان اینکه »خواســته ما از شما ایرانیان این است 
که سهم خودتان را برای پیشرفت ایران بیش از پیش افزایش 

دهید«، گفت: ایرانیان مقیم خارج، سفیران فرهنگی، علمی، 
اقتصادی و سیاســی ملت ایران هستند و شــما  همان طور 
که در حمایــت از برجام در آمریکا تــالش کردید، امروز هم 
می توانید برای منافع ایران و حقوق مردم ایران تالش کنید. 
رییس جمهور، به ارائه اعتبارات گسترده از سوی کشورهای 
اروپایی و چین و کره به ایران اشــاره کــرد و افزود: ایران در 
مســیر پیشــرفت و تعالی خواهد بود. برای پیشرفت کشور، 
ســهم ایرانیان خارج همواره سهم ارزشــمندی بوده است و 
آمارها نشان می دهد که در یکسال گذشته بیش از 500 نفر 
از تحصیل کردگان ایران در 100 دانشگاه برتر دنیا به ایران 
بازگشــته اند که بخش عمده این رقم از آمریکا بوده اســت. 
روحانی در پایان گفت: البی اصلی ملت ایران در آمریکا، شما 

ایرانیان فرهیخته و سربلند هستید.

ريیس جمهور در ديدار با ايرانیان مقیم آمريکا:

برای ساختن ایران اسالمی، به همه ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم

بین الملل

فراخوان برای اعتراض مردم 
عربستان به حکومت آل سعود

حامیان جنبــش های اعتراضی عربســتان ســعودی 
 که چنــدی پیــش در فضــای مجــازی با هشــتگ 
#حراک _ 15_ سبتمبر )جنبش 15 سپتامبر(، مردم را 
به اعتراض علیه حکومت سعودی دعوت کردند، این بار در 
فضای مجازی، فراخوانی برای روز ملی این کشور دادند تا 
این اعتراضات ادامه پیدا کند. فعاالن رسانه ای عربستان در 
فضای مجازی، از دستگیری بسیاری از رهبران مذهبی، 
نویسندگان و بزرگان شــان خبر دادند که می توان برای 
نمونه، »شیخ ســلمان العوده«، یکی از علمای الصحوه و 
همسو با اخوان المســلمین را نام برد. او چندی پیش در 
حساب توئیتری خود که بیش از 14 میلیون دنبال کننده 
دارد، برای اتحاد مجدد کشورهای عربی دعا کرده بود که به 
همین دلیل بازداشت شد و این طور منتشر شده که دست 

به اعتصاب غذا زده است.

 عراق، آماده مداخله نظامی 
در اقلیم کردستان است

ایرنا: نخست وزیر عراق درخصوص همه پرسی استقالل 
اقلیم کردستان هشــدار داد که اگر همه پرسی در اقلیم 
کردستان به ناآرامی منجر شود، ما برای مداخله نظامی 
آماده ایم. حیدر العبادی اعالم کرد: اگر مردم عراق با قوه 
قهریه غیر قانونی تهدید شوند، ما دخالت نظامی خواهیم 
کرد. نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد: نقشه کردها برای 
برگزاری همه پرسی استقالل در این اقلیم، مانند بازی با 
آتش است. پارلمان اقلیم کردستان عراق پیشتر در حالی 
که پنج فراکســیون حزبی از حضور در آن امتناع کرده 
بودند، کمیسیون عالی انتخابات در اقلیم کردستان عراق 
را موظف به برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان 

عراق کرده بود.

ترامپ، لقب جدیدی به رهبر 
کره شمالی داد

به گزارش اســپوتنیک، رییس جمهــور آمریکا دونالد 
ترامپ، در توییتی به جای »کیــم جونگ اون«، از لقب 

»مرد موشکی« برای  رهبر کره شمالی استفاده کرد.
ترامپ نوشت: »دیشب با ]مون جائه این[، رییس جمهور 
کره جنوبی صحبت کردم. از او پرســیدم مرد موشکی 
چطور است؟ ]در اثر تحریم ها[ صف های طوالنی بنزین 

در کره شمالی تشکیل شده است. این خیلی بد است!«

شایعات، زیاد و بعضا متناقض بود. گفته شد مغازه دار نزدیک 
منزل پدری شهید حججی، به یک خودروی پارک شده مشکوک 
می شــود و پلیس را در جریان قرار می دهد. در خبرهای اولیه، 
صحبت از یک خودروی هیوندای بوده که چراغ چشــمک زن 
آن نیز روشن بوده و همین موضوع مغازه دار را مشکوک کرده 
اســت. در خبرهای بعدی اما از خودروی پراید و مزدا323 هم 
نام برده شــد. در یکی دیگر از کانال های تلگرامی نیز داستان 
این گونه روایت شــده بود که حوالی ســاعت 8 یکشنبه شب، 
کارگر ماســت بندی ذنوبی، بسته مشــکوکی را زیر خودروی 
صاحب مجموعه مشــاهده کرده و در ایــن خصوص با پلیس 

تماس می گیرد.
 به دنبال این موضوع، نیروهای امنیتی و نظامی در بلوار شهیدان 
حجتی حضور پیدا کرده و ضمن مسدود کردن مسیرهای منتهی 
به این منطقه، تدابیر ویژه ای در این خصوص اتخاذ می کنند. 
نیروهای انتظامی، خودروهای آتش نشانی، آمبوالنس، نیروهای 
بسیج و سپاه، از جمله حاضرین در این محدوه بودند. به دنبال 
این موضوع، بسته مشکوک که در حد و اندازه یک ضبط صوت 
بوده ، از زیر خودرو به وسیله روبات کنترل از راه دور خارج شده 

و در پیاده رو قرار می گیرد.  یکی از شاهدان ماجرا هم در این باره 
گفته بود: این بسته دارای سیم های متعدد و ساعت بوده است و 
به صورت آهنربایی زیر خودرو نصب شده بود. الزم به ذکر است 
که اطراف بسته مشکوک را با استفاده از کیسه های شن پوشش 

داده اند و منتظر ورود تیم های خنثی سازی هستند.
در روایتی دیگر اما این گونه عنوان شد که مغازه دار نزدیک خانه 
شهید حججی، پراید مشکوکی را مشاهده می کند و موضوع را 
به پلیس اطالع می دهد. درنهایت پس از ساعتی صدای مهیب 
انفجار از محدوده بیرون شــهر به گوش می رسد. همزمان در 
شبکه های اجتماعی و برخی سایت های خبری عنوان شد که 
برخی منابع اعالم کردند صدای انفجاری که در محالت جنوبی 
نجف آباد شنیده شد، به علت منفجر کردن بمب کشف شده در 
بیابان های اطراف شهر بوده است و به هیچ وجه جای نگرانی 

وجود ندارد.
بسته مشکوک توسط یگان خنثی سازی و به وسیله یک دستگاه 
تویوتا از محل خارج می شــود و چند آمبوالنس نیز خودروی 
حامل بسته را تا مقصد همراهی می کنند. درنهایت نیز عنوان 
می شود خودرویی که بسته مشکوک به آن چسبانده شده بود از 

نوع سواری مزدا 323 بوده است.
در حالی که تصاویر و فیلم های مربوط به بسته شدن خیابان های 
منتهی به کشف بمب جاسازشده به ســرعت در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شد و در برخی کانال ها نیز از قول مسئوالن 
امنیتی شهر عنوان شد که »باتوجه به اینکه احتمال عملیات 
مجدد خرابکارانه وجود دارد، مردم هرگونه مورد مشکوک را به 
پلیس اطالع بدهند«، در آن سوی میدان، فرمانده لشکر 8 نجف 
اشرف و نماینده نجف آباد در مجلس تاکید کردند که خطر رفع 

شده و جای هیچ نگرانی نیست. 
فرمانده لشکرزرهی 8 نجف اشرف با تایید ماجرای کشف بمب 
در این باره گفت: »این موضوع صحت دارد. رأس ساعت 22:30 
مردم متوجه می شــوند که یک خودروی هیوندا در نقطه ای 
پارک شده که چراغ چشمک زن دارد و پس از آن پلیس 110 
در محل حاضر شده و طی بررســی اولیه متوجه می شود که 
بسته مشکوکی زیر این ماشین قرار گرفته است. این بسته چراغ 
چشمک زن، سیم برق و شکل خاصی داشت که احتمال هرگونه 
خطر را می داد؛ بنابراین فرصت باز کردن آن نبود و با امکانات آن 

را از منطقه خارج کرده و در بیرون شهر منفجر کردند.« 
روز بعد از کشــف و انهدام بمب اما روایتی کامــال متفاوت با 
آنچه چندســاعت قبل شــنیده بودیم ، از زبــان »ابوترابی« 
نماینده مــردم نجف آباد در مجلس مطرح شــد. در حالی که 
گفته می شــد این خودرو نزدیک خانه پدری شهید حججی 
کشف شــده، ابوترابی گفت که خودرو فاصله زیادی با منزل 
پدر شــهید حججی داشته است. شــب حادثه عنوان شد  که 
 احتمال تروریســتی بودن حادثه وجود دارد اما ابوترابی گفت 
» بمب زیر ماشین یکی از فعاالن اقتصادی کار گذاشته شده بود 

و احتماال به دلیل خصومت شخصی بوده است.«
گفته می شود بمب کشف شده با حدود 900 گرم مواد منفجره، 
دارای قدرت انفجاری باال و در 20 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. این بمب شامل 2 پوند ماده منفجره قوی TNT بود که 
البته توسط متخصصان امنیتی به صورت کامال امن منهدم شد. 
نماینده مردم نجف آباد در توضیح بیشتر درباره بمب کشف شده 
گفته است که این بمب قدیمی و صوتی بود و از این نوع بیشتر در 

اوایل انقالب استفاده می شد.
در همین زمینه مدیرکل امنیتی وزارت کشور نیز روز گذشته 
گفت:  شیء مشکوکی که شامگاه 26 شهریور ماه در محدوده 
شهر نجف آباد کشف شده، لزوما انفجاری تروریستی نبوده و هم 
اکنون ماهیت آن در نیروی انتظامی در حال بررسی است. در هر 
صورت ارتباطی بین این موضوع و منزل شهید حججی وجود 
ندارد و آنچه در این زمینه مطرح شــده، صرفا فضاسازی غلط 
برخی از رسانه ها بوده است.« قطعا در روزهای پیش رو جزئیات 
بیشتر و شاید حتی متفاوت تری درباره این بمب خواهید شنید. 
نجف آباد، شهر همیشه خبرسازی بوده است؛ روزی به واسطه 
حضور یک آیت ا... جنجالی ، روزگاری با افتخارآفرینی های مدام 
مردان مردی همچون »احمد کاظمی« در دوران جنگ و پس از 
جنگ و حاال با »محسن حججی« که حجت خدا شد روی زمین 

و داستان هایش انگار تمامی ندارد!

شامگاه يکشــنبه اعالم يک خبر مردم نجف آباد را در نگرانی فروبرد؛ کشف بمب  سمیه پارسادوست
جاسازشده زير يک خودرو نزديک منزل پدری شهید حججی. اينها اطالعات خام و 

اولیه ای بود که به سرعت پروبال پیدا کرد و در کانال های تلگرامی پخش شد.

شبی که نجف آباد نخوابید؛

ماجراهای یک بمب
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کافه اقتصاد

کاهش ۱۳ درصدی ورودی سدهای کشور
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ورودی آب به سدهای کشور نسبت 
به سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۳درصد کاهش داشــته و در حوضه رودخانه ها کاهش 

بارندگی نسبت به سال قبل به حدود ۷ درصد رسید.

بهینه سازی پست ۶۳ کیلوولت 
قند نقش جهان در استان اصفهان

با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریــال و با هدف افزایش 
پایداری شبکه فوق توزیع و کاهش خطاهای شبکه، پست 
۶۳.۲۰ کیلوولت نقش جهان، یکی از قدیمی ترین پست 
های فوق توزیع اصفهان در منطقه صنعتی مبارکه، بهینه 
سازی شد.پســت ۶۳.۲۰ کیلوولت نقش جهان با هدف 
تامین انرژی مصرفی کارخانه قند نقش جهان، شهرک 
صنعتی و سایر صنایع منطقه مبارکه و همچنین تامین 
برق شهرستان مبارکه و روســتاهای هم جوار در سال 
۱۳۵۳ مورد بهره برداری قرار گرفت.با توجه به فرسوده 
بودن تابلوهــای کنترل و حفاظت، تجهیزات ســوییچ 
یارد و ساختمان ایستگاه، با پیگیری واحد بهینه سازی 
معاونت بهره برداری و کارشناســان امور انتقال نیروی 
غرب، پروژه بهینه سازی ایســتگاه مذکورکلید خورد.با 
توجه به بار باالی ایستگاه،  مقرر شده است بهینه سازی 
در دو مرحله اجرا گردد که فاز اول پروژه از دی ماه سال 
۱۳۹۵، آغاز و تا پایان سال با انجام اصالحات ساختمانی 
و تعویض تابلوهای حفاظت و کنتــرل ترانس ۲ انجام 
شد. فاز دوم پروژه نیز از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ شروع 
شــد و با تعویض تابلوهای حفاظت و کنترل ترانس ۱  و 
بهینه سازی تجهیزات فشارقوی و انجام اصالحات مداری 

در خردادماه به بهره برداری رسید.

مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد 
کشاورزی نطنز خبر داد:

 کشت مکانیزه زعفران 
در مزارع نطنز

مسئول اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی نطنز گفت: 
امسال برای اولین بار کشت پیاز زعفران در سطح ۵هکتار 
در مجتمع کشاورزی طرق رود به صورت کامال مکانیزه 

و با استفاده از دستگاه ردیف کار پنج ردیفه انجام شد. 
بهروز کیانوش اظهار کرد: با توجه به مشکل کمبود آب 
در شهرستان و برنامه ها و تبلیغات صورت گرفته برای 
تشویق کشاورزان به کشت گیاهان کم آب، در ۱۰ سال 
گذشته سطح زیر کشــت محصول زعفران در دو بخش 
مرکزی و امامزاده از ۵۰ هکتار بــه بیش از ۲۲۰ هکتار 

رسیده است. 
وی افزود: امســال برای اولین بار کشت پیاز زعفران در 
ســطح پنج هکتار در مجتمع کشــاورزی طرق رود به 
صورت کامال مکانیزه و با اســتفاده از دستگاه ردیف کار 

پنج ردیفه انجام شد.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: هشت 
شهرســتان در اصفهان به عنوان تولید کننده عمده زیتون شناسایی 

شدند.
احمد رضا رییس زاده اظهار داشــت: برداشــت زیتون از سطح ۸۶۵ 
هکتار باغات بارور اســتان، از اوایل شهریورماه آغاز شــده و تا پایان 

مهرماه ادامه دارد.
وی گفت: برداشت زیتون  برای تهیه کنســرو زیتون و سپس تا پایان 

آبان ماه جهت روغن کشی و تهیه روغن ادامه خواهد داشت. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: سطح 
کل باغات زیتون اســتان یک هزار و ۷۷ هکتار اســت که حدود ۲۳۱ 
هکتار آن به باروری نرسیده است. وی گفت: پیش بینی می شود ۷۱۵ 

تن محصول زیتون از باغات استان برداشت شود.

۸ شهرستان اصفهان به 
عنوان تولیدکننده عمده 

زیتون شناسایی شدند

سکه تمام بهار آزادی
12،180،000 ریال)طرح جدید(

6،440،000 ریالنیم سکه

۳,550,000 ریالربع سکه

2,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،226،510 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، از صدور حکم سنگین برای 
قاچاقچی پوشاک و لوازم ورزشی خبر داد. غالمرضا صالحی با اشاره به 
تشکیل و رسیدگی به پرونده قاچاق انواع لوازم و پوشاک ورزشی، اظهار 
کرد: ارزش ریالی این پرونده کاالی قاچاق  شش میلیارد و ۳۷4 میلیون و 
۹۰۲ هزار و ۱۱۹ ریال برآورده شده بود.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان گفت: این محموله کاالیی مظنون به قاچاق، توســط ماموران 
انتظامی مستقر در سه راهی چوپانان نائین از یک دستگاه تریلر  کشف 
شده بود. وی با بیان اینکه این پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق 
کاال و ارز تعزیرات حکومتی نائین ارسال شده بود، اظهار کرد: این شعبه 
با صدور حکم، متهم پرونده را عــالوه بر محکومیت به ضبط کاال به نفع 
دولت، به پرداخت مبلغ شش میلیارد و ۳۷4 میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۱۹ 

ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

صدور جریمه سنگین برای 
قاچاقچی پوشاک و لوازم 

ورزشی

رییس اتاق اصناف اصفهان گفــت: نظارت بر تمام کاالها و 
محصوالت به طور کامل وجود دارد؛ نظارت کاالهای اساسی 
نیز به صورت ویژه صورت می گیرد و گزارش آن به جلسات 

ماهانه کمیسیون تنظیم بازار ارائه می  شود.
رســول جهانگیری در رابطه با نظارت اتاق اصناف بر بازار 
محصوالت اظهار کرد: اتاق اصناف همواره نقش نظارتی خود 
را بر بازار کاالها حفظ می  کند و در مناسبت  های خاص، این 

نظارت به شکل گسترده  تری صورت می  گیرد.
وی در همین رابطه افزود: کمیســیون تنظیم بازار، مسائل 
روز را مورد بررسی قرار می  دهد و از طریق آن پیش  بینی می 
 کند که چه کاالهایی ممکن است در بازار کم شده یا بازار آن 

با مشکل روبه رو شود.
رییس اتاق اصناف اصفهان در رابطه با تنظیم بازار گوشت 
قرمز گفت: با تدابیری که اندیشیده شد، مشکل بازار عرضه 
گوشت قرمز، رفع شــد و در حال حاضر گوشــت قرمز از 

ارمنستان و گرجستان، وارد و به بازار عرضه می  شود.
وی به نوسانات قیمت مرغ نیز اشــاره و تصریح کرد: بازار 
مرغ نیز از دیگر بازارهایی بود که به دلیل بازگشت حجاج، 
بازگشایی مدارس و نزدیک شــدن به ایام محرم، احتمال 
داشــت تحت تاثیر قرار بگیرد که با تزریــق مرغ صادراتی 

منجمد، بازار مرغ تحت کنترل قرار گرفت.
وی تاکید کرد: نظارت بر تمــام کاالها و محصوالت به طور 

کامل وجود دارد؛ نظارت کاالهای اساسی نیز به صورت ویژه 
صورت می گیرد و گزارش آن به جلسات ماهانه کمیسیون 

تنظیم بازار ارائه می  شود.
جهانگیــری در رابطــه با نظــارت اتاق اصنــاف در زمان 
بازگشــایی مدارس گفت: گشت بازرســی اصناف نظارت 
بر بازار پوشــاک و لوازم التحریر از یک ماه گذشته آغاز به 
کار کرده و این نظارت تا دوم مهرمــاه ادامه دارد؛ همزمان 
کمیسیون واحد بازرســی اتاق اصناف نیز بازار را رصد می  
 کند و اگر مشــکلی وجود داشته باشــد، مورد بررسی قرار 

می  گیرد.

مدیــر تولید فوالد شــرکت فوالد مبارکه گفت: مســیر 
دستیابی به تولید ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فوالد مذاب و 
تولید۷/۲میلیون تن اسلب در کوره های قوس الکتریکی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، با پایان یافتن اصالحات 
اساســی کوره های ۳ و 4 واحد فوالدسازی این شرکت، 

هموار شد.
محمدعلی توحیدی گفت: ناحیه فوالدسازی با توجه به 
اهداف عالی سازمان، در راستای افزایش تولید و ایمنی و 
همچنین پاسخگویی بیشتر به نیازهای مشتریان، عملیات 
یکسان ســازی بدنه و سقف کوره های ســه تا ۶ با سایر 

کوره ها را در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این کار از اواســط تیرماه امسال با انجام 
اقدامات الزم درخصوص کوره شماره سه شروع شد، افزود: 
در گام بعدی، انجام اصالحات الزم بر کوره شــماره چهار 
در اوایل مرداد با موفقیــت و به طور دقیق مطابق با برنامه 
زمان بندی و اولویت تهیه شد و با کمترین توقف اضطراری 

پس از استارت به انجام رسید.
رییس کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه نیز با بیان 
اینکه نظارت کل این پروژه توسط مدیریت و کارشناسان 
ناحیه فوالدسازی انجام شــد، گفت: با انجام این پروژه، 
عالوه بر کاهش توقفات و کم شــدن زمان آماده ســازی 
بدنه کوره ها، مزایای دیگری از قبیل بهبود کیفیت فوالد 

مذاب تحویلی به خطوط بعدی، پیشگیری از تداخل امور 
و کاهش مصارف نسوز، کاهش آسیب به پانل های آبگرد 
بدنه و بهبود در مصارف عمده کوره نظیر انرژی و الکترود 

نیز به دست آمد.
غالمرضا ســلیمی، با تاکید بر اینکه این فعالیت در آینده 
نزدیک، درخصوص کوره های شــماره ۵ و ۶ فوالدسازی 
نیز عملیاتی خواهد شــد، افزود: طبق برنامه زمان بندی 
شده، در سال ۹۷ شاهد تولید هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن فوالد مذاب در کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه 

خواهیم بود.

مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

دستیابی به تولید 7/5میلیون تن فوالد مذاب در فوالد مبارکه

اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان خبر داد:

نظارت منظم و مستمر اتاق اصناف بر بازار

مدیر عامل شــرکت ایتکو، در مراسم بهره برداری از نخستین 
نیروگاه تولید همزمان برق و بخار در اصفهان گفت: این نیروگاه 
به طور کامل توسط مهندسان جوان شرکت توربین توان گستر 

ایرانیان، طراحی و در شاهین شهر اصفهان اجرا شده است.
احمد خادم المله افزود: نیروگاه از بخش های مجزای محرک 
اولیه، ژنراتور، مبدل های بازیاب حرارتی و همچنین اتصاالت 

مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است. شرکت توربین توان 
گستر ایرانیان ) ایتکو ( در راستای سیاست های انرژی کشور 
مبنی بر ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک، در سراسر کشور 
اقدام به طراحی و احداث نیروگاه های مقیاس کوچک با ویژگی 
تولید همزمان برق و بخار کرده است. در این راستا کارشناسان 
شرکت برق منطقه ای اصفهان با انجام آزمایش های استاندارد، 

صحت کارکرد ۲ دستگاه موتور از چهار موتور نیروگاه یاد شده را 
تایید و برق تولیدی آن را وارد مدار شبکه سراسری برق اصفهان 
 CCHP کردند. در روش تولید همزمان برق و بخار که به سیستم
موسوم است مولدهای موتورهای رفت و برگشتی )گاز سوز( و 
توربین های گازی، به دلیل دسترسی مناسب به گاز طبیعی در 
ایران و فناوری باال، از کاربری و راندمان بیشتری برخوردار است. 
این نیروگاه با سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان ایتکو ساخته 
شده اســت و از مزیت های آن عالوه بر بازدهی باالی سیستم، 

کاهش تولید آالینده هایی نظیر دی اکسید کربن و ترکیبات 
گوگردی و اکســیدهای نیتروژن است. نیروگاه اصفهان چهار 
واحد ۲ مگاواتی )در مجموع ۸مگاوات( است که ۲ واحد دیگر 
آن آبان امسال در قالب مرحله دوم راه اندازی می شود و نیروگاه 
به طور کامل افتتاح شده و به بهره برداری می رسد. نیروگاه های 
تولید همزمان برق و بخار )CCHP( از جمله نیروگاه هایی است 
که به طور کامل اقتصادی بوده و هزینه تعمیر و نگهداری آن نیز 

درمقایسه با سایر نیروگاه ها پایین تر است.

بهره برداری از نخستین نیروگاه تولید همزمان برق و بخار در اصفهان 

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان گفت: وضعیت فرزانه افسرطه

ساخت پروژه بزرگ نمایشــگاه بین المللی اصفهان، به زمانی 
رسیده است که اگر از سوی سهامداران تامین مالی نشود، نابود 

خواهد شد.
رسول محققیان پیش از ظهردیروز در نشست خبری با اصحاب 
رسانه در سالن همایش های نمایشگاه  بین المللی استان اصفهان 
اظهار کرد: اگر این شرکت در ایران و جهان بِرندی پیدا کرده و 
ظرفیتی در ایجاد اشتغال به وجود آورده، به مدد و همراهی اهالی 

و اصحاب رسانه بوده است.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، 
بااشاره به گزارش مجمع عادی این شرکت، گفت: در این جلسه 
پس از ارائه گــزارش عملکرد و وضعیت مالی توســط مدیران 
و گزارش حســابرس، ســهامداران به بیان پرسش های خود 

پرداختند.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان با بیــش از ۶۲ درصد و 
اتاق بازرگانی با ۳۳ درصد بزرگ ترین ســهامداران شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان هستند، ادامه داد: 
مابقی نیز با درصد کمتر از یک، یک و بیش از یک درصد، دارای 

سهام خرد هستند.
محققیان با اظهار اینکه امسال بیش از ۹۸ درصد سهامداران در 
مجمع عمومی حضور داشتند، ادامه داد: گزارشی از وضعیت، 
چالش ها و مسائل مرتبط با پروژه احداث نمایشگاه بین المللی 

جدید اصفهان ارائه شد.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
با بیان اینکه کلنگ نمایشــگاه جدید اصفهان در سال ۱۳۹4 
توســط وزیر امور خارجه بر زمین زده شد، گفت: طبق برنامه 
قرار بود این پروژه در مدت دو سال و در شهریور سال جاری به 

بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ای که شــورای اسالمی دوره چهارم 
برنامه ریزی کرده بود و صحبت های مطرح شده در مذاکرات در 
هیئت مدیره، قرار بر این شد که اعتبار مورد نیاز پروژه نمایشگاه 

تامین شود و بر همین اساس پروسه زمانی تنظیم شد.
محققیان اظهار کرد: بر اساس زمان بندی، اجرای پروژه از آذرماه 
۹4 آغاز شد و پایان آن شهریور ۹۶ برنامه ریزی شده بود؛ اما به 
دلیل رکود اقتصادی و برخی دیدگاه ها، این اتفاق تحقق نیافت.

