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مهرعلیزاده می گوید پس از شناسایی مشکالت استان، تغییرات را استارت خواهدزد؛

مدیران استانی تغییر می کنند
3

علیه جـشـنواره!

 درنشست شهردار با اهالی سینمای شهر
 انتقادات تندی از برگزاری جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان مطرح شد؛

4

ــ ـســازی مـجـازی پولـ 
استان اصفهان در رتبه سوم کسب و کارهای اینترنتی قرار گرفت؛

5

حمایت 15میلیاردی حامیان از ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

8

جو اقتصادی در اصفهان بسته تر از دیگر استان هاست
رییس اتاق اصناف اصفهان:

3

وزیر علوم در دانشگاه اصفهان:

بار مسئولیت ها به سرعت به دانشجویان 
سپرده می شود

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری به منظور شــرکت در 
شانزدهمین اجالس رؤســای دانشگاه های سطح یک 
کشور روز پنجشنبه به اصفهان سفر کرد. منصور غالمی در این سفر  از 

شهرک  علمی و تحقیقاتی بازدید به عمل آورد و...

11

2

 جنگ سرد 
 در نهاد ریاست جمهوری!

 بودجه استان از آنچه 
 در شهر اصفهان هزینه 

می شود کمتراست
11

والدت بیش از 55هزار نوزاد در 
8ماهه نخست سال در اصفهان

8

 کاهش صادرات فرش
 از اصفهان

3
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 »مثلث »واعظی-نوبخت-نهاوندیان« به فرماندهی »رییس دفتر رییس 
جمهور« شبکه ای مدیریتی ایجاد کرده است که بسیاری از مدیران به 
ویژه در تیم اقتصادی دولت با نظر و اعمال سلیقه آنها انتخاب می شوند.« 
این ادعایی اســت که »جامعه فردا« مطرح کرد و حاال به سوژه ای قابل 
بحث در فضای مجازی هم تبدیل شده است. قدرت گرفتن عجیب واعظی 
در نهاد ریاست جمهوری، صدای برخی ها را درآورده؛ به ویژه بخشی از 
اصالح طلبان که می گویند رییس دفتر روحانی، نقش اصلی را در محدود 

و یا کمرنگ کردن نقش »اسحاق جهانگیری« در تصمیمات دولت یازدهم 
ایفا می کند. با این حال برخی هم اعتقاد دارند محدودشدن جهانگیری به 
عنوان نماینده اصالحات در دولت، نه تحت تاثیر واعظی که درواقع نتیجه 
مالحظات و محافظه کاری های حسن روحانی است که تالش می کند تا 
رادیکال ها، تندروها و گروه های فشاری که از او باج می خواهند را به نوعی 
تادیب کند! یک منبع آگاه که به نوشــته »جامعه فردا« نخواسته نامش 
فاش شود، این موضوع را تایید کرده و گفته که واعظی خیلی هم نقش 

پررنگی در آنچه که این روزها در نهاد ریاســت جمهوری اتفاق می افتد، 
ندارد هرچند نمی توان منکر تاثیر تصمیمات او بر برخی اتفاقات شد. 

گمانه های تازه مطرح شده درباره کمرنگ تر شدن حضور و نقش اسحاق 
جهانگیری در دولت اما جالب تر هم به نظر می رسد. روزنامه اصالح طلب 
»آفتاب یزد« اخیرا گزارشــی در همین باره منتشر کرد و از جهانگیری 
خواست که »استعفا بدهد«. با خواندن گزارش این روزنامه ، این گمانه 
مطرح می شود که محدودشدن جهانگیری شاید ربطی به فشارها برای 
محدودکردن اصالح طلبان در دولت ندارد و پروژه ای برای کاندیداشدن 
معاون اول رییس جمهور در انتخابات 1400 است. یعنی همان چیزی که 
محمدعلی ابطحی، رییس دفتر رییس دولت اصالحات نیز به نوعی آن را 
تایید کرده و مطالبه جریان اصالحات دانسته است. ابطحی از استراتژی 
متفاوتی برای پیروزی جهانگیری در انتخابات 1400 نام برده و گزینه » 
استعفا« از پست معاون اولی را برگ برنده او دانسته است. وی در این باره 
گفته: »در رابطه با حضور جهانگیــری در انتخابات آینده تصور من این 
اســت، در صورتی که کاندیداتوری آقای جهانگیری قطعی است اگر از 
دولت جدا شود و فاصله بگیرد شــرایط بهتری برای رای آوردن خواهد 
داشــت.« اگر این گمانه را جدی بگیریم، آن وقت می توان گفت شاید 
جریان اصالحات که با روی کارآمدن روحانی، فرصت را برای بازگشت به 
بدنه قدرت و حاکمیت مناسب دید و نمی خواهد این فرصت را هرچند 
محدود و اندک باشد، ازدست بدهد، نگران است که مبادا ناتوانی دولت 
یازدهم در عمل به وعده ها باعث شود تا معاون اول هم از تیر قهر احتمالی 
مردم در انتخابات بعدی در امان نماند و بهتر اســت تا دیر نشده، از این 