وی با بیان اینکه اگر تامین سرمایه به درستی انجام نشود، خسارت 
زیادی به دنبال خواهد داشت، گفت: اگر فرصت را از دست بدهیم، 

رقبا صنعت نمایشگاهی ما را خواهند ربود.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
اظهار کرد: کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و سایر استان ها 

ظرفیت فضای نمایشگاهی را از اصفهان خواهند گرفت.
وی از اهالی رسانه خواست مطالبه گر تکمیل پروژه نمایشگاه های 
اصفهان باشند تا جزو پنج اولویت اصلی شهرداری اصفهان قرار 
گیرد. محققیان، صنعت توریسم و گردشگری در اصفهان را به 
عنوان زیرساخت شهر عنوان کرد و افزود: اگر ماندگاری توریست 
کمتر از 4۸ ساعت در یک منطقه باشد، نه تنها آورده ندارد بلکه 

خسارت نیز وارد کرده است. 

وی حضور در نمایشگاه را عاملی برای افزایش ماندگاری توریست 
دانست.

وی با بیان اینکه در فاز اول پروژه جدید نمایشگاه اصفهان سه 
هزار متر فضای نمایشگاهی در دسترس خواهد بود، افزود: ازطرف 

مطالبه گران درخصوص عدم تامین اعتبار گالیه مند هستیم.
محققیان با بیان اینکه برای تکمیل فاز اول نمایشگاه اصفهان 
۱۰۰ میلیارد تومان بــرای ۱۵ هزار متر فضای نمایشــگاهی 
برآورد شده بود، گفت: تاکنون ۳۷ میلیارد تومان تامین اعتبار 

شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
بااشاره به لزوم داشتن سند چشم انداز برای موفقیت یک شرکت، 
اظهار کرد: اگر مدیریت قدیمی داشــته باشیم فقط می توانیم 
وضعیت موجود را حفظ کنیم؛ پس الزم است چشم انداز خوبی 

را برای شرکت مدنظر بگیریم.
وی با بیان اینکه سند چشم انداز ۱۵ ساله این شرکت با توجه 
به سند چشم انداز ۱4۰4 کشور تدوین شده بود، گفت: تالش 
کردیم تا نگاه سنتی در شرکت نمایشگاه های استان اصفهان را به 

یک نگاه فرآیند محور تبدیل کنیم.
محققیان از وجود ۱۰ پاویون نمایشگاه جمهوری اسالمی در 
خارج از کشور خبر داد و افزود: طبق برنامه ای که مدنظر داشتیم 
و طبق بازاریابی بخــش خارجی، قرار بود بیــش از ۱۰ درصد 

مشارکت کننده ها در نمایشگاه، از خارج از کشور باشند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
اظهار کرد: این شرکت باالترین و بیشترین نیروی متخصص در 
تمامی کشور را داراست و امیدواریم برنامه های استراتژیک خود 
را بر اساس رهنمودها و سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب 

محقق کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص چگونگی 
حمایت این شــرکت از تولیدکنندگان داخلی )که بنا بر اظهار 
رییس اتــاق بازرگانی اصفهان حــدود ۷۰ درصد تولید داخل 
در انبارها دپو شده اســت(، گفت: این میزان نشــان از اشباع 
شدن بازارهای داخلی دارد؛ ضمن اینکه نگاه مدیران ما بیشتر 

خودکفایی بوده و نگاه صادرات محور نداشته اند.
محققیان با بیان اینکه در بازار سنجی و هدایت بازار بسیار ضعیف 
هستیم، اظهار کرد: در کشور ازلحاظ تکنولوژی هیچ مشکلی 
نداریم ولی در صنعت بنچ مارک بازار، بازار سنجی، سلیقه سنجی 
و... بسیار ضعیف هستیم. مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، با اظهار اینکه هزینه بازاریابی در خارج 
از کشور بسیار باالست، گفت: توسعه بازار نیاز به یک عزم ملی 
دارد و مشوق های صادراتی باید توسط دولت تقویت شوند. وی 
از پیشرفت 4۰ درصدی پروژه نمایشگاه اصفهان خبر داد و اظهار 
کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بهره برداری پروژه نمایشگاه 
به ابتدای سال آینده موکول شده است در صورت تامین اعتبار 
کامل در زمان های مقرر، از برنامه فعلی تنها ۷ یا ۸درصد انحراف 
داشته ایم.محققیان با بیان اینکه نمایشگاه یک گالری نیست، 
گفت: اگر نمایشگاه اصفهان این گونه باشد قطعا تبدیل به یک 

بازار مکاره شده است.

پارلمان

تقویت شهرک های صنعتی، بهترین 
راه برای کاهش بیکاری است

نماینده مبارکه در مجلس، با بیان اینکه تقویت شهرک های صنعتی، 
بهترین راه برای کاهش آمار بیکاری اســت گفت: خواســته ای از 
صنعتگران نداریم؛ جز اینکه برای جذب نیرو، از مردم و افراد بومی 

شهرستان استفاده کنند.
زهرا سعیدی با اشاره به مشکالت شهرک صنعتی مبارکه تصریح کرد: 
ما صنایع را از خود می دانیم، تقویت شهرک های صنعتی بهترین راه 
برای کاهش آمار بیکاری در شهرستان اســت و کارهای زیربنایی 
شهرک صنعتی مبارکه انجام شــده تا یکی از بهترین شهرک های 
صنعتی اســتان شــود. نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به جذب تعدادی از ســرمایه گذاران و افزایش آمار اشتغال 
شهرستان گفت: باید مشکالت شهرک صنعتی مبارکه حل شود تا 
سرمایه گذار به این شهرک بیاید و ســرمایه گذاری کند و برای حل 
مشکالت شهرک، جلســات و بازدیدهای متعددی برگزار و انجام 

شده است.
ســعیدی بابیان اینکه ۵۰ میلیارد ریال برای شهرک های صنعتی 
مبارکه اختصاص یافته که تا این زمان ۳۵ میلیارد ریال آن محقق شده 
است، اظهار کرد: شهرک صنعتی مبارکه سومین شهرک صنعتی 

استان اصفهان است و باید برای اول شدن آن تالش زیادی کرد.
وی بیان کرد: ساخت مجموعه های فرهنگی برای شهرک صنعتی 
الزم اســت و برای احداث زیرگذر ورودی شهرک الزم است تامین 

اعتبار صورت گیرد.

بازار

قیمت کوله پشتی بچگانه

کوله پشتی 
پالس مدل 

Junior-Cutie

 680.000
ریال

کیف کوله 
مهدکودک گلنگ 
AM-60071 کد

 460.000
ریال

کوله پشتی فدک 
AM-6070 کد

 500.000
ریال

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تاکید کرد:

سایه نابودی بر سر پروژه نمایشگاه اصفهان

                          مهدی زرگر/ زاینده رود

صنعت
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حصر وراثت
6/406  محمد پژوه نیا دارای شناســنامه شــماره 308 به شــرح دادخواســت به 
کالســه  1184/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه ســلطان توفان ترک به شناسنامه 3209 در تاریخ 
 95/8/13  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم

 منحصر است به چهارپسر و سه دختر به اسامی: 1- محمد پژوه نیا به ش.ش 308 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- رضا پژوه نیا به ش.ش 562 نسبت با متوفی )فرزند( 3- 
اصغر پژوه نیا به ش.ش 60 نسبت با متوفی )فرزند( 4- علی پژوه نیا به ش.ش 439 
نسبت با متوفی )فرزند( 5- رحمت پژوه نیا به ش.ش 622 نسبت با متوفی )فرزند( 
6- مهری پژوه نیا به ش.ش 476 نسبت با متوفی )فرزند( 7- بتول پژوه نیا به ش.ش 
704 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 18658 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان )مجتمع شماره سه()194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/577 خواهان آقای روح اله یزدانی دادخواستی به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم و مطلق خسارات ناشی از دادرسی 
و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقای عبدالمحمد ده باش جمالوئی به شــورای حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان تیران تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 356/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 96/8/1 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. 
لذا چون خوانده مجهول المکان و دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای 
خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و به خواننده اخطار می 
گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رســیدگی نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
 درج خواهد شد. م الف: 246 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

تیران و کرون )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6/580 خواهان آقای روح اله یزدانی دادخواســتی به خواســته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجرای حکم و مطلق خسارات ناشی 
از دادرســی و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقای حســین حیدری برجله به شورای 
حل اختالف شــعبه دوم شهرستان تیران تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
357/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 96/8/1 ساعت 11:30 صبح تعیین 
گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و دارای آدرس و نشانی معین نمی 
باشــد به تقاضای خواهان و دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و به 
خواننده اخطار می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به دبیرخانه شورا 
 مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین 
شــده حضور یابــد. بدیهی اســت در صورت عــدم حضور، شــورا به خواســته 
رســیدگی نمــوده و تصمیــم شایســته اتخــاذ خواهــد نمــود چنانچــه نیاز 
به انتشــار مجــدد آگهی باشــد فقط یــک نوبــت درج خواهــد شــد. م الف: 
 245 شــعبه دوم حقوقــی شــورای حل اختــالف شهرســتان تیــران و کرون 

)مجتمع شماره یک()189 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
6/599 شماره: 495/95 به موجب رای شــماره 1253 تاریخ 95/10/28 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ابوذر بزرافشان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست وسه 
میلیون ریال وجه قرض الحسنه به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و نود 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/04/20 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان کبری مخبری فر به نشانی خمینی شهر منظریه 
بلوار بهشت بلوار مهارت زندگی سروستان 5 پالک11. و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4946 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
مزایده

6/609 اجرای احکام حقوقی شــعبه 11 خانواده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 961495 ج/11 له الهــام کمالیون و علیه 
مهدی گلســتان نژاد مبنی بر مطالبه مهریه در روز چهارشــنبه مــورخ 96/7/12 
ســاعت 8:30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهــان طبقه زیرزمین 
 اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توســط کارشــناس رســمی دادگستری

 به شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفیــن واقع گردیده 
برگزاز نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جســله مزایده به نشــانی 
 خیابان بالل پالک 46 نزد حافظ اموال نفیسه ســجاد مراجعه و از اموال بازدید و با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده 
1- پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی 13- 159 م 45 نقره ای رنگ مدل 1387 
بدنه معمولی، الستیکها کارائی ندارد باطری ضعیف است و موتور در حد معمولی به 
 قیمت 97/000/000 ریال ارزیابی شده است. م الف: 19471 شعبه 11 خانواده اجرای

 احکام مدنی دادگستری اصفهان )208 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/608 به موجب مواد 113 الی 136 قانون اجــرای احکام مدنی در رابطه با پرونده 
اجرایی 960214 مطروحه در اجرای احکام شــعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان یک 
باب منزل مســکونی واقع در خیابان شیخ طوســی غربی کوچه چیت ساز شماره 
12 آخر کوچه نبش کوچه 10 متری شهدا پالک 106 که حسب نظریه کارشناسی 
ارزیابی و توصیف گردیده اســت با در نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به 
فروش می رسد: اوصاف مورد مزایده: پالک معرفی شده مطابق مبایعه نامه شماره 
92/292909 مورخ 1393/4/17 آقای ســعید و مهدی دادخــواه تهرانی به عنوان 
فروشــنده و آقای محســن رنجبران به عنوان خریدار یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه دوم به مســاحت 82 مترمربع بانظمام یک واحد پارکینگ و یک باب انباری 
می باشد. این آپارتمان مطابق سند صادره به شــماره پالک ثبتی فرعی 13666 از 
14915 اصلی مجزی شده 497 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 74/14 مترمربع 
واقع در طبقه دوم و دارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری به مســاحت 2/39 
مترمربع از مجتمع سه واحدی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با نمای ظاهری 

آجرنما و سنگ دارای آسانسور با مشخصات  داخلی سالن و یک اتاق خواب با نمای 
داخلی کف ســرامیک دیوارها گچ با پوشش رنگ، آشــپزخانه کاشی و سرامیک و 
کابینت و اپن ام دی اف سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک با لوازم بهداشتی درب 
و پنجره های خارجی آلومینیوم با شیشه دو جداره و پروفیل با شیشه خور معمولی، 
 سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور، سرویس اســپیلت و دارای انشعابات آب، برق 
و گاز می باشــد. مورد مزایده: فروش: 11/22 حبه از 72 حبه از پالک ثبتی شماره 
14915 واقع در بخش 5 اصفهان که ملک مذکور قولنامه ای می باشد بابت بدهی 
242/208/810 ریال اســت مبلغ 12/110/440 بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت که جمعا 254/319/250 ریال می باشــد. 1- مالکین پالک ثبتی مذکور در 
قولنامه شماره 92/292909 محسن رنجبران می باشد. 2- حسب نظریه کارشناس 
دادگستری بهای مال توقیف شده از قیمت پایه 1/631/080/000 ریال شروع و در 
اجرای ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد نماید. 3- شــرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشــنهادی خود را به عنوان سپرده به صندوق 
اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده 
مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 4- پرداخت بدهی های 
معوقه مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری )در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای بدهی 
های مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه 
بر عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور سند بر عهده برنده 
مزایده می باشد. 5- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام ثمن معامله و صدور 
دستور تملیک، مورد مزایده در اجرای مواد 134 و 143 قانون اجرای احکام مدنی به 
نام خریدار منتقل خواهد شد. 6- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 
 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با

 دریافت مجــوز قبلی از ایــن اجــرا از ملک موصــوف بازدید نماینــد.7- زمان 
بازدیــد روز شــنبه مــورخ 96/7/15  ســاعت 8:30 صبــح و مــکان مزایــده 
اجــرای احــکام شــعبه 6 دادگاه حقوقــی اصفهان واقــع در خیابــان نیکبخت 
 می باشــد. م الف: 19473 شــعبه 2 اجرای احــکام مدنی دادگســتری اصفهان

 )604 کلمه، 6 کادر(
مزایده

6/610 شــعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلســه مزایده در روز ســه 
شــنبه مورخ 96/7/11 ســاعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 30، طبقه 
همکف دادگســتری شــهید نیکبخت( در پرونده کالســه 960046 ش/9 جهت 
فروش پالک ثبتــی 177 فرعی از 4 اصلی بخــش 18 ثبت اصفهان به نشــانی 
خ شــهید چمران بطرف فرودگاه بعد از دهســتان حصه دهســتان دینان خ امام 
خمینــی مقابل انبار کاشــی و ســرامیک پرســپولیس ملکی وثیقه گــذار )آقای 
مرتضی امینی خوراســگانی( مطابق قانون اجرای احکام مدنــی در فروش اموال 
غیر منقول و بر اســاس نظر کارشــناس رســمی دادگستری به شــرح ذیل که 
مصون از تعرض واقع گردیــده برگزار نمایــد طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه 
مزایده قادر بــه بازدید از ملــک خواهند بود تا بــا تودیع نقــدی ده درصد قیمت 
 پایه یعنی مبلغ 650/000/000 ریال در مزایده شــرکت نمایند پیشــنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده اســت هزینه هــای اجرایی بر عهده خریدار اســت 
ملک اکنون در ید مســتاجر )آقای امینی( به عنوان کانون بازپروری و امید زندگی 
شــفق می باشــد. اوصاف ملک بر اســاس نظر کارشناســی: محل مورد بازدید 

ســاختمان کانون بازپروری و امید زندگی شــفق بمســاحت عرصــه 72/1717 
مترمربــع که یک جلد ســند مالکیت آن تحــت شــماره 11789 در صفحه 359 
دفتر 50 بنام آقای مرتضی امینی خوراســگانی ثبت و صادر شــده و ســاختمان 
از شــرق آن با ســقف تیرآهن و آجر و دیوارهــای آجری و درب غربــی پروفیل 
فلزی و ســاختمان در غــرب آن با دیوارهــای آجری و ســقف ورق ایرانیت کف 
حیاط محوطه ســازی شــده دارای اشــتراکات آب و برق و گاز و تلفن می باشــد 
 قســمتی از پــالک در شــمال بــا دیوارهای جدا شــده کــه بصــورت زمینی 
ســاده می باشــد بنابر مراتب فوق و با توجه بــه موقعیت محل وقوع ســاخت و 
قدمت ســاخت و ســایر عوامــل موثــر ارزش ششــدانگ پــالک مذکــور با 
لحاظ کردن اشــتراکات و حیــاط ســازی جمعا بــه مبلــغ 6/500/000/000 
ریــال معــادل ششــصد و پنجــاه میلیــون تومــان ارزیابــی و اعــالم نظــر 
 می گــردد. م الــف: 19455 شــعبه نهــم اجــرای احــکام کیفــری اصفهان

 )329 کلمه، 3 کادر(
تبصره 1 ماده 105 

597/ 6 شــماره صادره: 960705841468813 - 96/6/25 بر اســاس تقاضای 
علی کاظمی فرزند محمدهادی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ مشــاع 
از ششــدانگ پالک ثبتی 105/761 واقع در خمینی شــهر بخــش چهارده ثبت 
اصفهان مورد ثبت در دفتر الکترونیک 13952030200603030 که طبق سوابق 
متعلق به خانم ربابه رحمتی اندانی ش ش 827 که در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناســی رسمی دادگستری بهاء ثمنیه 
اعیانی مورد ثبت به مبلغ 8/000/000 ریال تقویم و در حساب سپرده اشخاص ثبت 
تودیع گردیده اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت 
اسناد و امالک خمینی شــهر مراجعه نماید و یا در صورتی که مدعی تضییع حقی 
باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 30 روز به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و طرح دعوی را به اداره مذکور تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ثمنیه اعیانی صادر 
 و تسلیم خواهد شــد. م الف: 4948 یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)192 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/654 شــماره: 1393/95ش51-96/6/20 به موجب رای شــماره 466 تاریخ 
96/4/15 حوزه 51 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمد وقی ورنوسفادرانی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به حضور در دفتر خدمات ارتباطی و انتقال رســمی کلیــه حقوق خط تلفن 
همــراه 09131111068 و پرداخــت مبلغ پانصد و هشــتاد ریــال بابت هزینه 
دادرســی و هزینه های نشــر آگهی طبق تعرفه، مشــخصات محکوم له: مسعود 
 کریمی به نشــانی: خ جی پل صیاد شــیرازی به ســمت پل غدیر کنــدرو اتوبان 
منزل سوم پالک 9. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19465 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()178 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
6  شــماره دادنامــه: 9609970352200610 شــماره پرونــده:  /642
9409980352201316 شماره بایگانی شعبه: 941441 خواهان: آقای علی رضا 
ســهیلی اصفهانی فرزند رضا به نشــانی اصفهان- خ بزرگمهر - خ 22 بهمن- خ 
عالمه امینی غربی - ورودی دوم- مجتمع مسکونی هما- بی طبقه دوم- کد پستی 
8158694595 خوانده: آقای علیرضا محمودی فرزند محمد به نشــانی مجهول 
المکان خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- تامین خواسته 3-  مطالبه 
خسارت دادرسی 4- مطالبه وجه  گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دادخواست آقای علیرضا سهیلی فرزند رضا به طرفیت آقای علیرضا محمودی فرزند 
محمد به خواسته مطالبه مبلغ 947103000 ریال و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از برائت ذمه خود اقدامی ننموده و سایر محتویات 
پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستندا 
به مــواد 198 و 199 و 303 و 305 و 306 و 502 و 515 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379 خوانده به پرداخت مبلغ 947103000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1230000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه اش به عهده اجرای 
احکام دادگستری اصفهان می باشــد از تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهان و 
مبلغ 31148605 ریال بابت باقی هزینه دادرسی در حق دولت محکوم میگردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 
استان اصفهان می باشد. م الف: 19440 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/570 کالسه پرونده: 951216 شماره دادنامه: 96/5/23-9609976793802856 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقی فرزند 
محمود به نشانی: اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر 
رایانه خوانده: مســعود ترک زاده فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت رسول صادقی 
فرزند محمود به طرفیت مسعود ترک زاده بخواســته مطالبه مبلغ 43/800/000 
ریال وجه 6 فقــره چک به شــماره هــای: 1567/144958/13-1395/6/15 و 
144955/55-95/3/15 و 144946/24-95/2/20 و 144957/27-95/5/15 و 
144956/41-95/4/15 و 444/005816-95/5/10 عهده بانک ملت و صادرات 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و مــواد 315، 310،  309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/800/000 ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت 210/000 ریال هزینه دادرسی به عنوان خسارت دادرسی و مبلغ 120/000 
ریال هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/15 و 95/5/1 
و 95/4/15 و 95/6/15 و 95/5/15 و 95/2/20 لغایــت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف: 18459  شعبه 

 هشــت حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره دو(
 )322 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
6 شــماره دادنامــه: 9609970351100521 شــماره پرونــده:  /640
9609980351100144 شماره بایگانی شــعبه: 960165  خواهان: اقای علیرضا 
خلفه نیل ساز فرزند حسین با وکالت آقای پیام عزیزیان اصفهانی فرزند ابوالقاسم به 
نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان- نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان 
ماکان 5 طبقه 3 واحد 32. خوانده: آقای امیرحسین مزروعی سبدانی فرزند محمود 
 به نشــانی اصفهان - میدان امام خیابان حافظ کوچه میرعماد جنب پارکینگ پ 1 
) فعال زندان مرکزی اصفهان( خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیــه. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای 
علیرضا خلفه نیل ساز فرزند حسین با وکالت آقای پیام عزیزیان اصفهانی به طرفیت 
آقای امیرحسین مزروعی سبدانی فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 584688 مورخ 95/4/21 به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه که دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده 
آن و استحقاق دارنده سند در مطالبه وجه سند داشته و با توجه به عدم حضور بالوجه 
خوانده با وصف ابالغ واقعی و مصونیت دعوی خواهان و مســتندات وی از هرگونه 
ایراد و اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا مستندا 
به مواد 249 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 
سال 1377 و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مصوب ســال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفده میلیون و 
پانصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و یکهزار 
و سیصد و نود و هشت ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضائی و پرداخت مبلغ 
چهارده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص 
نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد.  رای صادره با توجه به ابالغ واقعی به خوانده 
حضوری بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتــراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر اســتان می باشد. م الف: 19420شــعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )413 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/641 شــماره دادنامه: 9609970352200644  شماره بایگانی شعبه: 960199 
پرونــده کالســه: 9609980352200191 خواهان: آقای یعقــوب رهنما فرزند 
اسفندیار با وکالت خانم ســمانه نباتی فرزند رحمت اله به نشانی استان چهار محال 
و بختیاری - شهرســتان بروجن- گندمان- بلوار ولی عصر- روبروی دادگستری. 
خوانده: آقای محمد کدخدا فرزند محمد حســن به نشانی مجهول المکان. خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی.  
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم سمانه نباتی 
به وکالت از آقای یعقوب رهنما فرزند اسفندیار به طرفیت اقای محمد کدخدا فرزند 
محمد حسن به خواسته مطالبه مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال 250000000 
ریال وجه دو فقره چــک به شــماره 936960 مــورخ 95/3/2 و 936957 مورخ 
95/2/15 هردو عهده بانک سپه شعبه امامت مشهد هریک به مبلغ 125/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی / حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل 
و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت و سایر محتویات 
پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249 و 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 199 و 303 و 305 و 306 و 331 و 336 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه 
راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
7/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و 
ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 
 استان می باشد. م الف: 19438 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 )389 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970351500877 پرونــده کالســه:  /643
9609980351500116 شــماره بایگانی شــعبه: 960139 خواهان: خانم شراره 
مهراب پور جهمانی فرزند سلطان حسین با وکالت آقای علیرضا صادقی نژاد فرزند 
هدایت اله به نشــانی اصفهان- خ نیکبخت غربی - جنب دادگستری- ساختمان 
اداری- طبقه 6- واحد 309- مشــترکا منفردا- همــراه 09132662657 و آقای 
رامین رهنما فرزند عبدالرســول به نشــانی اصفهان - خ فردوســی- ساختمان 
پزشکی- طبقه 3- مشــترکا منفردا- همراه 09131027761 خوانده: آقای خسرو 
خدادادی ارپناهی فرزند یدا... به نشانی اســتان یزد- شهرستان صدوق- اشکذر- 
جنب اداره برق- طبقه فوقانی لبنیات غدیر - شــرکت برق و قدرت اروند یزد- کد 
پستی 8946157171 خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. گردشکار: دادگاه 
 با عنایت بــه محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: خانم شــراره مهراب پور جهمانی فرزند سلطان 
حســین با وکالت آقای رامیــن رهنما و علی رضــا صادقی نژاد بــه طرفیت اقای 
خسرو خدادادی ارپناهی دادخواستی به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 
مطالبه مبلغ ششــصد میلیون ریــال وجه دو فقــره چک و دوفقره ســفته تقدیم 
نموده اســت با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی، اظهارات خواهان، شــهادت 
نامه ضمیمه، اظهارات شــهود و عدم حضــور خوانده و دفــاع از ادعای مطروحه 
خواسته ثابت مســتندا به مفهوم ماده 504 و 514 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی ضمن صدور حکم بر اعســار خواهان از پرداخت 
هزینه دادرســی نامبرده مکلف اســت ماهیانه یک میلیون ریال از اواخر ماه آینده 
تا زمان اســتهالک هزینه دادرســی پرداخت نماید. رای صادره ظرف بیست روز 
پس از تاریــخ ابالغ قابل اعتــراض در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
 می باشــد. م الف: 19378  شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 )272 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100354704458 شــماره پرونــده:  /416
9509980354700075 شــماره بایگانی شــعبه: 951145 خواهان: آقای میراث 
کتیرائی فرزند حســن به نشانی اصفهان مشــتاق اول کوی ارگ پالک 4 خوانده: 
خانم ژاله ریحانی فرزند رضا به نشانی تهران میدان نیاوران خ شهید حبیبی بن بست 
نیاورانی پالک 78 واحد 5 خواسته: اعســار از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه 
با بررســی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص خواهان آقای میراث 
کتیرائی فرزند حسن به طرفیت خوانده ژاله ریحانی فرزند رضا به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به دادنامه شماره 0650- 940 مورخ 1394/04/19 صادره از این 
دادگاه که بر اساس آن ایشــان به جرم اخالل در نظام اقتصادی کشور و اخذ وجه از 

خوانده محکوم به رد مبلغ ششصد میلیون در حق خوانده گردیده است دادگاه نظر به 
اینکه سابقه مالئت خواهان به واسطه اخذ وجه از خوانده محرز و مسلم است و ادله 
ای دال بر تلف حقیقی یا حکمی ارائه و ابراز نشده است و صرف ادعا کافی نمی باشد 
و با توجه به اصل استصحاب خواسته ایشان  را مقرون به صحت ندانسته و مستندا به 
ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 7،6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای 
مالی مصوب 1394 حکم بر بطالن دعوی ایشان صادر و اعالم می نماید رای دادگاه 
حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 17382 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 

جزایی سابق( )251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/638 کالســه پرونده:950659 شــماره دادنامــه: 9609976794800646 - 
96/5/25 مرجع رســیدگی: شــعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقای ســید محمد میر احمــدی اصفهان خ شــریف واقفی کوچــه 19 پالک 57 
کدپســتی: 8153954431 وکیل: آقای علی نصیری اصفهان خ هشــت بهشت 
غربی حــد فاصل چهارراه ملــک و گلزار نبــش کوچه 22. خوانده: آقای شــایان 
خلیلیان پور مجهول المکان. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت 
آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی 
 شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نماید.

 رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای ســید محمد میر احمدی با وکالت علی 
نصری به طرفیت آقای شــایان خلیلیان پور به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال موضوع یک فقره چک به شــماره 163242 مورخــه 92/12/25 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارک 
در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه 
هیچگونه دلیل یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده 
است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و دویست و شصت 
 هزار ریال 2/260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و

 هم چنین خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ سررســید چک لغایــت زمان وصول 
محکوم به طبــق آخرین شــاخص بانک مرکــزی جمهوری اســالمی در حق 
خواهان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره غیابی محســوب و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف 
مدت بیســت روز ریگر قابــل تجدید نظر خواهــی در محاکــم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشــد.  م الف: 19430 شــعبه 18 شــورای حل اختــالف اصفهان

 )338 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

6/625  نجمه امینی هرندی دارای شناســنامه شــماره 23  به شرح دادخواست به 
کالسه  1981/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمحسین گل فروشــانی به شناسنامه 122 در تاریخ 96/5/30  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر، 1 دختر، 1 همسر: 1- ســعید گل فروشانی ش.ش 1272741222 نسبت با 
متوفی )پسر( 2- علی گل فروشانی ش.ش 1275772587 نسبت با متوفی )پسر( 
3- سحر گل فروشانی ش.ش 1274789321 نســبت با متوفی )دختر( 4- نجمه 
امینی هرندی ش.ش 23 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19495 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
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ویژه 

برای رفع تشنگی حمل حجم زیادی از آب تصفیه شده در سفرهای ماجراجویانه 
افراد را خسته می کند. اما استفاده از بطری های دارای فیلتر تصفیه آب می تواند 

تا حد زیادی به حل این مشکل کمک کند.
با استفاده از این بطری، دیگر نیازی به حمل آب در کوله پشتی خود ندارید و 
می توانید از آب رودخانه ها و دریاچه ها بدون نگرانی بیاشامید. بدین منظور 

تنها کافی است آب را در این بطری بریزید تا با استفاده از فیلتر تصفیه شود.
سیستم فیلتر پیشــرفته این بطری از نوعی کربن ترکیب شــده با نارگیل و 
دانه های ضدباکتری تشــکیل شده اســت. به این مجموعه، غشایی از فیلتر 
فراپاالیش هم اضافه شده که قادر به جداســازی ذرات بسیار ریز از آب است. 
این فیلتر برای جداســازی کلوئیدها، پروتئین ها، مواد میکروبی بیماری زا و 
مولکول های آلی بزرگ که وزن مولکولی آن بین 1000 تا 100هزار است، مورد 
استفاده قرار می گیرد. این بطری از نوعی پالستیک بسیار مستحکم ساخته 
شده و قادر به نگهداری ۶۵0 میلی لیتر آب ساخته شده و فیلترهای این بطری 
 ۱HYDRO .برای تصفیه 1۵00 لیتر آب یا به مدت ۵ سال قابل استفاده است

برابر با 1۲۹ دالر قیمت گذاری شده است.

 با این بطری تصفیه آب
راحت طبیعت گردی کنید

محقق ایرانی در یک سیاره گازی 
اکسید تیتانیوم کشف کرد

گروهی از محققان  رصدخانه جنوب اروپا در شــیلی به رهبری الیار صداقتی 
دانشمند ایرانی، در اتمسفر سیاره گازی WASP-۱۹b اکسید تیتانیوم کشف 

کرده اند. این سیاره بسیار گرم در فاصله ۸1۵ سال نوری زمین قرار دارد.
این نخستین بار است که ترکیب این ماده در اتمسفر یک سیاره گازی به چشم 
می خورد.  این سیاره مداری کوتاه دارد و هر مدار آن 1۹ ساعت طول می کشد. 
همچنین دمای اتمسفر سیاره حدود ۲ هزار درجه سانتیگراد است. در چنین 

دمایی، سرب، سیلیکات و پلوتونیوم ذوب می شوند.
گروه ستاره شناسان با رصد ابرهای موجود در جو این سیاره، موفق به کشف 
ترکیبات شیمیایی مختلفی مانند اکسید تیتانیوم، آب و سدیم در این سیاره 
شدند. این ترکیب به عنوان جذب کننده حرارت عمل می کند و به همین دلیل 
می توان دمای باالی این سیاره را با وجود چنین ترکیبی در جو آن توجیه کرد. 
مقدار زیاد این ترکیب در جو ستارگان، سبب جلوگیری از خروج گرما و عمال 
ایجاد پدیده وارونگی می شود. این کشــف می تواند به ایجاد یک دسته بندی 
جدید برای جو سیارات منجر شود و راه را برای شناسایی سیارات فراخورشیدی 

دارای حیات هموارتر کند.

کولر دیواری جدید شرکت سامسونگ به نام AR۹۵۰۰M بدون ایجاد جریان 
باد سرد می تواند محیط اطراف را خنک کند و محیطی مطبوع به وجود آورد.

این کولر که اولین بار در نمایشــگاه Febrava ۲۰۱۷ در برزیل عرضه شده، 
جایزه خالقیت نمایشگاه یادشده را هم از آن خود کرده است.

سیستم خنک کننده منحصربه فرد این کولر می تواند در آن واحد هم مصرف 
انرژی را کاهش دهد و هم محیط اطراف را بدون ایجاد جریان باد سرد )که معموال 
برای افراد میانسال و کهنسال نامطلوب است( خنک کند. AR۹۵۰۰M مجهز 
به فناوری موسوم به Wind-Free است که در قالب آن هوای خنک به نرمی و 
آرامی در محیط اطراف پخش می شود. در واقع با استفاده از این فناوری، توده 
هوای خنک با سرعت 0.1۵ متر در ثانیه جایگزین هوای گرم موجود در محیط 
می شود. فرآیند خنک سازی محیط درقالب فناوری Wind-Free در دو مرحله 
صورت می گیرد. در مرحله اول که Fast Cooling نام دارد، دمای محیط کاهش 
می یابد و در مرحله دوم، دمای سرد منتقل شده به محیط، ازطریق به حداقل 

رساندن قابلیت انتقال توده هوای خنک شده، در سطح مطبوع حفظ می شود.

علم پژوهی

ایران دارای رتبه ۱۴ دنیا در زیست فناوری است
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری  کشور با بیان اینکه 1۵ هزار فارغ التحصیل 
در  حوزه زیست فناوری وجود داردگفت: در حال حاضر رتبه تولید علم ایران در این حوزه 1۴ است 

و این بدان معناست که ایران در حوزه زیست فناوری در بین 1۴ کشور برتر دنیا قرار دارد.

 این کولر بدون جریان باد، خنک 
می کند

وزیر ارتباطات خبر داد:

 آمادگی ایران برای حضور 
در ۲ پروژه فضایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، برای پیوستن ایران 
به دو پروژه فضایی بین المللی شــامل سامانه »پایش 
اپتیکی فضا« و »پلتفورم اشتراک داده های ماهواره ای« 

اعالم آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان فضایی 
ایران، محمد جواد آذری جهرمی با اعالم آمادگی ایران 
برای همکاری های فضایی با ســازمان فضایی آسیا و 
اقیانوسیه )اپســکو( گفت: ایران از ابتدای تاسیس این 
نهاد بین المللی، با عضویت در این سازمان حضور فعالی 

داشته و برنامه ما ادامه حضور فعاالنه در اپسکو است.
وی با اشــاره به فعالیت اپســکو در اشــتراک گذاری 
اطالعات و داده های فضایــی، افزود: فناوری اطالعات 
برمبنای اشتراک گذاری سرویس ها، باعث صرفه جویی 
در هزینه ها و افزایش اطالعات کشورها نسبت به اطراف 
خود می شــود و ایران روی چنین ظرفیتی حســاب 
ویژه ای باز می کند و آمادگی داریم که پروژه های خود 

را مبتنی بر این همکاری بین المللی توسعه دهیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما آماده هستیم با پیوستن 
به پروژه APOSOS ) ســامانه پایــش اپتیکی فضا(، 
امنیت فضایی کشور خود را افزایش دهیم و با این پروژه 
ماهواره ها و اجرام فضایی را که با امواج فرکانسی قابل 

پایش نیستند، بتوانیم رصد کنیم.
آذری جهرمی افزود: با شرایط ویژه ای که کشورهای 
همســایه و منطقه ما دارند، اشتراک گذاری اطالعات 
ماهواره ای و پوشش کامل نسبت به فضای باالی کشور، 
برای ما اهمیت دارد؛ البته در این پروژه، تلسکوپی در 
ایران نصب شــده و اطالعات را دریافت و ارسال کرده 
و همچنین از اطالعات کشــورهای دیگر نیز استفاده 

می کنیم.
وی از پــروژه DSSP ) پلتفورم اشــتراک داده ها( نیز 
به عنوان یکی دیگر از پروژه هایی کــه ایران آمادگی 
شــراکت در آن را دارد، نام برد و گفت: این پروژه یکی 
از برنامه های پیشرفته ای است که باعث ذخیره منابع 
مالی می شود و به بهبود زندگی مردم و به طور خاص 
در حوادثی مانند زمین لرزه و ســیل کمک می کند و 
برای کشورهای عضو اپسکو که درسوانح طبیعی سهم 

بیشتری در دنیا دارند، بسیار مهم است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: ایــران آمادگی دارد که در 
ایــن دو پروژه به صــورت خاص مشــارکت کند و در 
سایه همکاری بین کشــورهای دوست، به یک شرایط 

مناسب تری در این حوزه برسیم.

برای سفرهای درون شهری؛

کامیون برقی صرفه جو ساخته شد

یک شرکت خودروســازی، نوعی کامیون برقی ساخته که به ازای 
هر 10 هزار کیلومتر مسافت، 11۳۵ دالر در هزینه ها صرفه جویی 

می کند.
 Mitsubishi شــرکت دایملر نخســتین کامیون تمام الکتریک

Fuso eCanter را در آمریکا عرضه کرده است.
این کامیون های ۶ تنــی هم اکنون در پرتغال و آلمان اســتفاده 
می شوند. در این کشورها شرکت های حمل و نقل اعالم کرده اند 
که این کامیون ها ۶۴ درصد ارزان تر از کامیون های بنزینی هستند.

 کامیون های مذکور برای  مســافت های کوتاه شــهری ساخته 
شده اند. این وسیله حمل ونقل با هربار شارژ می تواند 100 کیلومتر 
را طی کند و مجهز به ۶ باتری1۳/۸کیلووات ساعتی است. به گفته 
شرکت تولیدکننده، این کامیون در مقایسه با نمونه های بنزینی 
می تواند بــه ازای هر 10 هزارکیلومتــر، 11۳۵ دالر در هزینه ها 

صرفه جویی کند.

 امکان تگ کردن ویدئو
بهGoogle Map اضافه شد

گوگل به تازگی و خارج از اطالع رســانی هــای معمول، قابلیت 
جدیدی را به سرویس گوگل مپ اضافه کرده است که به کاربران 
این امکان را می  دهد تا به مکان های ثبت شــده در نقشه، ویدئو 

هم اضافه کنند.
از این پس وقتی مکانی را در گوگل مپ جســت وجو می کنید، در 
قسمتی از صفحه که پیشتر تصاویر مربوط به آن مکان را نمایش 

می داد، ویدئوی مربوطه هم نشان داده می شود.
هم اکنون تنها راهنماهای محلی کــه پروفایل آنها در گوگل مپ 
تایید شده اســت و به طور معمول درباره مکان های عمومی نظیر 
پارک ها، رســتوران ها و غیره تصاویر و متن در این سرویس قرار 
می دهند، می توانند با استفاده از دستگاه های اندرویدی محتوای 
ویدئویی نیز آپلود کنند؛ اما پیش بینی می شود که در آینده نزدیک 
این امکان برای تمامی کاربران گوگل مپ نیز فراهم شــود؛ بدین 
ترتیب شرکت ها، فروشگاه ها و غیره می توانند برای معرفی بهتر 
خود، عالوه بر متن معرفی و تصاویر، محتوایی ویدئویی هم آپلود 

کنند.
گفتنی اســت ویژگی جدید نمایش ویدئو در گوگل مپ در اواخر 
ماه گذشته میالدی )آگوست ۲01۷( و به دور از اطالع رسانی های 
معمول، فعال و به تازگی اخبار آن در خبرگزاری ها منتشــر شده 

است.

تانوشی، برای کودکان لپ تاپ 
اندرویدی می سازد

امروزه دغدغه بســیاری از والدین، اســتفاده بی رویــه کودکان 
از لپ  تــاپ  هــا و تلفن های هوشــمند اســت. حال، شــرکت 
تانوشــی به دنبال ســاخت لپ  تاپی اســت تا والدیــن بتوانند 
 فعالیت هــای فرزندان خــود را از طریــق آن، زیر نظر داشــته 

باشند.
با افزایش تقاضای خرید لپ تاپ  های ۲ در 1 به جای تبلت ها، جای 
تعجب نیست که تولیدکنندگان تبلت به فکر ساخت لپ تاپ  های 
هیبریدی بیفتند تا کودکان هم بدون دغدغه از آ ها استفاده کنند. 
البته استفاده از کروم بوک در مدارس، به ایده ساخت لپ تاپ  های 

هیبریدی قوت بخشید. 
 Google Family این لپ تاپ هــای اندرویدی از اپلیکیشــن
Link نیز پشــتیبانی می کنند که والدین را قادر می سازد نه تنها 
فعالیت های فرزندان خود را تحت نظر داشته باشند، بلکه در مواقع 
ضروری به صورت کنترل از راه دور، دستگاه آنها را خاموش کنند.

از مشــخصات این دســتگاه می توان به رم ۲ و حافظه داخلی ۳۲ 
گیگابایتی آن اشاره کرد. صفحه نمایش آن نیز 10/1 اینچ و مناسب 

سنین ۶ تا 1۲ سال است. 
این لپ تاپ در دو رنگ آبی و صورتی روشن در اختیار کودکان قرار 
می گیرد؛ اما به نظر می رسد در برابر آب و ضربه مقاومت چندانی 

نداشته باشد.
قیمت این لپ تاپ 1۹۹ دالر اســت و در صورتــی که ۲ یا ۳ عدد 
سفارش دهید، قیمت آن به ترتیب ۲۶۹ و ۳۹۹ دالر می شود. البته 
کسانی که عالقه مند به انجام امور خیریه هستند نیز می توانند ۳ تا 

۵ عدد از این لپ تاپ ها را بخرند و به کودکان نیازمند اهدا کنند.
احتماال عرضه اولین سری این لپ تاپ ها به بازار، قبل از کریسمس 

۲01۷ خواهد بود.

 ZenFone V ایسوس، گوشی 
را معرفی کرد

شرکت ایسوس از گوشی جدیدی به اسم ZenFone V رونمایی 
کرد. این گوشی با شــماره مدل V520KL شناخته می شود و به 
صفحه نمایش ۵/۲اینچی AMOLED مجهز شــده اســت؛ اما از 
تراشه اســنپ دراگون ۸۲0 بهره می برد؛ تراشه ای که برای امسال 

چندان قدرتمند به نظر نمی رسد. 
از دیگر مشخصات محصول جدید ایســوس می توانیم به دوربین 
پشت ۲۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 و لرزشگیر اپتیکی عکس 

اشاره کنیم. دوربین جلوی آن هم ۸ مگاپیکسلی خواهد بود.
گوشی ZenFone V با تراشه اسنپ دراگون ۸۲0، ۴ گیگابایت رم 
و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار می شود و می توان میزان 

حافظه داخلی آن را با کارت حافظه ارتقا داد.
ایسوس برای گوشی جدیدش از باتری ۳000 میلی آمپر ساعتی و 

پورت USB Type-C استفاده کرده است.
شرکت ایسوس اعالم کرده که این گوشی جدید در حال حاضر تنها 
در کشور آمریکا عرضه می شود و مشخص نیست که در چه تاریخی 
راهی بازار کشورهای دیگر خواهد شد. به هر حال این محصول را 
می توان به عنوان یک گوشی میان رده با سخت افزاری نسبتا خوب 

معرفی کرد.

فناورانه

جنگ جهانی دوم است و اوج نبردهای هوایی. متحدین 
قدرتمنــد، بهترین اســکادران های جنگی خــود را به 
آسمان ها می فرستند و متفقین، با پرندگان پوالدین شان 

در برابر آنها مقاومت می کنند.
بازی War Wings در چنین فضایی دنبال می شــود. 
در این بازی هواپیمایی خوش گرافیک، می توانید سکان 
هواپیماهای غول پیکری از دو طرف جنگ را به دســت 

بگیرید و در نبردهای بزرگ هوایی شرکت کنید.
War Wings را یک اســتودیوی هنــگ کنگی به نام 
Sixjoy طراحی کرده که پیش از این بازی، بیشتر روی 
مخاطبین آسیای شــرقی و ژانرهای عجیب و غریبی که 
مورد عالقه آنهاســت تمرکز می کرد؛ اما به نظر می رسد 
که توســعه دهنده هنگ کنگی با War Wings قصد 
دارد شانسش را در عرصه بین المللی هم امتحان کند؛ به 
همین خاطر، بازی را به صورت نسخه بتا برای دستگاه های 

اندرویدی منتشــر کرده تا در صــورت گرفتن بازخورد 
مناسب، آن را با خیال راحت برای پلتفورم های دیگر نیز 

عرضه کند.
خوشبختانه بازی تا این لحظه در نسخه بتا عالی ظاهر شده. 
بیش از بیست هواپیمای مهم جنگ جهانی دوم در بازی با 
جزئیات بسیار باالیی شبیه سازی شده اند که می توانید 
در ۳0 ماموریت، خونین ترین جنگ تاریخ هدایتشان را 

برعهده بگیرید. 
البته نقطه قوت بازی حالت تک نفره اش نیست. بازی یک 
مدل مالتی پلیر فوق العاده هم دارد که در آن می توانید با 
سه نفر دیگر، یک اسکادران چهار نفره تشکیل داده و به 

تیم چهار نفره حریف حمله ور شوید.
به لطف تنظیمات کنترل می توانید به سه شیوه دکمه های 
چهار جهته لمسی، استیک پد مجازی یا به کمک حسگر 
ژیروسکوپ با هواپیماها مانور بدهید. بازی، گرافیک دقیق 
و پرجزئیاتی هم دارد که هر دستگاه معمولی قادر به اجرای 
آن نیست. War Wings را می توانید به رایگان از گوگل 
پلی و با استفاده از سایت  goo.gl/xD5t2c  دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

از میان عددهای زیر حداکثر چنــد عدد را می توان 
انتخاب کرد کــه میانگین آنها بزرگ تر یا مســاوی 
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پرندگان پوالدین؛ 

War Wings معرفی بازی

AncientOri- زبه گزارش گروه علم و فناوری آنا بــه نقل ا
gins، این شعر ۴000 سال قبل نوشته شده است و داستان 
قهرمانی را روایت می کند که با خدایان و شیاطین می جنگد 
و با موضوعاتی ســر و کله می زند که تا به امروز هر کسی را 
سردرگم کرده است: چگونه با غم از دست دادن عزیزان کنار 

بیاییم و هدف از هستی چیست؟
اخیرا محققان ســواالت جدیدی را مطــرح کرده اند: »آیا 
گیلگمش واقعا وجود داشــته و چقدر از این شعر حماسی 

درباره نیمه خدایان براســاس واقعیت و چقدر از آن خیالی 
است؟«

اگر در نظر بگیریم که گیلگمش یک مرد واقعی بوده، احتماال 
در بین النهرین باستانی، بین رودخانه تیرس و فرات، واقع در 
عراق کنونی زندگی می کرده است. به نظر می رسد این شعر 
بین ســال های ۲1۵0 تا 1۴00 قبل از میالد مسیح سروده 
شده باشد. متخصصان بر این باورند که این داستان به صورت 
شفاهی از دوران دودمان سوم ســومری ها یور )۲100 قبل 

از میالد مسیح( وجود داشــته و وقتی که بابلی ها به قدرت 
رســیدند )1۸00 قبل از میالد مســیح( به صورت نوشته 

درآمده است.
حوادث گفته شــده در این حماســه، به همراه چهار شعر 
حماســی دیگر که از آن دوره جان ســالم بــه دربرده اند، 
اســاطیری هســتند؛ اما این احتمال هم وجود دارد که به 

افتخار افراد و اتفاقات واقعی سروده شده باشند.
فهرست شــاهان ســومری، یک لوح سنگی اســت که نام 
پادشاهان سومری به دست خدایان در آن نوشته شده بود. 
این لوح از شهری به شهر دیگر می رفت تا وحدت منطقه را 
نشان دهد. در نهایت این لیست تبدیل به ابزار سیاسی شد 

که نام گیلگمش نیز روی آن به چشم می خورد.
زیر قســمت »اولین حکمرانان اروک«، نــام گیلگمش در 
جایگاه پنجم با عنوان »پدرش یک افســانه بود، لرد کوالبا« 
آمده است. گفته شده که گیلگمش 1۲۶ سال حکومت کرد 
)حدودا ۲۶00 ســال قبل از میالد مسیح(؛ هرچند این امر، 

افسانه گیلگمش را نه تایید می کند و نه انکار.
براساس اشــعاری که پیش از این حماسه نوشته شده، پدر 
گیلگمش »لوگالباندا«، یک کشــیش پادشــاه بوده است. 
نام لوگالباندا نیز در فهرســت پادشــاهان سومری به چشم 
می خورد که 1۲00 سال حکومت کرد و ملقب به »چوپان« 
بود. در داســتان ها آمده که مادر گیلگمش الهه »نینسون« 
اســت. در واقع تبار گیلگمش قدرت های جادویی و قدرت 

فراانسانی را برای وی فراهم کرده است.
در برخی از داستان ها آمده که گیلگمش به کمک انسان ها 
و خدایان آمده و در برخی دیگر گفته می شــود که وی علیه 
انسان ها و خدایان می جنگیده است. یک داستان، درگیری 
میان گیلگمش از اوراک و شــاه آقا از کیش روایت می شود. 
نام آقا نیز در فهرست پادشاهان سومری، زیر بخش »اولین 
حکمرانان کیش« به چشم می خورد؛ وی به مدت ۶۲۵ سال 
بر آن منطقه حکومت کرد )حدودا ۲۶00 سال قبل از میالد 

مسیح(.