دولت فاصله بگیرد و کنار بکشد. 
به فرض صحت این گمانه اما بازهم نمی توان، ماجرای اختالف واعظی 
و جهانگیری را جدی نگرفت. واعظی دل خوشی از اصالح طلبان ندارد و 
البته اخیرا در واکنش به تمامی شایعات درباره اختالفاتش با جهانگیری 
گفت که:» هیچ اختالفی نه در این سه ماه گذشته و بلکه چهار سال و سه 
ماه گذشته بین بنده و آقای جهانگیری نبوده است و بهترین رابطه را با 
هم داریم.« شــواهد و قرائن اما چیز دیگری می گوید. جنگ سرد میان 
رییس دفتر و معاون اول ، نهاد ریاست جمهوری را به محلی برای دعواهای 
سیاسی و حزبی و پشت پرده ای تبدیل کرده است و به نظر می رسد رییس 
جمهور ترجیح می دهد مداخله ای در این دعوا و اختالفات نداشته باشد! 

افکارنیوز: در شبکه های اجتماعی نوشته اند که 
ضراب مدعی مالقات با رییس سابق بانک مرکزی 
ایران و نیز ارتباط با محمود احمدی نژاد در زمان 

ریاست جمهوریش شده است.
تاجر ایرانی-ترکیه ای که در آمریکا بازداشــت 

شده، با پذیرش ارتکاب هفت جرم از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه 
محاکمه یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه شهادت داد.خبرنگاران حاضر در جلسه دادگاه 
در نیویورک، در شبکه های اجتماعی نوشته اند که او مدعی مالقات با رییس سابق بانک مرکزی 
ایران و نیز ارتباط با محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش شده است.ضراب همچنین 
اعتراف کرده که برای دور زدن تحریم های ایران به برخی مقام های ترکیه رشوه پرداخت کرده 
است.وکیل معاون سابق هالک بانک ترکیه، در نخستین اظهارات خود در دادگاه، رضا ضراب را 

به دروغگویی برای فرار از زندان متهم کرد.

 پارلمان اروپا فروش سالح
 به عربستان را ممنوع کرد

نمایندگان پارلمان اروپا به ممنوعیت فروش سالح 
به عربستان سعودی رای مثبت دادند.

بر اساس این گزارش؛ 539 نماینده به ممنوعیت 
فروش سالح به عربستان رای مثبت، 13 تن رای 
منفی دادند و این در حالی اســت که 81 نفر نیز 

رای ندادند.
پیش از این فراکسیون سبز ها در پارلمان اروپا از 
اتحادیه اروپا خواسته بود به دلیل وخیم تر شدن 
اوضاع انسانی در یمن، فروش سالح به عربستان 
را متوقف سازد.فراکسیون سبز های پارلمان اروپا 
اعالم کرد، قواعد و شرط هایی که فروش سالح به 
عربستان را مجاز می سازد آشکارا نقض می شود 
و اتحادیه اروپا توجه الزم را درباره آنچه در یمن 
روی می دهد، به ویژه درباره مســائل انســانی، 
مبذول نمــی دارد به گونه ای کــه نزدیک به 11 
میلیون کودک به امداد نیــاز دارند و بیماری وبا 
شیوع یافته است و نقض حقوق بشر نیز ادامه دارد.

جلسه اضطراری پارلمان انگلستان 
برای بررسی بحران یمن

پارلمان انگلستان روز گذشته برای بررسی بحران 
یمن »جلسه اضطراری« تشــکیل داد.پارلمان 
انگلســتان برای بررســی بحران یمن »جلســه 
اضطراری« تشکیل داد که با این حال، تنها تعداد 
انگشــت  شــماری از نمایندگان در این نشست 

شرکت کردند.
گفتنی است؛ لندن از فروشندگان عمده سالح به 

عربستان است.