حماسه گیلگمش به طور گسترده ای در جهان شناخته شده است و اغلب در دوره های ادبیات جهان مطالعه 
می شود. این شعر نه فقط به این دلیل که اولین قطعه از شعر حماسی غربی است، بلکه در نوع خود یک شاهکار 

محسوب می شود.

پاسخ معمای پرتاب تاس ها، گزینه ب( 1۳ بار است. 
بدبینانه ترین حالت این اســت که تاس را دوازده بار 
پرتاب کنیم و از هر عدد، دوبار ظاهر شود. بر طبق اصل 
النه کبوتری در سیزدهمین پرتاب مطمئن هستیم که 
از یک عدد حداقل سه بار ظاهر شده است. جواب این 

سوال در آزمون ورودی دانشگاه منتشر شده است.

آیا واقعا  قهرمان حماسی گیلگمش وجود داشته؟

باستان شناسان موفق به کشف اســکلت های پنج هزار ساله 
چینی شــدند که قد بلند و قوی بوده اند. طول این اســکلت 
1/۹متر است و باستان شناسان می گویند این طول قد بسیار 

فراتر از استانداردهای مربوط به آن زمان است.
طبق ارزیابی های صــورت گرفته روی اســتخوان ها درون 
قبرهای یافت شــده در استان »شــاندونگ«، محققان اعالم 
کرده اند که شــماری از این انســان ها 1/۸متر یا بیشــتر قد 

داشته اند و میانگین قد آنها به 1/۹متر می رسد.
اگرچه از نظر استانداردهای غرب در قرن بیست و یکم، اندازه 
قد این اســکلت ها غیرمعمول نیســت، اما قد آنها نسبت به 
بسیاری از معاصرانشان بیشتر بوده است. این حالت به ساختار 
اســتخوانی آنها بســتگی دارد. اگر آنها در زمان حال زندگی 

می کردند، قد آنها از 1/۹متر هم فراتر می رفت.
محلی های منطقه شاندونگ، از قد خود تعریف مشخصی ارائه 

می دهند. مطالعات صورت گرفته در سال ۲01۵ نشان می دهد 
که میانگین قد مردان در این منطقه در مقایسه با متوسط قد 
مردم این کشور که 1/۷۲متر بوده، حدود 1/۷۵متر بوده است. 
گفتنی است کنفســیوس در منطقه ای که اکنون به استان 
شاندونگ معروف است، متولد شــده و به نقلی، 1/۹متر قد 
داشته است. باستان شناسان با اکتشافات در منطقه روستای 
»جیاجیا« در نزدیکی شــهر »جینان«، موفق به کشف 10۴ 
خانه، ۲0۵ قبر و ۲0 گودال مملو از اجساد قربانی ها شدند. آنها 
همچنین شماری از ظروف رنگارنگ و اقالم پشمی را در این 

منطقه پیدا کردند.

کشف اسکلت غول پیکر پنج هزارساله در چین
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مفادآرا
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بر حسب  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
مبنی  گواهی  ارایه  و  صالحه  دادگاه  به  دادخواست 
موکول  ثبت  اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر 
صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شماره 139560302027001804 مورخ 1395/02/15  
صادره   686 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  زنگنه   پري  رضا 
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1288085508 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   1592 پالک 
اصفهان به مساحت 289/64 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2 - راي شماره 139560302027001808 مورخ 1395/02/15 
شناسنامه 1006 صادره  بشماره  مهدي  فرزند  زنگنه  پري  اعظم 
از  مشاع  يکدانگ  در   1287763235 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   1592 پالک 
اصفهان به مساحت 289/64 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3 - راي شماره 139560302027005945 مورخ 1395/05/14 
شركت ساختمانی و بازرگانی پارس پي چهلستون فرزند - بشماره 
در  ملي 10260598623  بشماره  از -  شناسنامه 42094 صادره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/42 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
4 - راي شماره 139560302027005949 مورخ 1395/05/14 
صادره   144 شناسنامه  بشماره  هاشم  سيد  فرزند  قائمي  جمشيد 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1284614166 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/42 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139560302027015695 مورخ 1395/11/25 
از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  محمدي   عزت 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283973677 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7741 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 233/42 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
6 - راي شماره 139660302027000625 مورخ 1396/01/21 
حسينعلي سهرابي دهاقاني فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 180 
صادره از دهاقان بشماره ملي 5129619668 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/40 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
7 - راي شماره 139660302027000627 مورخ 1396/01/21 
از اصفهان  زهرا چله فرزند بهرام بشماره شناسنامه 856 صادره 
بشماره ملي 1289410046 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/40 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
8 - راي شماره 139660302027000736 مورخ 1396/01/26  
شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  يوسفي   شيخ  روستازاده  زهرا 
در   1282387162 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   46411
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   4860 پالک   زمين 

مساحت 154 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
9 - راي شماره 139660302027002062 مورخ 1396/02/26  
رضوان فرقاني سعيدآبادي فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 179 
صادره از دورود بشماره ملي 4219426337 در ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 1 واقع در  بر روي قسمتي  احداثي  كارگاه 
خريداري  مترمربع.   381/6 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

طي سند رسمي.
10 - راي شماره 139660302027002605 مورخ 1396/03/07 
اقدس نقيان فشاركي فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 1936 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1286815411 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 

پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

11 - راي شماره 139660302027002607 مورخ 1396/03/07 
مجيد رستمي  فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 5317 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1293090336 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139660302027002610 مورخ 1396/03/07 
صادره   3414 شناسنامه  بشماره  قاسمعلي  فرزند  رستمي   سعيد 
دانگ  نيم  و  يک  در   1290877701 ملي  بشماره  اصفهان  از 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
در بخش واقع  اصلي 15190  از  فرعي  زمين پالک 305   قطعه 

مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 200  اصفهان  ثبت   5  
رسمي.

13 - راي شماره 139660302027002614 مورخ 1396/03/07 
سجاد رستمي فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 1406 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1754454593 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
14 - راي شماره 139660302027002731 مورخ 1396/03/10 
 12420 شناسنامه  بشماره  قلي  عيسي  فرزند  نيا   صادقي  پرويز 
ششدانگ  در   1283826100 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 60/54 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
15 - راي شماره 139660302027002802 مورخ 1396/04/04 
از  شناسنامه 116 صادره  بشماره  احمد  فرزند  دهدشتيان  بهجت 
اصفهان بشماره ملي 1285244133 در 3/7024 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
16 - راي شماره 139660302027003016 مورخ 1396/03/20 
سيدمهدي سجادي مولنجاني فرزند سيدحسن بشماره شناسنامه 
ششدانگ  در   1291724478 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   43 اصلي  از  فرعي  1و2و3 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   106/16 مساحت   به 

عادي از مالک رسمي فاطمه صغير زاده داركی .
17 - راي شماره 139660302027003675 مورخ 1396/04/03 
محمد سرجوقيان فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 48744 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1280913029 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 275 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 46/09 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
18 - راي شماره 139660302027003676 مورخ 1396/04/03 
صادره   1330 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  زن  قدم  مهدي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1286541786 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 275 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 46/09 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
19 - راي شماره 139660302027003703 مورخ 1396/04/04 
بانونسرين دهدشتيان فرزند احمد بشماره شناسنامه 129 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1285425901 در 3/7024 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
20 - راي شماره 139660302027003707 مورخ 1396/04/04  
از  صادره   46297 شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  امين   فروزان 
از  مشاع  حبه   9/4168 در   1280888555 ملي  بشماره  اصفهان 
72 حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی با ستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی متعلق به خديجه نجفی فرزند زين الدين  قسمتي از  پالک 
 355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   32

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21 - راي شماره 139660302027003708 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   41384 شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  امين  فرزانه 
از  مشاع  حبه   9/4168 در   1280839406 ملي  بشماره  اصفهان 
72 حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی با ستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی متعلق به خديجه نجفی فرزند زين الدين  قسمتي از  پالک 
 355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   32

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
22 - راي شماره 139660302027003710 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   348 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  دهدشتيان  اصفه 
اصفهان بشماره ملي 1285310659 در 3/7024 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
23 - راي شماره 139660302027003712 مورخ 1396/04/04 
زهره امين فرزند محمد بشماره شناسنامه 86 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 1/6991  ملي 1285318341  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
24 - راي شماره 139660302027003713 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   901 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  امين  ابوالقاسم 
اصفهان بشماره ملي 1285222113 در 6/0826 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
25 - راي شماره 139660302027003714 مورخ 1396/04/04 
 25642 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زاده  وهاب  دخت  مهين 
از اصفهان بشماره ملي 1282183826 در 3/4065 حبه  صادره 
مشاع از 72 حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از 
پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 355447/13 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
26 - راي شماره 139660302027003715 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   45381 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  امين  فضه 
اصفهان بشماره ملي 1280879394 در 2/2901 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
27 - راي شماره 139660302027003716 مورخ 1396/04/04 
طاهره امين فرزند مهدي بشماره شناسنامه 269 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 2/2901  ملي 1284448101  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
28 - راي شماره 139660302027003719 مورخ 1396/04/04 
محمد امين فرزند مهدي بشماره شناسنامه 743 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 4/5802  ملي 1284504794  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
29 - راي شماره 139660302027003721 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   1192 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  امين  عباس 
اصفهان بشماره ملي 1284421252 در 4/5802 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
30 - راي شماره 139660302027003723 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   363 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  امين  مسعوده 
اصفهان بشماره ملي 1284412962 در 8/5652 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
-31 راي شماره 139660302027003724 مورخ 1396/04/04 
منصوره امين فرزند امين بشماره شناسنامه 320 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 8/5652  ملي 1284378985  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
32 - راي شماره 139660302027003781 مورخ 1396/04/07 
از  صادره   93060 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  هويدا  حسن 
يکباب  ششدانگ  در   1281927279 ملي  بشماره  اصفهان 
 19 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
مترمربع.   210 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 
شهربانو  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

قندی جلوانی فرزند اكبر.
33 - راي شماره 139660302027003852 مورخ 1396/04/10  
ابوالفضل بشماره شناسنامه 3386  محمد شريفي هراتمه  فرزند 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1292927461 در 85 سهم مشاع 
از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه  يکباب  از 165 سهم ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه 

مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
34 - راي شماره 139660302027003856 مورخ 1396/04/10 
از  ابوالفضل بشماره شناسنامه 2442 صادره  سحر شريفي فرزند 
از  مشاع  سهم   20 در   1289561605 ملي  بشماره  اصفهان 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ   سهم   165
اصفهان ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين   قطعه 

 به مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
35 - راي شماره 139660302027003868 مورخ 1396/04/10 
 391 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند  هراتمه  شريفي  سميه 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1289653143 در 20 سهم مشاع 

از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه  يکباب  از 165 سهم ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه 

مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
36 - راي شماره 139660302027003871 مورخ 1396/04/10 
 4494 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند  هراتمه  شريفي  زهره 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1282792520 در 20 سهم مشاع 
از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه  يکباب  از 165 سهم ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه 

مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37 - راي شماره 139660302027003874 مورخ 1396/04/10 
شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند  هراتمه  شريفي  فاطمه 
در   1282379844 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   45633
احداثي خانه  يکباب  ششدانگ  سهم   165 از  مشاع  سهم   20 
 بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10388 واقع در بخش 5 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 158/77  اصفهان  ثبت 

رسمي.
38 - راي شماره 139660302027004248 مورخ 1396/04/17 
شناسنامه  بشماره  حسين  سيد  فرزند  رامشه  رجائي  مهدي  سيد 
در   2410072021 ملي  بشماره  آباده  از  صادره   7336
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   8 پالک   زمين 

اصفهان به مساحت 243 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
39 - راي شماره 139660302027004350 مورخ 1396/04/19  
گشتاسب حوض ماهي فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 73 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1129584801 ملي  بشماره  فريدونشهر  از 
واقع   1 زمين پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 78/56 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
40 - راي شماره 139660302027004352 مورخ 1396/04/19 
از  صادره   58999 شناسنامه  بشماره  وهاب  فرزند  هوائي  رضا 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1281684643 ملي  بشماره  اصفهان 
در بخش  واقع  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي 
طي  خريداري  مترمربع.   199/15 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
41 - راي شماره 139660302027004397 مورخ 1396/04/20 
از  ابوالحسن سليمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 997 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5649170096 ملي  بشماره  جرقويه 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
 185 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
42 - راي شماره 139660302027004398 مورخ 1396/04/20  
 3722 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  محمدآبادي  ولي  مرضيه 
دانگ  سه  در   5649281874 ملي  بشماره  جرقويه  از  صادره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
به اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين   قطعه 

 مساحت 185 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
43 - راي شماره 139660302027004479 مورخ 1396/04/21 
از  اله بشماره شناسنامه 118 صادره  حسين دهناني فرزند سيف 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1284032671 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9360 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 246/13 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
مورخ   139660302027004605 شماره  راي   -  44
عبدالحسين  فرزند  كوپائي  مظاهري  احمدرضا   1396/04/25
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   9191 شناسنامه  بشماره 
 1282873792 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي

  از قطعه زمين پالک 45616 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 199/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
45 - راي شماره 139660302027004685 مورخ 1396/04/26 
 34 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  آغچه  كريمي  محمدرضا 
دانگ  سه  در   6219832541 ملي  بشماره  فريدن  از  صادره 
 مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
 زمين پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 222/53 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027004687 شماره  راي   -  46
 966 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  فتحي  منظم   1396/04/26
دانگ  سه  در   6219230574 ملي  بشماره  فريدن  از   صادره 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

 به مساحت 222/53 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027004721 شماره  راي   -  47
بشماره  محمود  فرزند  كوپائي  قرائتي  حميدرضا   1396/04/27
 2063277575 ملي  بشماره  بابل  از  صادره   491 شناسنامه 
روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
 15190 اصلي  از  فرعي   6288 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
مترمربع.   113/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

خريداري طي سند رسمي.

No. 2240 | September 19,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER



48 - راي شماره 139660302027004724 مورخ 1396/04/27 
 86 شناسنامه  بشماره  كرمعلي  فرزند  كوهپائي   اسحاقي  مرضيه 
دانگ  سه  در   5659379524 ملي  بشماره  كوهپايه  از  صادره 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 6288 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 113/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
49 - راي شماره 139660302027004982 مورخ 1396/05/03 
از  بشماره شناسنامه 1144 صادره  فرزند حسن  مصطفي شمس 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1288065132 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
 115/86 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

اصغر شاهزيدی .
50 - راي شماره 139660302027004994 مورخ 1396/05/03  
آيت اهلل شيرواني فيل آبادي فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 70 
صادره از فارسان بشماره ملي 4679576669 در ششدانگ يکباب 
در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
خريداري  مترمربع.   20/82 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

طي سند رسمي.
51 - راي شماره 139660302027005006 مورخ 1396/05/03 
شناسنامه  بشماره  غالب  فرزند  موسوي  پور  منصور شجري  سيد 
در ششدانگ  ملي 1817407661  بشماره  آبادان  از  379 صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15202 
باقيمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/25 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا 

كريمی.
52 - راي شماره 139660302027005024 مورخ 1396/05/04 
اعظم گل رنگي خوراسگاني  فرزند حسين بشماره شناسنامه 80 
ششدانگ  در   1291610405 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9599 
مترمربع.   162/14 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
53 - راي شماره 139660302027005161 مورخ 1396/05/08  
احمد محمدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 53 صادره از جرقويه 
بشماره ملي 5649865124 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
54 - راي شماره 139660302027005168 مورخ 1396/05/08 
شناسنامه 47378  بشماره  اله  ولي  فرزند  مظاهري كچي  محمد 
ششدانگ  در   1282395343 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 105/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

محمد سليمی هماگرانی .
55 - راي شماره 139660302027005180 مورخ 1396/05/08  
شناسنامه  بشماره  فرزند محمدعلي  محمود شفيعي خوراسگاني  
154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291368787 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1385 
فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

151/03 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
56 - راي شماره 139660302027005217 مورخ 1396/05/08 
از  1270 صادره  شناسنامه  بشماره  عباسعلي  فرزند  فقيهي  اصغر 
اصفهان بشماره ملي 1291046186 در ششدانگ يکباب كارگاه 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 849/46 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس داوری 

دولت آبادی.
57 - راي شماره 139660302027005265 مورخ 1396/05/09  
 49 شناسنامه  بشماره  عوضعلي  فرزند  قهفرخي  قلي  شاه  اشرف 
صادره از شهركرد بشماره ملي 4622317249 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 172 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   159/32 مساحت  به 

عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
-58 راي شماره 139660302027005272 مورخ 1396/05/09 
از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  دهقاني  فرامرز 
از  مشاع  دانگ  سه  در   4622264341 ملي  بشماره  شهركرد 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 172 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   159/32 مساحت  به 

عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
59 - راي شماره 139660302027005525 مورخ 1396/05/16 
 4 شناسنامه  بشماره  محمد   حاجي   فرزند  جبلی  عابدی  صغرا 
ششدانگ  در   5659514065 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
مترمربع.   133/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
60 - راي شماره 139660302027005532 مورخ 1396/05/16 

شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  خوراسگاني  عابدي  علي  حسن 
8587 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787644 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6815 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رقيه لطيفی .
61 - راي شماره 139660302027005554 مورخ 1396/05/16 
طيبه قاسمي سليمان آبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 239 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287285181 در دو دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين 

186/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
62 - راي شماره 139660302027005555 مورخ 1396/05/16 
شهربانو صادقي سليمان آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2 
دانگ  چهار  در   1189748118 ملي  بشماره  اردستان  از  صادره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  از ششدانگ  مشاع 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

186/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
63 - راي شماره 139660302027005556 مورخ 1396/05/16  
عباس كاوه قارنه  فرزند جواد  بشماره شناسنامه 50046 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1282421433 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1292 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 156/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
64 - راي شماره 139660302027005559 مورخ 1396/05/16  
حميد كاوه قارنه  فرزند جواد بشماره شناسنامه 3989 صادره از 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288342101 ملي  بشماره  اصفهان 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1292 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 156/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
65 - راي شماره 139660302027005577 مورخ 1396/05/16 
شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  هفداني  اسدي  عباسعلي 
ششدانگ  در   1291660607 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 30/24 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسمعلی كشاورز .
66 - راي شماره 139660302027005579 مورخ 1396/05/16 
شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  هفداني  اسدي  عباسعلي 
ششدانگ  در   1291660607 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 29/3 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسمعلی كشاورز .
67 - راي شماره 139660302027005580 مورخ 1396/05/16  
علي دهقاني ارزناني  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 98/86 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی دهقانی فرزند حسن .
68 - راي شماره 139660302027005583 مورخ 1396/05/16 
علي دهقاني ارزناني  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در ششدانگ يکباب مغازه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 15/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی دهقانی فرزند حسن .
69 - راي شماره 139660302027005717 مورخ 1396/05/19 
محمود فروغي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 12933 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283831139 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   13207 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/52 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي داود حافظی .
70 - راي شماره 139660302027005783 مورخ 1396/05/21  
بشماره شناسنامه 3735 صادره  فرزند محمد  سعيد شجره طيبه 
يکباب  ششدانگ  در   1290719632 ملي  بشماره  اصفهان  از 
از قطعه زمين پالک 11548  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
مترمربع.   149/35 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
71 - راي شماره 139660302027005812 مورخ 1396/05/21 
مريم خيري فرزند حسن بشماره شناسنامه 414 صادره از اصفهان 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1286963532 ملي  بشماره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  305 فرعي 

مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
72 - راي شماره 139660302027005817 مورخ 1396/05/21 
سيده انيس نوربخش چالشتري فرزند سيداحمد بشماره شناسنامه 
62 صادره از شهركرد بشماره ملي 4621927752 در سه دانگ 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  از ششدانگ  مشاع 
قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
73 - راي شماره 139660302027005849 مورخ 1396/05/22 

نوراهلل جهانبازي فرزند جهان بخش بشماره شناسنامه 1 صادره از 
فارسان بشماره ملي 4679613432 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 187/89  اصفهان  ثبت 

رسمي.
74 - راي شماره 139660302027005867 مورخ 1396/05/22 
نجفعلي شفيعي فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 830 صادره از 
سميرم بشماره ملي 1209262819 در ششدانگ يکباب ساختمان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   250/31 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
75 - راي شماره 139660302027005886 مورخ 1396/05/22 
كمال سيد حسيني قهه  فرزند رضا بشماره شناسنامه 197 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291373837 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
به مساحت 199  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  پالک 13103 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76 - راي شماره 139660302027005887 مورخ 1396/05/22  
صادره   14 شناسنامه  بشماره  صمد  فرزند  شجاعي  صفرعلي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291284591 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
به مساحت 199  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  پالک 13103 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
77 - راي شماره 139660302027005979 مورخ 1396/05/24 
محسن صالحي فرزند حسين بشماره شناسنامه 3888 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1288246196 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   136/90 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
78 - راي شماره 139660302027006041 مورخ 1396/05/26 
شناسنامه  بشماره  فرزند صفرعلي  عابدي خوراسگاني  محمدرضا 
112 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291381414 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6648 پالک  زمين 
148/56 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عصمت مسجدی .
79 - راي شماره 139660302027006042 مورخ 1396/05/26 
زهرا حاتمي كوجاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 1277 صادره 
از خميني شهر بشماره ملي 1283384337 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 6648 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/56 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عصمت مسجدی .
80 - راي شماره 139660302027006141 مورخ 1396/05/28 
از  صادره   850 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  مهاجراني  رضا 
قطعه  يک  ششدانگ  در   1286277401 ملي  بشماره  اصفهان 
ثبت   18 بخش  در  واقع   19 پالک  از   قسمتي  مزروعی   زمين 
الواسطه  اصفهان به مساحت 27899/99 مترمربع. خريداري مع 

بصورت عادي از مالک رسمي حسين مهاجرانی.
81 - راي شماره 139660302027006144 مورخ 1396/05/28 
بتول بشيري گورتي فرزند محسن بشماره شناسنامه 1019 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291491694 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 35 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 149/84 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رحيم قاسمی گورتی فرزند .
82 - راي شماره 139660302027006279 مورخ 1396/05/30  
 258 شناسنامه  بشماره  مهرعلي  فرزند  فارساني  يدالهي  فريدون 
يکباب  در ششدانگ  ملي 1840998229  بشماره  ايزه  از  صادره 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12574 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/68 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
83 - راي شماره 139660302027006338 مورخ 1396/05/31 
بتول صادقيان خوراسگاني فرزند رمضان بشماره شناسنامه 122 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291309500 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6035 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/43 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و حسين درستکار 

خوراسگانی فرزندان حيدر علی .
84 - راي شماره 139660302027006358 مورخ 1396/05/31 
 89 شناسنامه  بشماره  حيدرعلي  فرزند  كوپايي  سلطاني  صغري 
ششدانگ  در   5659338747 ملي  بشماره  كوهپايه  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 326/55 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11516
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

براتعلی امينی فرزند حسين.
85 - راي شماره 139660302027006458 مورخ 1396/06/01  
از  صادره   49 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  اميني  احمد 
اصفهان بشماره ملي 1291308008 در ششدانگ يکباب كارگاه 

احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 793/95 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
به  اصفهانی  پور  نساج  محسن  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

واليت پدرش محمود.
86 - راي شماره 139660302027006534 مورخ 1396/06/04 
محمودرضا ميربيگي فرزند نجفعلي بشماره شناسنامه 1636 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291544291 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد جعفری جزن آبادی .
87 - راي شماره 139660302027006540 مورخ 1396/06/04  
علي اكبر مظاهري فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 1 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291263004 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9858 واقع در بخش 
مع  خريداري  مترمربع.   134/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين محمود خوراسگانی 

و احمد كاظمی خوراسگانی و بانو قمر آغا صالحيان .
88 - راي شماره 139660302027006622 مورخ 1396/06/06 
رضا نيکوبخت  فرزند كاكاجان بشماره شناسنامه 134 صادره از 
اقليد بشماره ملي 2539567592 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 558 فرعي از اصلي 7897 
مترمربع.   151/46 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
عبدالعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

امينی فرزند نصراله.
89 - راي شماره 139660302027006850 مورخ 1396/06/11 
سميه پورمظاهري فرزند علي بشماره شناسنامه 2140 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1287302394 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 229/22 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محترم كرامت .
90 - راي شماره 139660302027006867 مورخ 1396/06/12 
ايت اله دهقاني مباركه فرزند علي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
اردستان بشماره ملي 1189244802 در ششدانگ يکباب كارگاه 
در بخش  واقع  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي 
طي  خريداري  مترمربع.   457/06 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
91 - راي شماره 139660302027006906 مورخ 1396/06/12 
آبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 1  باجيک  محمد منتظري 
ششدانگ  در   5659825192 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
از قطعه زمين پالک 156  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
204/25 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بهروز كريمی.
92 - راي شماره 139660302027006964 مورخ 1396/06/13 
از  صادره   18 شناسنامه  بشماره  عليرضا  فرزند  خداپرست  عيدي 
يکباب  ششدانگ  در   1129742342 ملي  بشماره  فريدونشهر 
از قطعه زمين پالک 1 واقع در  بر روي قسمتي  احداثي  كارگاه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 130/45 مترمربع. خريداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سليمان خان ايروانی.

93 - راي شماره 139660302027006979 مورخ 1396/06/13 
مريم كازري پزوه  فرزند حسين بشماره شناسنامه 3087 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1293396079 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/43 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
94 - راي شماره 139660302027007100 مورخ 1396/06/15  
از  صادره   46 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  منش  نبوي  حسين 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   1285500318 ملي  بشماره  اصفهان 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   43079 پالک 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
95 - راي شماره 139660302027007102 مورخ 1396/06/15 
بتول ارضي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1006 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1285560388 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 43079  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027007043 شماره  اصالحی  راي    -  96
1396/06/14 محمدعلي طغياني خوراسگاني فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 6425 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283766019 در 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 6460  از  فرعي   1 پالک 
به مساحت 323/58 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.صحيح 
مورخ   139560302027012268 شماره  رای  در  كه  ميباشد 

1395/09/30 به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/12

اصفهان  شرق  وامالک   اسناد  ثبت  منطقه  رييس   هاديزاده 
م الف: 19924                                                                               
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محیط زیست

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود 
دوهزار زوج در انتظار گرفتن فرزند هستند اما بهزیستی این تعداد فرزند را ندارد 

و این موضوع باعث طوالنی شدن فرآیند فرزندخواندگی است.
مرضیه فرشاد اظهار کرد: ما در بهزیستی مدل های واگذاری دیگری تحت عنوان 
»امین موقت« هم داریم اما بسیاری از خانواده ها این شیوه داشتن فرزند را قبول 
نداشته و صرفا عالقه مند به گرفتن شناسنامه برای فرزند هستند. معاون امور 
اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در حال 
دادن فرزند به متقاضیان سال ۸۹ هستیم، بیان کرد: اصلی ترین دلیل طوالنی 
شدن گرفتن فرزند خوانده از بهزیستی، همین موضوع کمبود فرزند است. وی 
در خاتمه از تحویل ۷۰ نوزاد به خانواده های در انتظار فرزند خبرداد و اضافه کرد: 
در ۶ ماهه نخست امسال ۷۰ فرزند که شرایط الزم را داشتند به خانواده های 
متقاضی فرزندخواندگی که دارای پرونده در این زمینه بودند، تحویل داده شد.

شناسایی اعضای باند 
تصادفات ساختگی

۲ هزار زوج در انتظار 
گرفتن فرزند هستند

دادستان عمومی و انقالب اصفهان، از شناسایی و دستگیری 24 نفر از اعضای یک 
باند وقوع تصادفات صوری و ساختگی در کاشان خبر داد. حسین رحیمی گفت: با 
هوشیاری بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان 24 نفر ازاعضای باندی که با ایجاد 
تصادفات ساختگی اقدام به کالهبرداری می کردند و در یک منزل استیجاری 
متمرکز شده بودند، دستگیر شدند. وی افزود: اعضای این باند که از اقصی نقاط 
کشور بودند با شناسایی و اغفال افراد فقیر و کم بضاعت و متعهد کردن آنان با اخذ 
اسناد تجاری، همچنین با وعده پرداخت درصدی از مبالغ وصولی از شرکت های 
بیمه، اقدام به ایجاد تصادفات ساختگی و مصدومیت در سطح شهرهای بیرجند، 
کرمان، قزوین، مشهد، بجنورد، زاهدان، طبس و اردبیل کرده و سپس اعمال 
مجرمانه خود را انجام می دادند. دادستان اصفهان با اعالم اینکه تحقیقات در این 
زمینه ادامه دارد، گفت: از مجموع دستگیرشدگان پس از تفهیم اتهام و صدور 

قرار تامین، 4 نفر از اعضای اصلی همچنان در بازداشت هستند.

استفاده از نیروی 
بازنشستگان فرهنگی 

در آموزش و پرورش 
استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آموزش و پرورش باید برای رسیدن به رشد و بالندگی، از ظرفیت های موجود از جمله توان بازنشستگان استفاده کند.
محمدحسن قائدی ها در آیین تکریم از بازنشستگان آموزش و پرورش اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان گنجینه ای پربها از شخصیت های فرهنگی و علمی را در خود 

جای داده که سبب افتخار آموزش و پرورش و جامعه تعلیم و تربیت است.
وی با بیان اینکه در کشور ما دولت ها تعلیم و تربیت را در اولویت های پایین خود قرار داده اند، تصریح کرد: آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی کشور در اولویت کار دولت ها 

نیست و ظاهرا دولت ها به دنبال انجام امور زود بازده هستند؛مثل اینکه راه آهنی افتتاح کنند و قطاری به مقصد برسد و اخبار آن را نشان دهد.
قائدیها با بیان اینکه راه توسعه جامعه از منابع انسانی می گذرد و برای اینکه جامعه به رشد و بالندگی برسد باید این شعار محقق شود، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید 

در این مسیر حرکت تازه ای از خود نشان دهد و از ظرفیت های موجود از جمله توان بازنشستگان استفاده کند.

جان باختن ۵۳۰۰ نفر در ۱۵۰۰ نقطه حادثه خیز طی ۳ سال
رییس پلیس راه گفت: در حــال حاضر فقط در ۱۵۰۰ نقطــه از ۳4۰۰ محل 
حادثه خیز مشخص که تصادفات بیشتری در آن به وقوع پیوسته است، طی سه 

سال، ۵۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

جمع آوري ۲۵۰۰ متر دام 
صیادي از دریاچه زاینده رود

بیش از 2۵۰۰ متر دام صیادي از سطح دریاچه زاینده رود 
جمع آوري شد. به گزارش اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان چادگان، محیط بانان این اداره طي گشت، 
کنترل و قــالب کشــي از تمام قســمت هاي دریاچه 
ســدزاینده رود )منطقه حفاظت شــده داالنکوه و سد 
زاینده رود( با قایق موتوري سازماني بیش از 2۵۰۰متر 
دام را از قســمت هاي مختلف دریاچه، جمع آوري و به 

پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.
 با توجه به اینکه گشــت به صورت شــبانه و به وسیله 
قایق موتوري انجام مــي گیرد، متخلفــان به محض 
شــنیدن صداي قایق موتــوري اقدام به فــرار کرده و 
متواري مي شــوند. همچنین تعــدادي از ادوات صید 
که از متخلفین در سواحل دریاچه به جا مانده بود نیز 
جمع آوري و به پاسگاه محیط باني چادگان منتقل شد.

الزم به ذکر اســت که با توجه به ثابت نبودن ســطح 
آب دریاچه، گاهــي جزایر به طور کامل از ســطح آب 
خارج نشده اند و در تاریکي شب )که حتي با وجود نور 
پرژکتور هم قابل مشاهده و تشخیص نیستند(، امکان 
برخورد قایق با این جزیره ها وجود دارد که این موضوع 

گشت هاي شبانه را با خطرات بسیاري همراه مي کند.
همچنین ۱۳ متخلف شــکار و صید طــي یک هفته 
گذشته در شهرستان هاي استان اصفهان، دستگیر و به 

مراجع قضائي معرفي شدند.

سرپرست دانشگاه آزاد استان اصفهان مطرح کرد:

ترویج مسائل فرهنگی و رشته های 
کار آفرین در دانشگاه  آزاد

سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان گفت: ترویج 
مسائل فرهنگی و رشته های کار آفرین، از 
اولویت های دانشــگاه آزاد اسالمی 

است.
 احمد آذین در مراسم تودیع 
و معارفه سرپرســت دانشگاه 
آزاد اســالمی واحــد نطنــز 
اظهــار داشــت: بــا توجه به 
تغییرات مدیریتی در دانشگاه 
آزاد اســالمی، تغییراتــی هم در 
ســبک های مدیریتی اعمال شده که 
ترویج مسائل فرهنگی و رشــته های کار آفرین برخی از آنهاست.

وی با بیان اینکه دانشــگاه ها نباید فقط به سمت و سوی دانش و 
مسائل علمی پیش بروند، افزود: سیســتم آموزشی و دانشگاهی 
موفق خواهد بود که در کنار آموزش، مســائل فرهنگی، اسالمی و 

انقالبی را نیز بیان کند.
سرپرست دانشگاه آزاد استان اصفهان گفت: در مسیر ترویج اسالم 
و شناساندن انقالب اسالمی ایران و اهداف آن به نسل جدید، باید 
ازطریق بستر سازی دانشگاه ها به سمت و سوی فرهنگ اقداماتی 
انجام شود که دانشگاه آزاد در این مسیر حرکاتی را آغاز کرده است.

وی با اشــاره به اینکه امروزه با توجه به تعدد دانشگاه ها، دانشجو 
می تواند دانشــگاه مدنظر خود را انتخاب کند، خاطرنشــان کرد: 
دانشــگاه ها باید از نظر تراز علمی و سطح اســاتید درجه باالیی 
داشته باشند. آذین بیان کرد: ترویج رشــته های جدید و نیاز روز 
جامعه و تعدد رشته های مناسب با نیازهای امروز، زمینه ساز جذب 

دانشجوست.

استحکام روابط علمی و فرهنگی 
بوسنی و هرزگوین و اصفهان

در دیــدار رییس دانشــگاه اصفهان با هیئت دیپلماتیک کشــور 
بوســنی و هرزگویــن، لوبــو گرکاویچ 
مشــاور وزیر و رییس اداره آســیا 
و آفریقا،  دانشــگاه اصفهان را 
فراتر از تصور خود دانست و از 
همکاری های دوجانبه علمی 
بین دانشــگاه های دو کشور 
بخصوص دانشــگاه اصفهان 

استقبال کرد.
رییس اداره روابــط عمومی وزارت 
خارجه بوسنی گفت: دانشــگاه اصفهان 
ازلحاظ امکانات، ساختار فیزیکی و علمی، بسیار باالتر از حد تصور 
ما بوده و تجمیع رشته های مختلف دراین دانشگاه، دارای اهمیت 
است. رییس دانشگاه اصفهان در این نشســت با اشاره به آخرین 
دستاوردهای علمی و توانمندی های دانشگاه اصفهان، گسترش 
همکاری هــای علمی ازجمله تبادل اســتاد و دانشــجو و اجرای 

پروژه های مشترک تحقیقاتی را خواستار شد.
هوشنگ طالبی افزود: دانشــگاه اصفهان باتوجه به شاخص های 
رتبه بندی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بــه عنوان یکی از ۱۳ 
دانشگاه سطح یک کشور و در نظام رتبه بندی تایمز در سال های 
2۰۱۶-2۰۱۷ در جمع برترین دانشــگاه های دنیــا قرار گرفته و 
دستاوردهای خوبی را به دنیا عرضه کرده است. وی از طرف  دانشگاه 
اصفهان یک بورس تحصیلی دکتری در رشته های زبان و ادبیات 

فارسی،تاریخ یا علوم به دانشجویان بوسنی و هرزگوین اهدا کرد.

برای نخستین بار در کشور؛

 TC اولین مرکز اجتماع درمان مدار
زنان در اصفهان راه اندازی شد

کارشناس مسئول حوزه پیشگیری بهزیستی اصفهان گفت: برای 
نخستین بار در کشــور مرکز TC زنان 
به صورت پایلــوت در اصفهان 
راه اندازی شــد که درصورت 
مثبت بــودن نتایــج آن، 
پروتکل نهایی در کل کشور 

اجرا می شود.
علی اکبــر ابراهیمی  اظهار 
کرد: تالش این نــوع درمان 
این است که ساختار زندگی افراد 
معتاد را تغییر دهد؛ چرا که مشــکل 
فرد معتاد سبک زندگی و هویت اوست که باید تغییر کند و تغییر 
دادن این سبک زندگی و تفکرات فرد هم با دارو امکان پذیر نیست و 
در مدل TC داروی موقت به افراد داده می شود تا فرد درمان را قطع 
نکند و پس از آن با خواست فرد یا پزشک دارو قطع می شود.وی با 
اشاره به اینکه در این روش برنامه ها از ۶ صبح شروع می شود، افزود: 
فعالیت این مرکز که اقامتی است، تا ساعت ۱۱ شب پایان می یابد 
و دوره درمان آن ۳ تا ۶ ماه به طول می انجامد و با اینکه این زنان را 
با حکم دادستانی یا شهرداری می آورند اما اینجا یک مکان اجباری 
نیست. معتاد آزاد اســت و در این مرکز انگیزه ماندن و بهبودی به 

او داده می شود.

 نجات معجزه آساي یك کودك 
7 ساله از دست گرگ ها

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان اظهار کــرد: ماموران واحد 
گشــت این فرماندهي واقــع در منطقه 
شرق اصفهان، حین گشت زني در 
نیمه هاي شــب در بیابان های 
اطــراف شهرســتان، ناگهان 
متوجه صــداي عجیب چند 
گرگ می شــوند. ســرهنگ 
حسن یاردوســتي ادامه داد: 
ماموران بالفاصله به سمت صدا 
حرکت کرده و در مســیر با پســر 
بچه ای گریان که در حال فرار از دست 

گرگ ها بود مواجه می شوند. 
ماموران این کودک را با خودرو به منطقه مســکوني انتقال داده و 
در پرس و جو، هویتش را مشخص کرده و او را سالم به خانواده اش 

تحویل می دهند.

رییس کانون فرهنگیان بازنشستگان استان اصفهان گفت: 
میانگین دریافتی بازنشســتگان در حال حاضر بر اســاس 
صندوق بازنشســتگی ۷۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که 
بر اساس قانون نباید اختالفی به این بزرگی میان دریافتی 

شاغالن و بازنشستگان وجود داشته باشد.
امیر پویان فــر اظهار داشــت: در حال حاضــر ۸۰۰ هزار 
بازنشسته فرهنگی داریم و از یک میلیون و ۳۷۰ بازنشسته 
صندوق کشوری، ۶۰ درصد آن متعلق به آموزش و پرورش 

بوده و عظمت این ارگان را نشان می دهد.
وی افزود: به دلیل کمبود بودجه که مانعی همیشگی برسر 
راه آموزش و پرورش است، برای برگزاری این آیین از میان 
۵۵ هزار نفر بازنشســته، مجبور به انتخاب ۳۰۰ نفر از آنها 

بودیم که امری بسیار دشوار بود.
رییس کانون فرهنگیان بازنشستگان استان اصفهان با اشاره 
به اهداف و عملکرد کانون بازنشســتگان در ســال گذشته 
گفت: پیگیری مســائل حقوقی و معیشــتی بازنشستگان 
در 2 ســال گذشــته، با دیدار نماینــدگان مجلس صورت 
گرفت و نتایج خوبی را به همراه داشت. در تهران تعدادی از 
بازنشستگان به صورت نمادین و اعتراضی اقداماتی را انجام 
دادند اما متاسفانه تنها ۱۰درصد از آنچه را می خواستند به 

دست آوردند.
پویان فر با اشاره به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 

در ســال ۸۶ بیان کرد: این قانون برای رسیدگی بیشتر به 
بازنشستگان تصویب شد اما طی ۱۰ سال گذشته هیچ کدام 
از ماده های آن اجرا نشــده؛ به همین علــت قدرت خرید 

بازنشستگان تا ۶۹/۷درصد از بین رفته است.
وی افزود: بر اســاس ماده ۱2۵ این قانون، همه ســاله باید 
براساس نرخ تورم حقوق بازنشستگان نیز افزوده شود اما این 
امر صورت نمی گیرد؛ برای همین فاصله بین حقوق دریافتی 

بازنشستگان با شاغالن چشمگیر است.
پویان فر افزود: تمام بازنشســتگان در سطح کشور و استان 
به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازی 
و همسانی هستند اما با وجود تصویب این قانون در ۱۰سال 

قبل، متاسفانه هیچ نظارتی بر اجرای آن صورت نمی گیرد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به اجراي طرح 
»روز پاک« گفت: بر اســاس این طرح، با بستن یکي از 
خیابان ها روي خودروها در یک روز هفته، مردم تنها از 

دوچرخه مي توانند براي تردد استفاده کنند.
مهدی معصوم بیگی موضوع ترافیک را یکی از معضالت 
عمده کالن شــهرها دانست و اظهار داشــت: ترافیک 
عالوه بر اتالف وقت مردم، تبعات زیادی مانند آلودگی 
هوا دارد که همه باید با کمک یکدیگر این مشــکل را 

برطرف کنیم.
وی از طرح جایگزین کردن تردد موتورســیکلت های 
برقی به جای بنزینی در خیابان های اصفهان خبر داد و 
گفت: اجرای طرح تردد موتورسیکلت های برقی با توجه 
به عدم آلودگی صوتی و هوا، در مرحله بعدی اقدامات 
مجموعه فرماندهی انتظامی استان برای کاهش آلودگی 

هوا قرار دارد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامــه داد: امروز در 
برخی از شهرهای بزرگ جهان مانند »توکیو« یا »پکن« 
باوجود جمعیت زیادی که در این شــهرها وجود دارد، 
مشــکل آلودگی هوا و ترافیک با استفاده از موتورهای 
برقی و دوچرخه تا حدود زیادی برطرف شــده اســت 

که ما نیز باید از این الگوی بسیار خوب استفاده کنیم.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامه داد: مســلما 

جامعه ای که قانونمند باشد به همان میزان نیز به سمت 
و سوی توسعه و پیشرفت حرکت می کند و در جامعه ای 
که مردم از قانون منــدی و قانون پذیری فاصله بگیرند، 
ناهنجاری ها، جرایم، تخلفات و اشکال مختلف ناآرامی 

بروز و ظهور پیدا می کند.
معصوم بیگی ضمن اشاره به توفیقات نیروی انتظامی در 
زمینه کاهش تصادفات ابراز داشت: پلیس راهنمایی و 
رانندگی در طول این سال ها توانسته با انجام یکسری 
طرح ها مانند راه اندازی طرح همیاران پلیس، تشــویق 
رانندگان قانون مند و... به موفقیت های خوبی دســت 
یابند؛ به طوری که از ســال ۸۰ تاکنــون میزان تلفات 

جاده ای کشور سیر نزولی داشته است.

فرمانده انتظامي استان اصفهان:

موتورهاي برقي جایگزین بنزیني مي شوند

ناجافرهنگیان

رییس کانون فرهنگیان بازنشستگان استان اصفهان:

میانگین دریافتی بازنشستگان 7۵۰ هزار تومان است

اخبار

هزینه ای که بر خانواده ها تحمیل می شود؛

خیلی دور، خیلی نزدیک

در شهر

 مدی کوپترها
تحولی در امدادرسانی

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: مدی کوپترها، هلی کوپترهایی هستند 
که اختصاصا برای اورژانس تهیه شده و امکانات درمانی 
الزم را در خود دارند؛ همچنین بر خالف هلی کوپترهای 
موجود که نظامی هستند و در شب پرواز نمی کنند، این 

قابلیت را دارند.
غفور راســتین ادامه داد: البته پیش از اضافه شدن این 
مدی کوپترها، به ایجاد بستری مناسب نیاز داریم؛ چرا 
که در حال حاضر فقط یک پد فرود در بیمارستان الزهرا 
وجود دارد و بقیه بیمارستان ها و مراکز درمانی استان 

قابلیت نشستن مدی کوپتر را ندارند.

مهرماه، ماه شکوفایی دانش  و علم در  فاطمه کاویانی 
راه اســت. مهــر، آغاز ســال جدید 
تحصیلی و بازگشایی مدارس بوده و دغدغه های آن هم شامل 
حال میلیون ها خانواده ای اســت که باید فرزندان شــان به 
مدرسه بروند و شــاید در کنار تمام دغدغه ها در آغاز سال 
تحصیلــی، انتخاب ســرویس مناســب برای رفــت و آمد 
دانش آموزان، عمده چالش پیــش روی خانواده های دارای 

دانش آموز باشــد.  والدین و بخصوص آنهایی که شاغل اند، با 
آغاز ســال جدید تحصیلی، دغدغه یافتن سرویس مناسب 
برای رفت و آمد فرزندان شــان را دارند. ســرویس مدارس، 
موضوعی که شاید حدود یک دهه است در میان خانواده ها به 
عنوان یکی از ملزومات ثبت نام دانش آموزان جا افتاده، اما 
اتفاقی است که این روزها بیشتر شبیه اصلی اساسی همچون 
خرید کیف و کفش مدرسه برای دانش آموز ضروری می نماید 

و اینکه این موضوع دارای ابعاد گسترده ای بوده و از زوایای 
مختلف دغدغه فکری خانواده ها شــده اســت، مسئله قابل 

انکاری نیست.
جدا از انتخاب سرویس و حواشی احتمالی که پیش خواهد 
آمد، سوال اینجاســت که چرا باید در انتخاب مدرسه برای 
دانش آموز بعــد مســافت را در نظر نگرفت کــه به اذعان 
کارشناسان ترافیکی و شهرداری، حجم تردد دانش آموزان 
در ۹ ماهه ســال تحصیلی بســیار باالســت و این موضوع 
آلودگی هوا و صرف هزینه و اســترس های جانبی را نیز در 
پی خواهد داشــت. با کمی پیگیری متوجه خواهیم شد که 
طرح طبقه بندی مدارس و اینکــه برخی از مدارس کیفیت 
و خدمات متفاوتی ارائه می دهند مهم ترین عاملی است که 
خانواده ها را به پرداخت هزینه بیشــتر برای ثبت نام فرزند 
خود در این مراکز راضــی می کند که به تبــع آن، گرفتن 
ســرویس برای مدرســه دانش آموز نیز هزینه ای جداگانه 
را می طلبد؛ قصه ای تکراری که جلســات زیادی را توســط 
مســئوالن اســتانی و انتظامی به خود اختصاص داده است 
تا آغاز ســال تحصیلی بدون استرســی را برای خانواده ها 
رقم بزند؛ اما همیشــه در البه الی این هماهنگی ها شاهد 
برخی اتفاقات ناملموس بوده ایم که طعم شــیرین این ماه 
را به کام دانش آموزان تلخ می کند. این در حالی اســت که 
مدیرکل آمــوزش و پرورش در جدیدتریــن اظهارات خود 
عنوان کرد: از ســال آینده مدارس نمونــه دولتی و مردمی 
نخواهیم داشت و همه مدارس یکسان می شوند؛ این مطلب 
می تواند گامــی مثبت جهت ثبت نــام در مراکز نزدیک به 
منزل هر دانش آموز باشــد؛ حرکتی که اگر اجرایی شــود، 
خانواده ها با  فراغ بال و اطمینان بیشــتری می توانند فرزند 
خود را در نزدیک ترین موسســه به خانه ثبت نام کنند که 
این موضوع، کاهش هزینه نــه تنها خانواده بلکه ارگان های 
مرتبط همچون نیروی انتظامی وشهرداری و صرفه جویی در 
 زمان و بودجه که ماجرای نخ نما شده و هر ساله جامعه امروز

 است را به دنبال خواهد داشــت. به هر حال سال تحصیلی 
جدید تا چند روز دیگر شــروع خواهد شد؛ می توان منتظر 
ماند و دید که در سال های آینده تا چه حد وعده ها تحقق می 

یابد و نتایج آن به چه صورت خواهد بود.

مدیرعامل مجمع نوشــت افزارهای ایرانی- اسالمی گفت: در 
حال حاضر ۷۰ درصد بازار نوشــت افزار در اختیار محصوالت 
بیگانه اســت؛ از میان ۳۰ درصد تولید داخلــی نیز بیش از 
2۰درصد آن اختصاص به کاراکترهای خارجی دارد؛ بنابراین 
تنها ۵ تا ۱۰ درصد تولیــدات داخلی، برگرفتــه  از هویت و 

شخصیت های ملی و دینی ایران است.
سعید حسینی با بیان اینکه دانش آموزان در حدود ۱۵ سال و 
در ایام تحصیل خود با انواع نوشت افزار روبه رو بوده و مجبور به 

استفاده از آنها هستند اظهار کرد: در این زمان که دانش آموز با 
این محصوالت درگیر است، هویت وی شکل می گیرد.