 راز آزادی »حریری«
 از دست آل سعود

خواهر نخست وزیر پیشین لبنان از مواضع سید 
حسن نصرا... در حمایت از برادرزاده اش در جریان 

بازداشت او در عربستان سعودی قدردانی کرد.
به نقل از النشرا؛ بهیه الحریری، نماینده مجلس 
لبنان و خواهر رفیــق الحریری، نخســت وزیر 
پیشین این کشور از مواضع سید حسن نصر ا... در 
حمایت از برادرزاده اش در جریان بازداشت وی در 
عربستان قدردانی کرد. یک مسئول برجسته در 
یکی از گروه های وابسته به سازمان آزادی بخش 
فلســطین که با بهیه حریری دیــدار کرده بود، 
عنوان داشت: بهیه حریری در این نشست گفت: 
از لحظه نخست اعالم اســتعفای الحریری، سید 
حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان با این مسئله 
مخالفت کرد و از سوی دیگر تاکید کرد که حریری 
به حزب ا... لبنان ابالغ کرده است، به وظایف خود 
در دولت ادامه می دهد و نمی خواهد استعفا کند 
و برای اجــرای اقدامات مهمــی در زمینه های 
برق، نفت، گاز و دیگر زمینه هــا گام های مهمی 

برمی دارد.

تکنولوژی حساسی که کره 
شمالی به آن دست نیافته است

رویترز: جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی 
که می توانــد آمریکا را هدف قــرار دهد، صورت 
گرفت اما به گفته کارشناســان کره جنوبی، این 
کشور هنوز به تکنولوژی حساس موشکی دست 

پیدا نکرده است.
پس از آنکه موشــک هواســونگ 15 که ظاهرا 
می تواند به آمریکا برسد، مورد آزمایش قرار گرفت، 
کره جنوبی می گوید انتظــار دارد پیونگ یانگ 
برنامه های آزمایش موشــکی تحریک آمیز خود 

را متوقف کند.

جنگ سرد  در نهاد ریاست جمهوری!

این روزها ماجرای اختالف رییس دفتر و معاون اول رییس جمهور به سوژه ای بحث برانگیز در میان 
اهالی سیاست تبدیل شده است. 

وکیل شــرکت نفت گفت: در حال شناسایی امالک بابک 
زنجانی هســتیم و او همچنان 10 هزار میلیــارد تومان 

بدهکار است.
غالمرضا مهدوی، وکیل شــرکت ملی نفت با بیان اینکه 
هنوز هیچ تغییری در پرداخت بدهی و یا صدور حکم بابک 
زنجانی حاصل نشده است، اظهار داشت: حکم بابک زنجانی 

قطعی صادر شده و درخواست اعاده دادرسی ایشان نیز رد شده اســت؛ بنابراین هیچ تغییر خاصی در پرونده 
نداشته ایم.

وی تصریح کرد: ما فعال در حال شناسایی امالک تملک شده هستیم و از شرط و شروطی هم که مطرح شده، 
خبری نیست.

مهدوی با یادآوری اینکه در پرونده نسبت به گذشــته تغییر خاصی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: جز 
2 هزار میلیارد تومانی که تملک شده حتی یک ریال هم پرداخت نشده است و ایشان همچنان حدود 10 هزار 

میلیارد تومان بدهکار است.

ضراب در اعترافاتش 
درباره احمدی نژاد 
چه گفت؟

 بابک زنجانی 
10 هزار میلیارد تومان 
بدهکار است

 تماس تلفنی جهانگیری
 برای پیگیری زلزله کرمان

صبح روز گذشــته زلزله ای بــه بزرگی 6.1 
ریشتر منطقه هجدک استان کرمان را لرزاند.

این زلزله خساراتی را در پی داشته، اما تلفات 
جانی بر اثر آن گزارش نشده است.

»اســحاق جهانگیری« معــاون اول  رییس 
جمهور، بر ضرورت کمک رســانی فوری به 
زلزله زدگان منطقه هجدک شهرستان راور 
در استان کرمان تاکید کرد. الزم به ذکر است 
نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی آمادگی خود را نســبت به 
خدمت رسانی مردم این منطقه اعالم کردند.

همچنین نیروهای امدادی و خدمات مختلف 
از ســوی هالل احمر به این مناطق درحال 

اعزام هستند.