وی افزود: در حال حاضر این زمان به صورت کامل در اختیار 
فرهنگ غرب قرار گرفته؛ چرا که آنچه از طریق نوشت افزارها 
منتقل می شــود، منطبق بــا فرهنگ و هویت ما نیســت و 
رویکردهای توهم زا، خشــونت و نفی حیا و عفاف را در پیش 
گرفته است. حســینی تصریح کرد: طی بررسی های طوالنی 
به این نکته مهم دســت یافتیم که کودکان بــا کاراکترها و 

شخصیت های ساخته شده در انیمیشن ها، بازی ها، لباس ها و 
نوشت افزارهای خود زندگی می کنند و غرب از این طریق به 

دنبال کار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است.
وی با بیان اینکه کم کــم کودکان و نوجوانــان کاراکترهای 
تولیدشده را به عنوان قهرمان و دوست خود انتخاب کرده و با 
آن همذات پنداری می کنند، گفت: تاثیر این شخصیت سازی ها 
چنان است که عمده محتوای شخصیت کاراکترها در زندگی 
کودکان و نوجوانان به کار برده می شود. این مسئول اضافه کرد: 
در حال حاضر ۷۰ درصد بازار در اختیار محصوالت بیگانه از 
جمله چین، هند، تایلند، تایوان و آلمان و ۳۰ درصد باقی مانده 

در اختیار تولید داخلی است.

مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی-اسالمی عنوان کرد:

7۰ درصد بازار نوشت افزار در دست محصوالت خارجی
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دین و اندیشه

سه عامل ذلت انسان ها
  حجت االسالم حســین قمی درباره 3 عملی که انسان را به ذلت 
می کشــاند، گفته اند: امام علی)ع( می فرمایند: هرکسی که طمع 
پیشه کند خود را حقیر کرده و کسی که ناراحتی هایش را نزد این و 
آن بدون هیچ فایده ای فاش کند، به ذلت خویش راضی شده است 
و آن کسی که زبانش را بر خود امیر کند، شخصیتش حقیر خواهد 
شد. اوال طمع این است که انســان به امور مادی و آنچه در دست 
دیگران است عالقه مند باشد و برای رسیدن به آن هرگونه ذلتی را 
بپذیرد؛ ثانیا اگرکسی سفره دلش را نزد هر کس و ناکسی باز کند 
خودش را ذلیل کرده است. یک وقت انسان نزد یک برادر ایمانی که 
می تواند مشکل او را برطرف کند، درددل می کند؛ عیبی ندارد اما 
اینکه هرکجا نشستیم سفره دلمان را باز کنیم خودمان را کوچک 
کرده ایم؛ ثالثا اگر کسی زبانش بر اوحکومت کند و اسیر زبانش باشد، 
خودش را ذلیل کرده است. امیرالمومنین)ع( می فرمایند: کسی که 
سخنش بسیار شود و پرحرف باشــد خطای او فراوان خواهد بود و 

کسی که اشتباهاتش زیاد شد، باید عذرخواهی کند.

فتو نکته

درمحضربزرگان

در طول تاریخ اســت که این روز ها به شــکل دیگری توسط 27 ذی الحجه سالروز یکی از تلخ ترین جنایت های ظالمان 

 
گروه هــای تکفیری تکــرار می شــود و این موضــوع وجه 

 
بررسی تطبیقی آن جنایت ها با ددمنشی امروزه  تکفیری ها در یادداشــتی به مناسبت فرارسیدن ســالروز واقعه حّره، به رضانژاد، رییس پژوهشکده علوم اسالمی پژوهشگاه المصطفی، اتفاق می افتد. حجت االســالم و المســلمین دکتر عزالدین دارد، میان آنچه قرن ها قبل رخ داده و آنچه در دنیای کنونی عبرت انگیز تاریخ را نشان می دهد که شباهت عجیبی وجود 

خون امویان و کشته های بدر و اُحد و نیز قتل عثمان به ویژه از مورخان می گویند این ســرکوب با این شدت، در واقع انتقام صحابی حاضر در جنگ بدر کسی باقی نماند، بنابرایــن برخی از صحابه رســول خدا )صلی ا... علیه و آله( کشــته شدند و از بیــــش از 700 نفر از صحابی وحافظان قــرآن و نیز 80 نفر ســــه روز همه چیز را برای سربازانش مباح کرد!همچنین  11هزار و 700 نفــر بوده اســت( و همه مورخان نوشته اند وی )بنابر نظر مورخان، شمارکشــته شدگان حداقل بین چهار تا او هزاران بی گنــــاه از زن، کودك، جوان و پیر کشته شدند مردم مدینه از هیچ جنایتی فروگذار نکرد؛ چنان که به دســتور را سرکوب کند و مسلم نیز با اختیاراتی که داشت در سرکوب را به سرکردگی مسلم بن عقبه رهســپار مدینه کرد تا این قیام رسید،یزید بــرای تثبیت حکومت خود، حــدود 5000 نیرو را علیه حکومت فاسق یزید برانگیخت. وقتی خبر به شــــام غســیل المالئکــه، رهبریجمع را بر عهــده گرفت ومردم شام توســط آن هیئت، عبدا... بن حنظلــــه، فرزند حنظله بــدون حاصــــل و افشــــای حقیقت خالفت اسالمی در حضورطلبید تــا از آنها دلجویی کنــد، اما پس از بازگشــِتیزید در سال 62 یا 63 هجری، هیئتی ازبزرگان مدینــه را به ***پرداخته است.
 در جریــان قیــام، برخــی از بــزرگان و صحابــه همچونانصار بوده است.

 
بنابراین خانه های آنهــــا در واقعه حّره از حمله و تعرض در علنی عبدا... بن حنظله یا رفیق او عبدا... بن مطیع را نپذیرفتند،  امام سجاد)علیه السالم(، ابوسعید ُخ دری و... به عللی دعوت 

نماز عبادتی نیست که الزم باشد انسان آن را حتما با حال معنوی و همراه با اشک و گریه و سوز و گداز بخواند و لزوما از آن لذت ببرد؛ چون حتی اگر کسی خیلی اهل سوزو گریه و اشک باشد، این طور نیست 
که همیشه حال عبادت داشته باشــد. امیرالمومنین فرمودند: دل های ما انسان ها حالت اقبال وادبار دارد؛ به همین دلیل گاهی انســان حال عبادت دارد، گاهی هم ندارد و این در حالی است که نمازهای 
واجب را همیشه باید بخوانیم، چه حال داشته  باشــیم و چه حال نداشته باشیم. عبادتی که هر روز و روزی پنج مرتبه انسان باید انجام دهد، معلوم اســت که الزمه این عبادت اصال این نیست که حتما سر 
آن عبادت ، گریه کنیم. اگر الزم بود هر وقت که نماز می خوانی حتما گریه کنی، خدا می فرمود: هرموقع حال داشتی نماز بخوان. اما اتفاقا خداوند متعال دستور نماز را به گونه ای صادر کرده که حال ما را 
هم بگیرد؛ یعنی مواقعی که برای ما سخت هم هســت مجبوریم نماز بخوانیم. لذا نماز خوب خواندن، برای امثال ما که در ابتدای راه هستیم، اصال به معنای لذت بردن از نماز نیست و این دقیقا سوالی است 
که خیلی از اوقات جوان ها می پرسند: من چیکار کنم از نمازخواندن لذت ببرم؟ پس کی می خواهم آدم بشوم؟ یعنی چه؟ لذت نبردن چه ربطی به آدم شدن دارد؟ اگر کسی بخواهد آدم شود باید با نفس 

خودش مبارزه کند و این کار در ابتدا لذت بخش نیست. خداوند هم عبادتی را طراحی کرده و به تو پیشنهاد داده که از آن لذت نبری!
 ) چگونه یک نماز خوب بخوانیم/ حجت االسالم پناهیان(
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رییس دفتر تبلیغات اســالمی  سمیه مصور

اســتان اصفهان گفت: تالوت  

قــرآن در مراســم هــای ســو گــواری حضــرت
 
 اباعبدا... الحســین علیه الســالم، بهترین تعظیت و 

عرض ارادت به  ساحت سید الشهدا علیه السالم است.

حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی صبح دیروز 

در مجمع بزرگ مبلغان ماه محــرم 1396 افزود: در 

طول تاریخ دو نقطه اصلی وجود دارد که اگر انســان 

خودش را به ایــن دو نقطه متصل کنــد و به این دو 

مرکز ثقل توســل جوید، ماندگار می شــود. یکی از 

این دو نقطه قرآن اســت و کســانی که فعالیت های 

خودشان در عرصه های هنر، ادبیات و اجتماع و حتی 

سیاست را به قرآن گره زده و از این چشمه نور کمک 
 
گرفته اند در تاریخ ماندگار  شده اند؛ ولی کسانی که 

خود را به قرآن وصل نکرده اند شــاید توانسته اند در 

مقطعی ســروصدایی به راه بیندازند و جریانی ایجاد 

کنند ولی پس از مدتی این جریان فروکش می کند و 

در سده ها و قرن های بعد نامی از آنها باقی نمی ماند؛ 

مثال در حوزه ادبیات کسانی مثل حافظ که توانستند 

خود را به این منبع عظیم وحیانــی متصل کنند در 

تاریخ ادبیات ماندگار شــده انــد، همچنین در بین 

دانشمندان اسالمی کســانی که به سراغ این چشمه 

بزرگ الهی رفتــه و از آن بهره گرفتنــد، تاثیرگذار 

در جامعه شــدند و شــعاع اثر گذاری و نفوذشان در
 دل های مردم گسترده شد. 

 وی تصریــح کرد: دومیــن نقطه توســل، حضرات 

معصومیــن علیهم الســالم بــه ویــژه در رأس آنها 
 
سید وساالر شهیدان حســین بن علی  علیه السالم 

هستند که کســانی که توانســته اند خودشان را به 

این منبــع های عظیــم معرفت و فیض برســانند و 

لحظه ای کنار این چشــمه های فروزان بنشــینند و 
 
قطره ای آب بنوشــند ماندگار گشــته اند. در تاریخ، 

فراوان داریم کسانی که حتی سواد آنچنانی نداشتند؛ 

آدم های ساده و بی آالیشــی که از این چشمه های 

معرفت کســب فیض کرده اند. میر عزای کاشــانی
 
 نمونه ای از این افراد اســت که نســخه های تعزیه 

او بعــد از چند قرن هنوز در تعزیه ها مورد اســتفاده 

قرار می گیرد. رییس دفتر تبلیغات اســالمی استان 

اصفهان اظهارداشــت:  باید از فرصت ماه محرم برای 
 
نزدیک تر  کردن خودمان و جامعه ای که نسبت به آن 

ماموریت و وظیفه داریم به این دو سرچشــمه عظیم 

اســتفاده کرده و خودمان را در مسیر نفحات معنوی 

این دو منبع نورانی  قرار دهیم. درست است که تمام 

روزها کل یوم کربال و تمام زمان ها کل ارض عاشورا 

هســتند ولی این زمان  فرصت ویژه ای اســت برای 
کسب معنویت.

 حجت االسالم قطبی ادامه داد: چه زیباست در فضای 

عطرآگین روزهای تاســوعا و عاشــورا،  این دو منبع 

معرفت و فیض را در هم بیامیزیم و تالوت قرآن را به 

متن مراســم های عزاداری بیاوریم. باید بگوییم که 

بهترین تعظیم و عرض ارادت به  ساحت امام حسین 

علیه اســالم  تالوت قرآن اســت. مگر نه اینکه امام 
 
علیه الســالم پیکار با ســپاهیان عبیدا... را به تاخیر 

انداخت برای اینکه بیشــتر از محضر کالم الهی بهره 

بگیرد؟ نقل اســت در منابع که امام یک شب تا صبح 

قرآن تالوت کردند؛ پس چرا ما از این کالم بی شــک 

خداوند متعال بهره نگیریم واز آن استفاده نکنیم؟

 وی عنوان داشــت: وظیفه شــما مبلغان اســت که 

تالوت قرآن را به متن عزاداری ببرید و در این زمینه 
 
جریــان ســازی کنیــد. روضــه، مداحــی در باب 
 
مصیبت های حضرت اباعبدا... علیه السالم ارزشمند 

اســت ولی ما نیاز داریم تا به قله توسل دست یابیم و 

خود و جامعه را از این خیر وبرکت بهره مند سازیم.

 رییس اداره تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان در 

ادامه، آگاهی داشــتن و بینش سیاســی مبلغان را 

الزمه امر تبلیغ دانســت و افزود: وظیفه ماســت که 

فضای پیرامونمان را خوب ببینیم و درســت تبیین 

کنیم تا شبهه ها در مردم نفوذ نیابد و همان طور که 
 
امام حسین علیه السالم فرمودند» اگر اسالم با کشتن 

من باقی می ماند تیرها بیایید من را بربایید«، ما هم 

باید خودمان و ایمانمان را سپر بالی مردم کنیم؛ باید 

حایل فکری در جامعه شویم تا جامعه آسیب نبیند،  در 

این زمان که از هر طرف درمسیر آماج تهاجم فرهنگی 

دشمن قرار داریم، باید امنیت اعتقادی برای مخاطب 
فراهم کنیم. 

حجت االســالم قطبــی در پایان خاطرنشــان کرد: 

دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان برای سهولت 

ارتباطات میان مبلغان و دسترســی آســان و سریع 

به محتواهایی که برای تبلیغ نیاز اســت، اپیلیکشن 

مرســالت را طراحی کرده که در این مراسم رونمایی 
می شود.

اعزام بیش از 900 مبلغ از اصفهان

مدیر کل امــور فرهنگــی و تبلیغی دفتــر تبلیغات 

اســالمی اصفهان  در حاشیه این مراســم با اشاره به 

اینکه تعداد 900 مبلغ جهت اعزام ازســوی  اصفهان 

در نظر گرفته شده است عنوان کرد: از این تعداد 600 

نفر مبلغ آقا و 300 نفر از بانوان هستند که طی اعمال 

مراحل گزینشی مختلف و بر اساس نیازسنجی که در 

نقاط مختلف کشور صورت گرفته، هریک به فراخور 

شرایط و وضعیت مورد نظر به شهر یا روستایی اعزام 
می شوند. 

حجــت االســالم و المســلمین دکتر عبدالرســول 

احمدیان، مناطق تحت پوشش اصفهان جهت اعزام 

مبلــغ را به غیر از شهرســتان های اســتان اصفهان 

ســایر اســتان های هم جوار دانســت و اظهار کرد: 
 
استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، هرمزگان 

و چهارمحال و بختیاری نیز در ایــن اعزام ها مدنظر 
قرار گرفته اند. 

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان در مجمع بزرگ مبلغان ماه محرم :

 قرآن را به متن عزاداری سیدالشهدا علیه السالم ببریم

استدر روح تکفیری ها حلول یافته جنایت های یزید درواقعه »حره«  رییس پژوهشکده علوم اسالمی پژوهشگاه المصطفی:

اهــــل بیــــت ایشان روا داشت، دســــتور داد نسبت به61 هجــــری نســــبت به  سیدالشهدا)علیه الســــالم( و از ســــوی دیگر یزید به خاطــر جنایتی کــــه در ســال امان ماند.

 
می کرد؛ بنابراین در عمل اعم از کشــتار، قتل و غارت مانند در گفتار و رفتار دنبال آن چیزی باشــند کــه بنی امیه تعقیب کنونی تفاوت فاحشی دارند زیرا اوال این جریان ها سعی دارند میان همــه فرقه ها و جریان های گذشته، جریان های تکفیری  نسبت به امت اسالمی برخورد ناسالمی روا داشــته اند، اما در اســالم و در قرون گذشته، گروه های تکفیری به وجود آمده و ناموس مسلمین  وجود دارد؛ چرا که متاســفانه، در تاریــخ گروه های تکفیــری به ویژه داعش درتعرض به جان و مال و شــباهت هایی بین آن جنایت هــا و تعرضات با جنایت های  اگر از واقعه حره به تاریخ معاصر پل بزنیم  می بینیم  که وجه داده و محافظت شان کنند. در این جریان سعی کردند به اهالــی مدینه حتی امویان پناه اطرافیان ایشان نداشته باشند؛ البته امام سجاد)علیه الســالم( بن عقبه دستور داد کاری به بیت امام سجاد)علیه الســالم( و بنی هاشم و مردم مدینه را به خود جذب کند. از این رو مسلم هم از اهل بیت سیدالشهدا)علیه الســالم( دلجویی کرده و هم سجاد)علیه الســــالم( خشونتی اعمال نشــود تا اینچنین  باقی مانده اهــل بیت امام)علیــه الســــالم( از جمله امام 

برای اثبات این ســخن به نکته ای از »شــرح نهج البالغه«امویان هستند.

 
به عنوان بردگان برای یزید بیعت گرفتند!« امروز هم جنایِتو مجاهداِن بدر را به قتل رســاندند و از آنهــا که باقی ماندند شد که قدم ها در آن فرو می رفت، فرزندان مهاجر و انصــــار گونه که قصاب گوسفند را سر می بُرد؛ چنان خون ها ریخته  می گوید: »لشکریان شــام، مردم مدینه را ســر بریدند، آن   ابن ابــی الحدید، جلد3 ،صفحه 259 اشــاره مــی کنم که

 
بهتر، بیعــت گرفتــن بــا زور، حاکمیــت با خشــــونت حــق مســــلمانان اعمــــال مــی کننــد؛ بــه عبــارت بــا ســرکردگی چهــره هایی مثــل ابوبکــر بغــدادی در  مســلم بن عقبه را تکفیری هــا با نام خالفت اســــالمی و 

بیــن  مشــترکات  از  غیراســــالمی،  رفتارهــای  و 

 
در بررســی انگیزه های مدافعان حرم باید به این نکات توجه اهمیت کار مدافعان حرم را نشان می دهد. تکفیری ها خصوصا داعش چنین می کنند و همین مســئله زنان بــاردار را دریدند و جنین شــان را کشــتند و امروز هم اســت؛ چنان که گزارش شــده در واقعه حره حتی شــکم جریان های تکفیری معاصر بــا جنایتکاران کربال و واقعه حره 

زیرا ما شــیعه موالیی هســتیم که در آخرین لحظات عمر دفاع از مظلوم حتی اگر مسلمان نباشد، بر همه الزم اســت کــس ندارد؛ نــــه از نگاه مذهبی و نه فرامذهبی، از این رو نکته دوم آنکه این دشــمن خونخوار هیچ رحمــــی به هیچ مدافعان حرم، مدافعان نظام هم هستند. برای از بین بردن نظام جمهوری اسالمی پیش می آییم؛ پس اسالمی را هدف خود قرار داده و بارها گفته اند که ما گام به گام خالفت اسالمی، همه کشورهای اســالمی به ویژه جمهوری نخست آنکه تکفیری هــــا به ویژه داعش بــــه بهانه ایجاد  داشت: 

 
هدف قرار داده اند مثل تخریــب اماکن مذهبی و حرم مطهر بــه مقاومت می کند؛ چون تکفیری ها، الگوهای مذهبی را باشید«. دلیل ســوم، حفظ شــعائر اسالمی است که ما را ملزم مبارك شــان ســفارش کردند دشــمن ستمکار و یاور مظلوم 

 
برای دیگر قبور و حرم ها نیز برنامه داشته و دارند.کرده و نیز قبوربزرگان اهل ســنت را مورد جسارت قراردادند و اهل بیت)علیهم السالم(؛ چنان که درسامرا جسارت و جنایت 

ل 
تأم

ی 
دک

ان
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حضور یک کشتی گیر اصفهانی در مسابقات جهانی گراپلینگ قطعی است
مربی اصفهانی تیم ملی کشتی گراپلینگ گفت:  از ۳۲ نفر که در اردوی تیم ملی حضور دارند 
چهار بازیکن از شهر اصفهان هســتند که تاکنون اعزام یک نفر از آنها به مسابقات جهانی باکو 

قطعی شده است.

نوزدهمین دوره رقابت های دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان به 
میزبانی نروژ در حال برگزاری است؛ اما 
تیم ملی کشورمان، فرصت شرکت 
در این مسابقات را از دست داد.

امیرحســین جمشــیدیان، 
رکابزن جــوان اصفهانی نیز 
برای شرکت در این مسابقات 
در اردوی تیم ملی به سر می برد 
اما با صادر نشدن روادید، امکان 
شــرکت در این رویداد را از دست 
داد.در آخریــن رده بندی اتحادیه 
جهانی دوچرخه سواری، این رکابزن ملی پوش 
اصفهانی در ماده اومنیوم، به رده دوم جدول رنکینگ جهانی صعود 
کرد.جمشیدیان در رقابت های دوچرخه ســواری قهرمانی جوانان 
جهان در بخش پیســت که به میزبانی ایتالیا برگزار شــد، توانست 
در ماده دو امتیازی به فینال راه یافتــه و در این بخش نیز به عنوان 
پنجم جهان دست یابد که نخستین رتبه جهانی ایران در این رشته 
محسوب می شود.این ورزشکار اصفهانی که طی دو سال گذشته در 
رویدادهای بین المللی متعددی حضور داشته و چندین مدال را برای 
دوچرخه سواری ایران کسب کرده است، یکی از امیدهای آینده ورزش 
ایران به شمار می آید و می تواند در رده بزرگساالن نیز اولین هایی را به 

نام خودش ثبت کند.

به دلیل صادر نشدن روادید؛

رکابزن اصفهانی از حضور در 
مسابقات جاده قهرمانی جهان بازماند

خبر روز

نقل قول روز

لژیونر گلزن این روزهای ایران، درباره حضــور در تیم ملی ایران و بازی 
دوستانه با روسیه که چندی دیگر در کازان برگزار می شود گفت: در تیم  
 ملی فوتبال ایران همه چیز به خوبی و در سطح حرفه ای بود. حضور خوبی 
در تیم   ملی ایران داشتم و با بازیکنان آشنا شدم. مهارت بعضی از بازیکنان 
بسیار باال بود و برخوردی که با من در اردوی تیم   ملی شد خیلی صمیمانه 
و گرم بود. سامان قدوس در پایان، درباره زمان باقی مانده تا جام جهانی، 
گفت :  می دانم که فقط با سخت کوشی می توانم خودم را به ترکیب تیم  
 ملی برسانم و فرصت بازی در جام جهانی را به دست آورم. بازی در جام 
جهانی یک رویای بزرگ اســت که در آن می توانید با بهترین تیم های 
جهان بازی کنید و من خیلی دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و 

همراه تیم   ملی فوتبال ا یران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاضر شوم.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم نسبت به بازی تیمش با پرسپولیس 
واکنش نشان داد. در جریان بازی پرسپولیس و پیکان در ورزشگاه آزادی 
اتفاق جالبی رخ داد. داستان از این قرار بود که بعد از پایان بازی، مهدی 
تارتار، سرمربی پرسپولیســی تیم فوتبال پارس جنوبی جم که تیمش 
صدرنشین لیگ هم هســت، از طرف هواداران پرسپولیس با استقبال 
خوبی روبه رو شد. هواداران پرسپولیس از تارتار بابت پیروزی تیمش در 
مقابل استقالل، تشکر و حسابی او را تشویق کردند. در همین زمان یکی از 
هواداران پرسپولیس خطاب به تارتار به شوخی گفت: حواست باشد تیمت 
پرسپولیس را نبرد! تارتار هم در پاسخ به این هوادار گفت: خیالت راحت، 
زورمان به پرســپولیس نمی رســد. همین جمله کافی بود تا هواداران، 

به شدت مهدی تارتار را تشویق کنند.

قدوس:

بازی در جام جهانی 
رویای بزرگی است

تارتار: 

زورمان به پرسپولیس 
نمی رسد!

رییس فدراسیون کونگ فو اظهار داشت: ورزش کونگ فو رزم ملی 
ایران اســت که اکنون در زمان اوج خود قرار 
دارد و جمعیت این ورزش که پراکنده 
بود، با یک هدف جمع شــده  و 
اکنون در حال فعالیت هستند.

رضــا حیــدری درخصوص 
وضعیت این رشته در اصفهان 
تصریح کرد: اصفهان یکی از 
قطب های ورزش کونگ فو بوده 
و روند رو به رشدی داشته است 
و قطعا این پیشرفت ادامه خواهد 
داشت.رییس فدراسیون کونگ فو 
و هنرهای رزمی، با اشــاره به اقدامات انجام شده برای ثبت جهانی 
توآی به نام ایران افزود: با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 
المپیک و انگیزه باالی فعاالن این رشته، ورزش کونگ فو توآی را که 
به معنای تعامل و همکاری است، به نام ایران در سازمان های جهانی 
به ثبت خواهیم رساند. به دنبال توسعه آداب و فرهنگ ایران در قالب 

ورزش هستیم تا فرهنگ ایران در ورزش نهادینه شود.

رییس فدراسیون کونگ فو:

اصفهان از قطب های ورزش 
کونگ فو است

سوال روز

سپاهان در جریان دیدار منتهی به شکســت برابر فوالد، ۲ تعویض 
اجباری داشت و سعید آقایی و علی کریمی 
به ترتیب جای خود را در ترکیب تیم 
اصفهانی به عارف غالمی و مهرداد 
محمدی دادنــد. مصدومیت 
این ۲ بازیکن در آستانه نبرد 
حیثیتی با پرســپولیس، به 
نگرانی هــواداران دامن زد؛ 
بخصوص کــه ایــن ۲ نفر از 
ملی پوشان ســپاهان و از جمله 
ارکان اصلی تیم هستند و دوری 
کریمی از میادین می تواند بدترین 
خبر ممکن باشد. مصدومیت آقایی هم از این جهت خبر ناگواری برای 
سپاهان است که تیم اصفهانی به غیر از این مدافع ملی پوش و البته 
مهدی رحیمی، هیچ بازیکن دیگری در پُست تخصصی دفاع چپ در 
اختیار ندارد. حاال خبر رسیده است که آسیب دیدگی این ۲ بازیکن 
چندان جدی نیســت و آنها احتماال به دیدار با پرسپولیس خواهند 
رسید؛ هرچند حضورشان در آن مسابقه مهم هنوز کامال قطعی نیست.

ملی پوشان سپاهان به پرسپولیس 
می رسند؟

 ســرمربی تیم ملی والیبال ایران، پس از کســب عنوان ســوم جام 
قهرمانان قاره ها گفت: این یک موفقیت باورنکردنی اســت و نشان 

می دهد که تا چه اندازه مستحق این مدال هستیم.
ایگور کوالکوویچ پس از پایان مســابقات جام قهرمانان بزرگ جهان 
افزود: قبل از شــروع رقابت های قهرمانان بزرگ و زمانی که به ژاپن 
رسیدیم، در مورد رویاهای خود در تیم ملی والیبال ایران حرف زدیم 

و حال در پایان مسابقات، مدال برنز را در اختیار داریم.
وی ادامه داد:  این مقام اتفاق مهمی برای والیبال ایران است؛ برای تیم 
ملی، فدراسیون والیبال و برای مردم ایران؛ به این خاطر که فدراسیون 
والیبال ایران سال هاست که سرمایه گذاری های سنگینی روی جوان 
ها و تیم بزرگساالن کرده و با صبری که در این راه پیشه کرد، در نهایت 

به این مدال که مستحق والیبال ایران بود، رسید.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با یادآوری اینکه این تورنمنت مثل 
ســایر تورنمنت های دیگر بود، گفت: اما موضوعی که اهمیت دارد، 
تالش هایی است که برای رســیدن به این مدال صورت گرفت. من 
خیلی خوشــحالم که این فرصت نصیبم شــد تا با ایــن گروه و این 
بازیکنان کار کنم و مــن خیلی آنها را دوســت دارم. در تمام مدت 
حضورم در تهران از تمرین با این بازیکنان لذت بردم؛ مخصوصا از نوع 
بازی والیبالشان؛ همین طور از خنده، شوخی ها و لطیفه های قشنگی 

که همیشه برای تعریف کردن داشتند.
وی در ادامه گفت: واقعا والیبال زیباست و باید برای هر امتیازی که 

به دست آوردیم، جشن بگیریم؛ مثل مدال برنز جام قهرمانان بزرگ. 
ایران این توانایی را دارد تا هر مدالی را که می خواهد به دست آورد. 
شاید در ســطح تیم هایی چون آمریکا یا ایتالیا نباشیم، اما بازیکنان 
ایران ویژگی های خاصی دارند؛ مثل روح و قلب خاصی که می تواند 
موجب برتری آنان نسبت به بازیکنان دیگر کشورها شود؛ به همین 
دلیل است که این بازیکنان شایسته این جایگاه هستند. این دستاورد 
و موفقیت ایران عالوه براینکه برای فدراسیون و مردم ایران مهم است 
برای جهان نیز اهمیت دارد. کوالکوویچ تاکید کرد: فراموش نکنیم 
ایران فقط برابر برزیل شکست خورد که قهرمان جهان و المپیک است 
و در رده بندی جهانی بهترین جایگاه را در اختیار دارد. ایران تیم های 
آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن را شکست داد. این موفقیت بزرگی است 
و تعداد پیروزی های ایران، برزیل و ایتالیا در جام قهرمانان بزرگ برابر 
بود؛ تنها تفاوت ایران این بود که پیروزی ها را در بازی های پنج سته 
به دست آوردیم. ایگور در ادامه گفت: این موضوع نشان می دهد که 
بازیکنان ایران قلب بزرگی داشــته و برای بازی در شرایط سخت و 
حساس نیز آمادگی الزم را دارند. این یک موفقیت باورنکردنی است و 

نشان می دهد که تا چه اندازه مستحق این مدال هستیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: فکر می کنم االن باید فقط به 
جشن و پایکوبی بپردازیم. نیاز دارم به کشورم بروم و این پیروزی را با 
خانواده ام نیز جشن بگیرم؛ چون این برای من هم یک موفقیت بزرگ 

است که با شغل و تیم جدیدم به این پیروزی رسیدم.

ایگور کوالکوویچ:

موفقیت تیم ملی والیبال ایران باورنکردنی است

کاریکاتور روز

سلفی روی سکوی قهرمانی
ملی پوشان والیبال ایران برای نخستین بار توانستند روی ســکوی جهانی بروند و در مسابقات 

والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان، پس از برزیل و ایتالیا روی سکوی سوم بایستند.

کیوسک

منهای فوتبال

شایعه روز

در چند روز اخیر رســانه های خبری مختلفی در اسپانیا، به انتشار 
یک خبر جنجالی پرداخته اند؛ اتفاقی که 
در صورت تایید شــدنش، می تواند 
بمب خبری هفته هــا و ماه های 
آتی باشــد. روزنامه آ.اس چاپ 
مادرید، در گزارشی به این نکته 
اشــاره کرده که جــرارد پیکه 
مدافع باتجربه بارسلونا و همسر 
سرشناسش شکیرا، مدتی است 
که دیگر با هــم زندگی نمی کنند. 
حتی شنیده می شــود که شکیرا، 
خواننده مشهور کلمبیایی چند هفته ای است که خانه را ترك کرده 
و البته برای شرکت در تور کنسرت جهانی »ال دورادو« همراه با دو 
پسرشان میالن و ساشا عازم سفر شده است. این در حالی است که 
در ماه ها و سال های اخیر این زوج سرشناس فعالیت های زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشتند و بارها عکس های مشترك شان را در 
صفحه های رسمی  خود منتشر می کردند؛  اما حاال مدتی است که از 

عکس های شاد و دو نفره این زوج خبری نیست.

پیکه و شکیرا با هم زندگی 
نمی کنند!

مستطیل سبز

سهم پرسپولیسی ها از سکوهای نقش جهان؛ 

کمتر از پنج هزار نفر
در دیدار سپاهان مقابل پرســپولیس، سهم هواداران 
تیم تهرانی از سکوهای ورزشگاه نقش جهان، کمتر از 

پنج هزار نفر خواهد بود.
مرتضی رمضانی راد، مدیر رسانه ای باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان، درخصوص بازی سپاهان مقابل پرسپولیس 
در هفته هفتم لیگ برتر گفت: باشــگاه سپاهان آماده 
برگزاری ال کالسیکوی ایران در ورزشگاه نقش جهان 
اســت. برای برگزاری این دیدار همــه تمهیدات الزم 
اندیشیده شــده؛ آنچه الزم است درخصوص آن تاکید 
شود، این  اســت که طبق تالش طاهری مدیرعامل و 
سایر دست اندرکاران باشــگاه، همچون سال های قبل 
ســهم هواداران پرســپولیس در این دیدار، ۱۰درصد 
یعنی به تعداد کمتر از پنج هزار نفر خواهد بود. وی ادامه 
داد: اینکه بازی امســال مان با پرسپولیس در ورزشگاه 
بزرگ نقش جهان برگزار می شــود، دلیل نمی شود که 
بخواهیم سهم بیشتری را به هواداران رقیب اختصاص 
دهیم. اختصاص سکوهای بیشــتر به پرسپولیسی ها، 
اجحاف در حق هواداران سپاهان است و مدیران باشگاه 
ما به هیچ وجه زیر بار این موضوع نخواهند رفت. مدیر 
رسانه ای ســپاهان در مورد اینکه هواداران این باشگاه 
درخصوص تقسیم بندی ســکوهای نقش جهان برای 
این دیدار در فضای مجــازی اظهار نگرانی کرده اند نیز 
گفت: این نگرانی ها بی جهت است. سپاهان در سال های 
اخیر، چه در ورزشگاه فوالدشــهر و حال هم در نقش 
جهان نشان داده اســت که برخالف برخی استان های 
دیگر، به هیچ وجه مصلحت اندیشــی نمی کند و کامال 
مطابق قانون عمل خواهد شــد. وقتی اکثریت مطلق 
مردم استان اصفهان طرفدار سپاهان هستند و تمایل 
چندانی به رنگ های قرمز و آبی در این اســتان وجود 
ندارد، هیچ لزومی نــدارد که فرا قانونی عمل شــده و 
سکوهای بیشتری به هواداران رقیب اختصاص یابد. اگر 
خاطرتان باشد سال گذشــته که به نقش جهان آمدیم 
در دیدار سپاهان- استقالل هم قانون ۱۰ درصد برای 
هواداران استقالل عملیاتی شد و ورزشگاه نقش جهان 
مملو از هــواداران طالیی بود. این نکتــه را هم اضافه 
کنم که طبــق هماهنگی های انجام شــده، بلیت های 
هواداران پرســپولیس در چند نقطه شــهر که توسط 
هیئت فوتبال اطالع رسانی می شود، به فروش می رسد و 
پرسپولیسی هایی که نتوانند بلیت این دیدار را در سطح 
شهر تهیه کنند، نباید به ورزشگاه بیایند؛ زیرا در محل 

استادیوم، بلیت های تیم رقیب به فروش نمی رسد.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان، در مورد حواشی پیش 
 آمده در دیدار نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هندبال جوانان 
کشــور مقابل طالی ســرخ قائن که فیلم آن هم در فضای 
مجازی منتشر شــد، اظهار کرد: این قبیل اتفاقات در ورزش 

اجتناب ناپذیر است و برخی مواقع پیش می آید!
سیدحسن افتخاری در مورد دلیل این اتفاق بیان کرد: خودم 
در آن بازی حضور نداشتم اما در مجموع عملی که در اعتراض 
به داوری، آن هم در محل برگزاری مســابقات، به حرکات و 
واکنش های فیزیکی منتهی شود، کار درستی نیست و به هیچ 
وجه این کار را تایید نمی کنیم و حتی اگر قضاوت بازی به حق 
یا ناحق هم بوده باشد، این گونه رفتارها و مقابله با برگزارکننده 

مسابقات یا داوران توجیه پذیر نیست.
افتخاری بیان کرد: هیئت هندبال استان اصفهان این رفتارها 
را صد درصد رد می کند. به هرحال این موارد و حواشــی به 
فدراسیون گزارش می شود و قطعا کمیته انضباطی فدراسیون 
آن را بررســی خواهد کرد و افراد خاطی هــم در صورتی که 
بخواهند در ورزش ماندگار شوند، باید تابع نظر کمیته انضباطی 
باشند و به نظر من اشتباه را باید پذیرفت. هر تصمیمی هم که 

گرفته شود ما تابع آن هستیم.
وی اضافه کرد: البته هــر مجادله ای علــت و معلولی دارد و 
نمی توان گفت یک طرفه بوده است. کاری که بازیکنان سپاهان 
انجام دادند را تایید نمی کنیم اما در مقابل هم دلیل اینکه چرا 

این اتفاق افتاده است را باید جویا شد.
رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان تصریح کرد: سپاهان 

باشگاه توانمندی است. سال ۷۳ اولین دوره ای بود که باشگاه 
سپاهان در مســابقات هندبال جوانان کشور با مربیگری من 

شرکت کرد و همان سال هم قهرمان کشور شد.
افتخاری اشاره کرد: در مدت ۲۳ ســال تیم سپاهان نزدیک 
به ۱۸ بار قهرمان این رقابت ها بوده، همه ســاله در مسابقات 
قهرمانی جوانان کشور حضور داشــته و یکی از قدیمی ترین 
تیم های جوانان ایران است که خروجی آن  ملی پوشان زیادی 
هستند که از دل مسابقات هندبال جوانان و باشگاه سپاهان به 

تیم ملی راه پیدا کرده اند.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان گفت: به دلیل اتفاقی که 
اخیرا رخ داد، نمی توان از زحمات باشــگاه سپاهان و مربیانی 
که در این باشــگاه فعالیت داشته اند، گذشــت و از نتایجی 
که در مدت ۲۳ ســال در هندبال جوانان کشور حاصل شده 
چشم پوشی کرد؛ باشــگاه ســپاهان زودتر از فدراسیون به 

تخلفات رسیدگی می کند. 
وی بیان کرد: باشگاه سپاهان قانونمند است و افراد کارآمدی 
بخصوص طاهری مدیرعامل باشگاه سپاهان که سرمربی تیم 
ملی هندبال بوده و سال ها مربیگری تیم های مختلف از جمله 
تیم سپاهان را برعهده داشته اند، در این باشگاه فعالیت دارند 
و مطمئنا با حضور طاهری در باشــگاه سپاهان، قبل از اینکه 
فدراســیون هندبال تصمیمی در این خصوص اتخاذ کند به 
حواشی اتفاق افتاده رســیدگی خواهد شد و با سوابقی که از 
گذشته باشــگاه دارم، مطمئنم که نظم و انضباط را مقدم بر 

ورزش می دانند.

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان تاکیــد کرد: اولین بار 
نیست که از این قبیل اتفاقات در ورزش کشور رخ می دهد و 
قطعا آخرین بار هم نخواهد بود و طبیعی است که در مسابقات 
همیشه مشکالتی وجود داشته باشد؛ وگرنه کمیته انضباطی 

و کمیته فنی هم وجود خارجی نداشت.
اتفاق اخیر را نباید به پای هندبال اصفهان نوشت

وی اضافه کرد: با اتفاقی که در حال حاضر به وجود آمده است، 
اســتان های دیگر چون می دانند که هندبال اصفهان صدها 
پارامتر مثبت دارد، اگر نقطه ضعفی پیــدا کنند آن را بزرگ 
کرده و می خواهند آن ضعف را در مقابل نقاط مثبت هندبال 

اصفهان قرار دهند.
افتخاری بیان کرد:  اصفهان طی ۵۰ ســال در هندبال ایران 
زحمات فراوانی کشیده اســت. بازیکنان و مربیان و داوران 
هندبال استان اصفهان از مفاخر هندبال کشور بوده و مسئوالن 
فدراسیون هندبال نیز اصفهانی هستند. با این قبیل اتفاقات 
که در اثر یک بی تدبیری رخ داده است، نمی شود کل هندبال 

اصفهان را زیر سوال برد.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان اضافه کرد: خواهش من 
این است: بیش از اینکه بخواهیم بدانیم چرا این اتفاق برای تیم 
سپاهان رخ داد، به این موضوع بپردازیم که چطور شهرستانی 
از استان اصفهان قهرمان کشور شده است. متاسفانه در تمام 
خبرها و رسانه ها در مورد بی اخالقی بازیکنان هندبال جوانان 
سپاهان صحبت می شود؛ اما جایی گفته نمی شود که چطور 

شهرستانی از استان اصفهان قهرمان شده است.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان:

رفتار بازیکنان سپاهان توجیهی ندارد
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برگزاری آیین اختتامیه نخستین مسابقه عکس »روح ا...«
به نقل از روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، آیین اختتامیه 
نخستین مسابقه عکس »روح ا...« امروز ساعت 17در نگارستان امام خمینی)ره( واقع در 

میدان فیض برگزار می شود.

چهره ها

با مسئوالن

مدیرمنطقه یک شهرداری خبرداد:

 تکمیل بوستان
۴هزارمترمربعی سپهر

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: در 
سال جاری به دنبال ارتقای سرانه فضای سبز و نشاط 
و شادابی شهروندان، احداث بوستان محلی سپهر در 

دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت.
حمید عصارزادگان با اشاره به مشخصات فنی این پروژه 
گفت: بوستان محلی سپهر در خیابان شهید بهشتی _ 
خیابان صائب به مســاحت ۴ هزار متر مربع و با اعتبار 

۶میلیارد ریال تکمیل شد.
وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقــه عنوان کرد: 
عملیات احداث پارکینگ زیرســطحی اردیبهشت در 
خیابان طالقانی، با مســاحت ۳۳ هزار مترمربع برای 
کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی در دست اجراست.

عصارزادگان با اشــاره به اینکه پارکینگ زیرسطحی 
اردیبهشت ظرفیت پارک 1۰۵خودرو را دارد،  اضافه 
کرد: برای اجرای این پروژه ۶۰ میلیــارد ریال اعتبار 

درنظر گرفته شده است.

از18تا25شهریور انجام شد؛

 امدادرسانی هالل احمر 
به ۳۴۵حادثه دیده

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان اظهار 
داشــت: در بازه زمانی هجدهم لغایت بیست و پنجم 
شهریور ماه سال جاری ۵۶ مورد حادثه جاده ای رخ داد.

داریوش کریمی بیان داشــت: در یک هفته گذشــته 
۳1 مورد خدمات حضوری، 1۲ مورد حادثه شــهری، 
یک مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، یک مورد حادثه 
هوایی و یک مورد حادثه کوهســتانی توسط نیروهای 
 امــدادی جمعیت هالل احمر اســتان پوشــش داده 

شد.
وی گفــت: در طول این مدت شــش مــورد عملیات 
رهاسازی توسط تیم های عملیاتی این جمعیت صورت 

گرفته است.
داریوش کریمی از امدادرسانی امدادگران و نجاتگران 
اصفهانی به ۳۴۵ حادثه دیده در هفته گذشته خبر داد 
و اعالم کرد: در طول هفته گذشــته، پوشش امدادی 
1۰۲مورد حادثه توسط امدادگران این جمعیت انجام 

شده است.

یک عضو شورای اسالمی شهر:

 سوءمدیریت، زاینده رود
 را از اصفهان دریغ کرد

یکــی از اعضای شــورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: 
این چه جریانی اســت که 
نمی خواهد زاینده رود زنده 
شود؟ این چه جریاني است 
که نمی خواهــد مهم ترین 
خواســته مــردم اصفهان 
تحقــق یابــد و نمی گذارد 
مســئوالن آبــی اســتان 
هماهنــگ شــوند؟ چــرا 

نمی گذارند این پروژه حیاتی فالت مرکزی به نتیجه برسد؟
پورمحمد شــریعتی نیا اظهــار کرد: خشکســالی از یک ســو و 
سوءمدیریت از سوی دیگر زاینده رود را از اصفهان دریغ کرده است؛ 
هرچند دلسوزان طی ســال های قبل بارها و بارها پیشنهادهایی 

داده اند.
وی افزود: بحث باران مصنوعی موضوع جدی اســت، اما متاسفانه 
برای ســرمایه گذار آن ســنگ اندازی هایی می شــود و نمی دانم 
چرا این پروژه اجرا نمی شــود. جریانی وجود دارد که نمی خواهد 
زاینده رود زنده شــود؟چرا نمی خواهد مهم ترین خواســته مردم 
اصفهان تحقق یابد و نمی گذارد مســئوالن آبی استان هماهنگ 
 شــوند؟چرا نمی گذارند این پروژه حیاتی فالت مرکزی به نتیجه

 برسد؟

مدیر رفع تخلفات شهری خبرداد:

جمع آوری۵۲۲ تابلوی غیرمجاز 
واحد صنفی

مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
نصب برخی از تابلوهای تبلیغاتی، چهره شهر را نامنظم جلوه می دهد 
از همین رو شهرداری اصفهان جمع آوری تابلوهایی که زیبنده شهر 
نیست یا به صورت غیر قانونی در شهر نصب شده را به منظور بهبود 

سیما و منظر شهری در دستور کار خود قرار داده است.
مجتبی کاظمی با اشاره به اینکه در ۵ ماه اول سال بیش از ۳ هزار 
و ۳۰۰ اخطار کتبی به متخلفان ارائه شده که از این تعداد نیز ۵۲۲ 
تابلو توسط واحد صنفی جمع آوری شده است، گفت: همچنین در ۵ 
ماه اول  سال نیز یک هزار و ۶۸۸ تابلو پس از تذکرات و اخطار قانونی 

ازسطح شهر جمع آوری شده است.
کاظمی با تاکید بر اینکه مالکان واحدهای صنفی، تجاری، صنعتی و 
اداری قبل از هر اقدامی برای نصب تابلو، الزم است ضوابط و قوانین 
این مهم را در نظر بگیرند، اضافه کرد: با ساماندهی تابلوهای شهری، 
 شهروندان، چشم انداز زیباتری را در ســطح شهر شاهد خواهند

 بود.

این روزها شهر رنگ و بوی تازه ای  اعظم 
گرفته است؛ از یک طرف والدین بعد حاجی رضازاده 

از اتمام فرآیند ثبت نام فرزندان خود 
در تکاپوی تدارک وســایل مــورد نیاز آنها برای آغاز ســال 
تحصیلی جدید هستند و از طرفی مسئوالن شهری نیز به مانند 
سال های گذشته وظیفه آماده سازی شهر برای تردد راحت و 

ایمن این دانش آموزان را برعهده دارند.
 به این بهانه نیز گفت وگویی داشــتیم با معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان که شــما را به خواندن آن دعوت 

می کنم.
علیرضا صلواتی اظهار داشت: با توجه به شروع سال تحصیلی 
جدید، در سه پیک صبحگاهی بین ساعت7تا۸، پیک ظهر از 
ساعت 1۲ تا 1۳:۳۰ و در عصر با پیک ترافیکی ساعت17تا19 
مواجه هستیم که با همکاری پلیس راهور تمهیدات ویژه ای 

را در نظر گرفتیم.
وی تصریح کرد: در این خصوص 9گشت بازرسی تاکسیرانی، 
اتوبوسرانی و بار را خواهیم داشــت که در محدوده شهر تردد 
کرده و درمورد پارک های دوبله، توقــف در حریم تقاطع ها، 
حمل غیرمجاز بار و مســافر اعمال قانون می کنند تا بتوانیم 

ترافیک روان تری را در سطح معابر داشته باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه گشت های بازرسی، متشــکل از بازرسین سازمان ها و 
پلیس راهور هستند، درمورد ساعت کار آنها اذعان داشت: این 
ماموران صبح ها از ساعت ۶:۳۰ تا 1۳ و بعدازظهر از ساعت1۶ 

تا ۲۰ اقدام به گشت زنی و اعمال قانون می کنند.
 صلواتی از برنامه های دیگــر در این زمینه، بــه اتمام طرح 
اصالح هندســی تقاطع های اصلی شــهر از جملــه میدان 
بزرگمهــر،  افزایش ظرفیت تخلیه تقاطع هــا با هدف فراهم 

کردن زمینه های الزم جهت عبور ایمن شهروندان، خط کشی 
مجدد معابر وگذرگاه های عابر پیاده و معابر اصلی شهر،تعویض 
المان هــای ترافیکی معیوب و بازنگری زمــان بندی معابر و 

تقاطع ها اشاره کرد.
این مقام مســئول در خصوص خدمات رســانی حمل و نقل 
عمومی به همشــهریان ادامه داد: شست وشو و نظافت کلیه 
اتوبوس ها انجام می شود، سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی با 
تمام ظرفیت و سه خط سامانه تندرو با ناوگان بسیار مناسب به 
شهروندان سرویس دهی می کنند؛ همچنین ناوگان فوق العاده 
اتوبوسرانی برای خدمات رسانی در ســاعات پیک و خطوط 

پرمسافر اضافه می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان بیان کرد: 
تفاوت سال جاری با سال گذشته در ساماندهی و تقسیم بندی 

۸هزار و ۵۰۰ سرویس مدارس است.
صلواتی با اشاره به تاثیر افزایش ساعت کار مترو تا ساعت۲۰ 
و کاهش ســرفاصله های خطوط به 1۰ دقیقه از اول مهرماه 
گفت: این امر در کاهش ترافیــک بخصوص در میدان آزادی 
موثر است؛ چراکه این میدان به دلیل وجود دانشگاه اصفهان، 
موسسات و آموزشــگاه ها و همچنین به عنوان نقطه عزیمت 
شهروندان به نقطه دوم ســفر، به صورت نقطه تبادلی عمل 

می کند.
وی از خدمات رسانی ایستگاه های اصلی مترو با تمام ظرفیت 
در هتل پل، تختی، عاشــق آباد و کاوه خبرداد و افزود: اطالع 

رسانی زمان بندی مترو به شهروندان نیز انجام شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در مورد بخش 
اتوبوسرانی، ضمن اشاره به اینکه سال گذشته اتوبوس مدرسه 
یا)اســکول باس(، در خانه اصفهان، ملک شهر و بهارستان به 
صورت پایلوت اجرا شــده، گفت: قصد توســعه این سیستم 

خدمات رسانی را برای سال جاری داریم.
این مقام مســئول در پایان اظهار کرد: طبــق همکاری که با 
آموزش و پرورش داشــتیم، قرار شــد از تعداد سرویس های 
مدارس کم کــرده و خدمات رســانی به دانش آمــوزان را با 

اتوبوس های مدرسه انجام دهیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، در خصوص برنامه های پیش رو برای اول مهر عنوان داشت:

اعمال قانون9گشت بازرسی

شهرداری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان، ضمن اشاره به تقسیم آثار و هنرهای درحال انقراض به 
سه بخش اظهار داشت: بخش نخست شامل رشته هایی می شود 
که به علت هزینه های سنگین مواد مورد نیازش، نمی تواند بازار 
متناســب با خود را پیدا کند که میراث در نظر دارد این آثار را 

در حد حفاظتی در مراکز صنایع دســتی شهرستان اصفهان و 
کاشان حمایت و نگهداری کند. فریدون الهیاری افزود: حمایت 
از مراکز صنایع دستی به این معناست که با تامین مواد اولیه این 
رشته ها از سوی سازمان میراث فرهنگی و خرید تولیداتشان، از 
آنها حمایت به عمل آوریم. وی  در مورد رشته هایی که قابلیت 

بازاریابی دارندگفت: به علت آنکه نوع تولیداتشــان کاربردی 
نیست باید سعی کنیم که با حمایت از طراحی های جدید آنها 
را نیز فعال کنیم. الهیاری افزود: به زودی در اصفهان، مرکزی 
در خانه قزوینی ها برای نوآوری و شکوفایی های صنایع دستی 
راه اندازی می شــود که یکــی از کارهای اساســی این مرکز، 
طراحی های جدید و بازاریابی در حوزه صنایع دستی است. وی 
افزود: باید برنامه های حمایتی جدیدی را برای خدمات رسانی 

به هنرمندان برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل صنایع دستی استان اصفهان:

هنرمندان در انتظار برنامه های حمایتی جدید باشند

تحدید حدود اختصاصی
6/576 شماره صادره : 1396/42/415213 - 1396/6/23 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 12170 مورخ 1395/10/20 صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف 
اراضی فاقد سند رسمی تحدید ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره 4483/3723 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مهدیه شبانی 
فرزند مظفر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
اســت. اینک با اســتناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/07/30 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمــد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الــف: 19894 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد

 و امالک جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 9610460354500029 شــماره پرونــده:  /644
9509980362001702 شماره بایگانی شعبه: 960578 شاکی امیر صادقی فرزند 
فضل ا... و دادستان عمومی و انقالب شکایتی علیه ملک مرتب راد دائر بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع، فراهم موجبات فساد و فحشــا، قوادی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119  دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 
960758 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/09/19 و ساعت 11 )یازده( 
تعیین شده است.و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شــود و در صورت عدم احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
 اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19410 شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان

 )119 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 9610460354500028 شــماره پرونــده:  /645
9609980363400239 شماره بایگانی شــعبه: 960783 شاکی اکبر زلقی فرزند 
پیرعلی شکایتی علیه محمود شــجاعی دائر بر خیانت درامانت تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119  دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 
960783 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/09/19 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است.و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19412 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 

جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350305732 شــماره پرونــده:  /646
9609983650200153 شماره بایگانی شعبه: 960613 خواهان ستایش یزدانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده امین شفیعی علویجه به خواسته الزام به فک پالک 
خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 

9609983650200153 ثبت گردیــده که وقت رســیدگی آن 1396/09/05 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 19415 شــعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350305764 شــماره پرونــده:  /647
9609980350300314 شماره بایگانی شعبه: 960387 خواهان آقای سید محمود 
صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدعلی، غالمرضا و صغری همگی 
دهقانی و محمد و لیال رضوانی و یاســر امیر حاجیلو به خواسته الزام به تنظیم سند 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609980350300314 
شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رســیدگی آن 
1396/09/05 و ســاعت 9:30 تعیین شده است. که حسب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 19413 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970353800944 شــماره پرونــده:  /639
9509980360200924 شماره بایگانی شعبه: 960048 شاکی: آقای محمد تقی 
حکمت پویا فرزند رضا به نشانی اصفهان خ نظر غربی ک صفوی ک تامین اجتماعی 
ک افشین پ 22 واحد 3. متهمین: 1- آقای اسمائیل خلیفه کیوی به نشانی قرچک 
قشــالق) مجهول المکان ( 2- آقای نجات جوادی شیخ احمد فرزند علی گشاد به 
نشانی میدان اطلس پ 1085 )مجهول المکان( 3- آقای رضا فضلعلی فرزند بهروز 
به نشانی تهران- میدان رسالت - بلوار دالوران- خ تکاوران شمالی- دهم شرقی 5 
ط 4 )مجهول المکان(. اتهام: مشارکت در کالهبرداری گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- نجات جوادی شیخ احمد فرزند علی 
گشاد 2- اســماعیل خلیفه کیوی 3- رضا فضلی فرزند بهروز مبنی بر مشارکت در 
کالهبرداری به مبلغ 69/413/421 ریال موضوع شکایت اقای محمد تقی حکمت 
پویا فرزند رضا دادگاه از توجه به مفاد شــکایت شــاکی و کیفر خواست تنظیمی از 
سوی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان و ادله احصایی در آن و استعالمات به 
عمل امده از بانک های ملی و قرض الحســنه مهر ایران و صورت حساب شاکی و 
بررسی و ردیابی وجوه انتقال یافته از حساب شاکی به حساب متهمان ردیف اول و 
دوم و گزارش مامورین  پس از استعالم از مخابرات مبنی بر تعلق خط تماس گیرنده 
با شاکی به متهم ردیف ســوم و عدم حضور متهمان علی رغم ابالغ از طریق نشر 
آگهی و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهمان را محرز دانسته و مستند به 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری رای به 
محکومیت متهمان به رد وجوه اخذ شده در حق شاکی خصوصی به میزان مبلغ فوق 
به نحوه تضامن و عالوه بر آن هریک به تحمل دو ســال حبس تعزیری و پرداخت 
جزای نقدی به میزان وجه مذکور صادر و اعالم می گردد با این توضیح که با توجه 
به توقیف مقداری از وجوه در حســاب متهمان ردیف اول و دوم با توجه به ضرورت 
تعیین تکلیف از سوی دادگاه حکم به استرداد وجوه به حساب شاکی صادر و اعالم 
می شود. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 

در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
 تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. م الف: 19391 شــعبه 112 دادگاه کیفری

 دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(
ابالغ رای

6/637 کالسه پرونده: 960397 شماره دادنامه: 1300-960 - 1396/4/16   مرجع 
رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خوهان: پیمان خردپیشه نشانی: 
اصفهان خیابان مشــتاق دوم خیابان مهر کوچه فرزاد پــالک 47 واحد 4. خوانده: 
1- ریحان درویشــی 2- ولی اله درویشی  نشــانی: هردو فعال مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام مطلق 
خسارات قانونی.  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
درخصوص دعوای آقای پیمان خردپیشه به طرفیت 1- ریحان درویشی 2- ولی اله 
درویشی به خواسته مطالبه مبلغ 66/000/000  ریال وجه چک به شماره 287932  
به عهده بانک ایران زمین  به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
حضور نیافتــه و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آ د م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ  شصت و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/015/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف ) 287932- 96/4/8 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشد. م الف:  19447 شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/635 کالسه پرونده: 951465 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793501150 
- 96/4/24 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مریم 
داوری دولت آبادی اصفهــان خ میرداماد- کوی 46- بن ارغــوان- پ 2 واحد 4. 
خوانده: محمد هادی اصغری مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی مریم داوری دولت 
آبادی به طرفیت آقای محمد هادی اصغری به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 
ریال وجه چک به شماره 3414/974688 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذاا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/28( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 

19479 شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/634 کالســه پرونده: 1/69 شــماره دادنامه: 235- 96/5/30 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 47 شــورای حل اختالف  اصفهان. خواهان: آقای ســعید نجار مارنانی به 
نشــانی: خانه اصفهان- خ گلخانــه- پ 15. وکیل: آقای علی جزینی به نشــانی 
اصفهان- چهارراه نقاشی- ابتدای خ فلســطین- مجتمع میالد - واحد 3. خوانده: 
آقای طاهر یاسری به نشــانی مجهول المکان. خواسته: وجه یکفقره چک به مبلغ 
74/354/960 ریال و خسارات قانونی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای ســعید نجار مارنانی با وکالت آقای طاهر یاسری به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به مبلغ 74/354/960 ریال به شماره 494278 مورخ 94/05/18 عهده 
بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در 
روزنامه کثیر االنتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که به استناد مواد 
310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522  و 305 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 74/354/960 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/978/880 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک مورخــه 94/5/18 و تا تاریخ اجراء حکم و حــق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان میباشد. م الف: 19427 شــعبه 47 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان )مجتمع شماره سه (
ابالغ رای 

6/633 کالسه پرونده: 558/95 شــماره دادنامه: 9609976794800770 تاریخ 
رسیدگی 6/20 مرجع رسیدگی: شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقای اکبر پور حیدر شیرازی نشانی: اصفهان- خ جهاد- کوی هادی زاده- پ 135 
خوانده: آقای خسرو شریعتی نشانی: مجهول المکان. خواسته: دستور تخلیه فوری و 
مطالبه اجور معوقه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای اکبر پور حیدر شیرازی به طرفیت آقای خسرو شریعتی به خواسته صدور 
دســتور تخلیه فوری و مطالبه اجور معوقه از تاریخ 94/11/15 لغایت 95/5/25 به 
مبلغ 72/000/000 ریال) هفتاد و دو میلیون ریال( به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد اجاره مورخ 93/5/15 که توسط خواهان ارائه 
گردیده و احراز رابطه استیجاری و اینکه خوانده در جلسه حضور نداشته و دفاع موجه 
و موثری مبنی بر برائت ذمه خود ارائه نداده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت و وارد 
تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 3/020/000 
ریال ) سه میلیون و بیست هزار ریال( بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. ملک در تاریخ 96/3/27 تخلیه گردیده است. م الف: 19414 شعبه هجدهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم:
ما خاندانی هستیم كه هیچ كس با ما برابر نهاده نمی  شود و هر كه به 

دشمنی با ما برخیزد، به دشمنی با خدا برخاسته است.
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صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین 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

چرا گاهی احساس پوچی 
می کنیم؟ )2(

احساس تهی بودن می تواند منجر به افسردگی شود. 
هر چند این احســاس برای افراد زیادی ملموس و 
عادی نیست، اما اگر مانند یک رمز و عقده، کشف 
نشــده باقی بماند و توجهی به آن نشود، می تواند 
باعث بیماری های مزمنی چون افســردگی شود. 
خیلی از آنهایی که با این حس زندگی می کنند برای 
تســکین خود به الکل و مواد مخدر روی می آورند 
که حتی گاهی باعث اعتیادشان می شود. به همین 
دلیل است که باید این احساس را شناسایی کنید 
تا بــا درک علل و عوامــل آن، راه حلــی در پیش 
بگیرید.کلید غلبه بر احســاس پوچی، پیدا کردن 
کمبودهاست. این کاری است که فقط خودتان باید 
انجامش دهید؛ اما برای اینکه این حس را بشناسید 
و بر آن غلبه کنید، توصیه های کارشناسانه ای داریم 

که کمک می کند کمبودهای خود را پیدا کنید.
۱. بیشتر روی خودتان تمرکز کنید

به توصیــه کیتلین اســایت، درمانگــر ازدواج و 
خانواده، ما باید روی خودمان تمرکز کنیم و زمان 
بیشتری را به اندیشیدن در مورد خواسته های خود 
اختصاص دهیم. برای اینکه ذهن مثبتی داشــته 
باشــیم باید هر روز چند دقیقه برای مدیتیشن و 

ورزش وقت صرف کنیم.
ساده ترین راه برای ایجاد تعادل هیجانی و فیزیکی، 
گرفتن یک دوش آب گرم است. بسیاری از محققان 
ثابت کرده اند که دوش گرفتن و حمام کردن، فواید 
شگفت انگیز زیادی دارد؛ مانند تسکین درد، تقویت 
انعطاف پذیری بدن و بهبود سامت روحی و روانی. 

۲. با کمک دیگران نیازهای خود را پیدا کنید
هر کسی نیازهایی دارد، اما مسئله دردناک این است 
که فکر کنیم نمی توانیم نیازهایمان را برطرف کنیم. 
ما فکر می کنیم حتما باید خودمان به تنهایی جواب 
نیازهای  خود را بدهیم، اما گاهی اوقات باید دست 
به کاری بزنیم و کســی را پیدا کنیم که نیازمان را 
بشناسد و کمک مان کند. کمک خواستن می تواند 
بسیاری از مشکات زندگی را برطرف کند و اولین 
قدم به سمت جواب دادن به نیازها و خواسته هایمان 

باشد.
۳. قدر داشته هایتان را بدانید

یک راه دیگر بــرای غلبه بر احســاس تهی بودن، 
قدردانی و با ارزش دانستن داشته هاست. تحقیقات 
علمی نشان می دهد سپاسگزار و راضی بودن، یک 
احساس بسیار مهم و مثبت اســت که به ما اجازه 
می دهد نگرش مان را گســترش داده و نسبت به 
خودمان نیز نگاه ارزشــمندتری داشــته باشیم. 
در نتیجــه روابط اجتماعی بهتــری ایجاد کرده و 
مهارت های بیشتری کســب می کنیم. افرادی که 
شاکر و قدردان هســتند، از روابط خود با دوستان 
و خانواده نیز راضی تر و خوشحال تر بوده و استرس 

کمتری هم دارند.

مهارت زندگی

یادداشت

قدیمی ها معتقد بودند کــه دروغ یک دیو  ندا شاه نوری
است؛ دیوی که وظیفه اش تباه کردن زندگی 
انسان است. اما چرا چیزی که دین، عقل و اخاق آن را ناشایست 
می داند، ایــن روزها اینقدر راحــت گفته، شــنیده و حتی دیده 

می شود؟ 
ترسوها

احتماال بیش از هر دلیل دیگری، از ســر تــرس دروغ می گوییم. 
خودمان را بر ســر یک دو راهی می بینیم و فکر می کنیم تنها راه 
خاص شــدن از وضعیتی که در آن گرفتار شــده ایم گفتن یک 
دروغ ساده یا پیچیده است. یا کســی متوجه دروغمان نمی شود 
و از این وضعیت جان ســالم به در می بریم، یا متوجه می شوند و 
باز برمی گردیم ســرجای اولمان. برای همین تصمیم  می گیریم 
دست کم شانس مان را امتحان کنیم. دروغ گفتن کار راحتی نیست. 
باید به خودمان مسلط شویم و بعد یک داستان سرهم کنیم و منتظر 
بمانیم تا ببینیم که آیا داســتان مان را باور می کنند یا نه. در تمام 
آن مدت هم نگرانیم که چیزی دستمان را رو کند. به جای یک بار 
ترسیدن و عقوبت کشــیدن، تا مدت ها می ترسیم و از آنجایی که 
آفتاب هیچ وقت پشت ابر نمی ماند، دیر یا زود مچمان باز می شود 
و آنوقت است که باید هم تاوان کاری را که کرده ایم، پس بدهیم و 
هم بابت دروغی که گفته ایم شــرمنده باشیم. بی جهت نیست که 
می گویند »نجات در راستگویی است«. دروغ ها ما را گرفتار تله های 
بزرگ تر و تو در تو می کنند. بیشتر مواقع یک دروغ کارساز نیست 
و برای سرهم کردن داستان مان باید بارها 
و بارها و تا مدت ها دروغ بگوییم. یک 
گوشه نشســته ایم و با دروغ های 
کوچــک و بزرگ مــان یک تور 
می بافیم؛ مثل بندبازهایی که 
زیرپایشــان یک تور می گیرند 
تا اگر ســقوط کردن درون آن 
بیفتند و نجات پیدا کنند. اما تور 
نجاتی که با دروغ بافته شــود مثل 
خانه عنکبوت، سست اســت و اعتماد 
کردن به آن کار عاقانه ای نیســت؛ زیرا به جای 

اینکه نجات مان دهد، بیشتر گرفتارمان می کند.

باغ 
کاغذی

              
کتاب »باهوش« نوشته کیم اســلیتر، ترجمه مژگان کلهر 
مشتمل بر 240 صفحه، به تازگی از ســوی انتشارات افق 
برای گروه سنی نوجوان، چاپ و روانه بازار کتاب شده است.

 در پشت جلد کتاب چنین نوشته شده است: »قتلی اتفاق 
افتاده اما انگار برای هیچکس مهم نیست، حتی پلیس! مردی 
از جلوی ون پلیس پیاده شده و چند تا عکس از دوست جین 
که توی آب افتاده بود، گرفت. بعد غواص ها بدنش را از آب 
بیرون آوردند و پارچــه ای روی آن انداختند. گفتم:»چرا 

قایمش می کنن؟ من که دیدمش«. پلیس همان طور که رد 
می شد، گفت:» بهش ضربه زدی، یادت باشه بعد از این به 
هیچ جسدی دست نزنی«. پلیس ساک راه راه مرد مرده را 
خالی کرد و وسایلش را پخش کرد روی سنگ های سیمانی، 

یک پتو، چند تا جوراب و یک پاکت پنیر...«
 کتاب باهوش، اولین رمان کیم اســلیتر اســت که جوایز 
زیادی از جمله جایزه ســنت هلن، بریلینت و لیدز را از آن 

خود کرده است.

باهوش دروغ

کم استرس ترین شهرهای جهان )2(

دانستنی ها

رنجیدن مانع از این میشه که آدم کارش 
رو انجام بده

توی دنیا کسی هست که تا به حال به او اهانتی 
نشده باشه؟! به خود من آنقدر تا به حال اهانت 
شده که دیگه از توهین کسی نمی رنجم. وقتی 
نمی توانم عکس العملی نشون بدم چه کار باید 
بکنم؟ رنجیدن مانع از این میشه که آدم کارش 
رو انجام بده و اگه آدم بخــواد دنبال قضیه رو 

بگیره وقتش تلف میشه. زندگی همینه دیگه !

 »مادر« 
ماکسیم گورکی

حرف حساب
 –  )Luxembourg ( لوگزامبــورگ 

لوگزامبورگ
لواگزامبورک شــهری کوچک است در کشوری کوچک 
که در میان ثروتمندترین کشــورهای جهــان نیز قرار 
گرفته اســت. کم بودن جمعیت ، فضای ســبز بسیار، 
امنیت اجتماعی و سامت روانی از جمله مواردی است 

که مردمان این شــهر درباره آن 
نگرانی ندارند؛ اما شاید بتوان گفت 
چیزی که آنها را ناراحت می کند 
مدت زمان کوتاه روشن بودن هوا 

و میزان آلودگی صوتی است.
 ) Hannover( هانوفر

– آلمان
هانوفر مرکز ایالت فدرال نیدرزاکسن است و یکی از مراکز 
مهم در شمال آلمان به شمار می رود. به گفته این سایت، 
هانوفر نیز از جمله شهرهایی است که در آن فضای سبز 
نقش مهمی دارد، آلودگی صوتی کم است، قدرت خرید 

خانواده ها باالست و در نتیجه مردم آن ریلکس تر بوده و 
از سامت روان بیشتری برخوردارند؛ اما چیزی که در این 
شهر امتیاز کمتری گرفته است میزان روشنایی در طول 

روز و در کل میزان روشنایی شهر است. 
برن ) Bern ( – سوییس

برن پایتخت کشور سوییس و چهارمین شهر پرجمعیت 
آن است. این شــهر همواره در لیست 
برترین شهرهای جهان از نظر کیفیت 
زندگی قرار گرفته اســت. برن از جمله 
شــهرهایی اســت که فضای ســبز و 
طبیعــت زیبایــی دارد. در این شــهر 
برابری جنســیتی و قومیتی از اهمیت 
باالیی برخوردار است و مردم از ترافیک 
شهری و حمل و نقل عمومی شــهر رضایت کافی دارند. 
با این حال به نظر می رســد چیزی که به مردم این شهر 
 استرس وارد می کند، آلودگی صوتی و کمبود نور در شهر

 است.

افقی
1- از دانشمندان علم اقتصاد - خودکامگی

2- پرگوی - ماده تبلور پذیر شیرین - خاندان
3- شکاک - آشوبگر

4- موش خرما - هر عامل مزاحمی که کار یک 
سیستم را مختل کند - میان

5- فانــی - اصطاحــی در علم اقتصــاد که به 
کاالهایی اطاق می شــود که مستقیما مصرف 

نمی شوند
6- درخت شکن - نتیجه گیری ها

7- گشــوده - شــهر تــوت - زیارت کننــده - 
انتظام دهنده

8- کنجد کوبیده - بخشش - پول ژاپن - زنبور 
عسل

9- هر چیــز تلخ و ســمی - لقب پادشــاهان 
فرانسه- حرف درد - حرف صریح
10- از انواع اوراق بهادار - ارزش

11- اثری به قلم »ژان ژاک روســو« نویسنده 
فرانسوی - هم سخنان

12- تکه پارچه - شــهر مذهبی نزدیک تهران- 
پادشاهان

13- اســتفاده از مخارج و مالیــات دولت برای 

هدف هــای معین اقتصاد کان - بــه اقتصادی 
اطاق می شــود که با ســطح ثابت قیمت ها و 
مقادیر وســیع منابع بهره برداری نشده مواجه 

است
14- تصدیق آلمانی - حیله گر - ورمی که در بن 

ناخن پیدا شود
15- بی نوا - ساده لوح

عمودی
1- دخان - جسمی که ســطح های جانبی آن 

موازی یکدیگر است
2- عمل واردشدن - درخشنده - متکبر

3- ناتوان - تلخ تازی - مرکب دان - قدر و مرتبه
4- درودگــری - نــام کوچــک »مترلینگ«، 

نویسنده بلژیکی، خالق اثر »در پیشگاه خدا«
5- سوبسید - عامت مفعولی - گروه ورزشی

6- باران اندک - از حشرات - بدون دستور
7- ناگهانی - رساله دکتری- اوزان هفت مثقالی
8- نقش هنری - نمایشــنامه نویس - از اقوام 

ایرانی
9- منســوب به جهان دیگر - »یک« عامیانه- 
اقتصاددان انگلیســی متولــد 1883 میادی 
و صاحب اثــر »نظریه عمومی درباره اشــتغال، 

بهره و پول«
10- علم ترتیب تاریخ و جدول شــرح وقایع - 

لحظه ای - ورزش مادر
11- دنباله رو - برجستگی ته کفش - مشهور

12- سرخ رگ - مصیبت دیده
13- صندوقچه - پرده در - حرف همراهی - آن 

طرف
14- دوســتی - کانون عشــق و احساســات - 

تندمزاج
15- پرتیراژتریــن روزنامه اقتصــادی ایران- 

آسانی
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 ساعتی از جنس 
صخره های ماه!

شرکت ســاعت ســازی سوئیســی» آنالوگ« که از حامیان و طرفداران 
اکوفشن )دوستدارمحیط زیست و مد پایدار( و نیز تولیدکننده ساعت هایی 
از جنس چوب های بازیافتی اســت، در اقدامی شــگفت انگیز تصمیم به 

طراحی و تولید ساعتی از جنس صخره های کره ماه گرفت.
این شــرکت مد لوکس با همکاری »آژانس فضایی فدرال روســیه « و با 
استفاده از صخره های استخراج شده کاوشگر روسی لونا در سال 1974 
از سطح ماه، ســاعتی منحصر به فرد را با ســنگ هایی از جنس »الیوین 
بازالت« و به قدمت 4/5میلیارد سال پیش با نام »لونار« به بازار مد جهان 

معرفی کرده است.
این ساعت ها که از مواد اولیه غیرمتعارف و خاص تشکیل شده و قطعه ای 
از تاریخ و یادگار باستانی از مبدأ جهان ماست، در تعداد بسیار محدود و با 

شناسنامه های منحصر به فرد، طراحی و تولید شده است.

تماشــای رنگی که به آرامی از روی بوم پایین می ریزد بسیار لذت بخش 
اســت؛ همچنین دیدن رنگدانه های چســبناکی که می خزند و در یک 
 ظرف رنگارنگ جمع می شــوند، توصیف ناپذیر، اما مسحور کننده است. 
»یان داونپورت« هنرمند انگلیســی، از این مفاهیــم در مجموعه هنری 
اخیرش استفاده کرده است. اثر او با دقت یک جراح، یک پانل آلومینیومی 
را با دنباله ای از بیش از 1000 خط عمودی از رنگ اکریلیک می پوشاند. 
این آبشار رنگارنگ برای دوساالنه ونیز ســاخته شده که 14 متر عرض و 
حدود 4 متر ارتفاع دارد. داونپورت که درامر نیز هســت، عاقه زیادی به 
ریتم های موســیقی و ارتباط آنها دارد. رشته های آرام بخش او از خطوط 
رنگی حاوی یک ریتم کنترل شده و در عین حال تصادفی است که بیننده 

را جذب می کند.

هزاران خط رنگی که به گودال سحرآمیز 
می ریزند

تصاویر روز

رشته کوه های زیبای هزار مسجد
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