حمایت قاطعانه نخست وزیر 
انگلیس از برجام

رویترز : نخســت وزیر انگلیس بــار دیگر در 
حمایت از برجام گفت:ما باید بر حمایت خود 
از موافقت نامه هســته ای به دســت آمده با 
ایران قاطعانه بایستیم.ترزا می، نخست وزیر 
انگلیس روز پنجشنبه بر حمایت کشورش از 
توافق هســته ای ایران که اکتبر سال 2015 
 اجــرای آن آغاز شــد ، تاکیــد کرد.می، در 
گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ما باید بر 
حمایت خود از موافقت نامه هسته ای به دست 

آمده با ایران قاطعانه بایستیم.«

 تکرار ادعای غربی ها 
علیه ایران

خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که 
بقایای چهار موشک بالستیک شلیک شده از 
سوی نیروهای انصارا...در یمن نشان می دهد 
که ظاهرا این موشک ها طراحی شده و ساخت 

ایران هستند.
رویترز در گزارش خود آورده کمیته مستقل 
ناظران ســازمان ملل در تاریخ 24 نوامبر به 

شــورای امنیت در گزارشــی گفته است که 
تاکنون مدرکی مبنی بر تعیین هویت واسط 
یا تامین کننده این موشــک هــا که با نقض 
ممنوعیت ارسال تسلیحاتی وضع شده از سوی 
سازمان ملل در آوریل 2015، برای نیروهای 

انصار ا... سالح فرستاده، یافت نشده است.
حمایت بحرین از استراتژی 

آمریکا در قبال ایران
کاخ ســفید در بیانیه ای درباره دیدار دونالد 
ترامپ و ولیعهد بحرین، از حمایت او از مواضع 
آمریکا در قبال ایران و رایزنی آنها درباره مقابله 
با مواضع منطقه ای ایران خبــر داد. در ادامه 
مواضع ضد ایرانی آمریکا و متحدانش ، حاال 
خبرها از طرح شــدن ادعاها علیــه ایران در 
دیدار دوجانبه دونالد ترامپ و ولیعهد بحرین 

حکایت دارد.
ظریف، به باکو سفر کرد

محمد جــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران بامداد دیروز  به منظور 
شرکت در نشست بین المللی قلب آسیا، وارد 
باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان شد.ظریف 
که برای ســفری یک روزه با هدف شرکت و 
سخنرانی در ســومین کنفرانس بین المللی 
گفت وگوهای مدیترانه ای، روز پنجشنبه راهی 
رم پایتخت ایتالیا شده بود، بامداد روز گذشته 

از رم به باکو سفر کرد.
امنیت و مبارزه با تروریســم، مبارزه با جرایم 
ســازمان یافته و مــواد مخــدر، گســترش 
همکاری های اقتصــادی منطقه ای، موضوع 
مهاجران و گفت وگوها بــرای تامین صلح در 
افغانستان از محورهای اصلی این نشست بود.

حجت االسالم ابراهیمی
عضو جامعه روحانیت

روحانیت

دبیرکل حــزب مؤتلفه اســالمی گفت: ســکوت 
اصولگرایــان، مطلقــا نبایــد عالمــت رضایت از 

موضع گیری های احمدی نژاد تلقی شود.
محمدنبــی حبیبــی، در واکنــش بــه اینکه چرا 
اصولگرایان با توجه به گفتار و رفتار اخیر احمدی نژاد، 
ســکوت اختیار کرده اند، گفت: معتقد به ســکوت 
نیستم بلکه معتقد به بی اعتنایی اصولگرایان نسبت به 
احمدی نژاد هستم. دبیرکل حزب مؤتلفه تاکید کرد: 
یعنی تذکر اصولگرایان را خیلی مفید تلقی نمی کنم 
چون آقای احمدی نژاد ثابت کرده اســت که هرچه 
خودش به نظرش می رسد آن را حق مطلق می داند و 

تذکر و اظهار نظر خیلی در ذهن ایشان موثر نیست.
وی افزود: بنابراین سکوت اصولگرایان مطلقا نباید 
عالمت رضایــت از موضع گیری هــای احمدی نژاد 
تلقی شــود.دبیرکل حزب مؤتلفه ،  اظهارداشــت: 
اینکه حرف های احمدی نژاد مورد تایید کامل همه 
اصولگرایان باشد، اینگونه نیست. در برخی موارد هم  
اصولگرایان تشــخیص می دهند در مورد اظهارنظر 
یک شخصیتی سکوت کنند و این به هیچ وجه نباید 

عالمت رضایت  تلقی شود.

 اصولگرایان 
بی اعتنا هستند!

دبیرکل حزب مؤتلفه در واکنش به تحرکات احمدی نژاد:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

آموزش نظامی به دانش آموزان 
مدرسه ای در استروپولول روسیه

جنگ سرد  در نهاد ریاست جمهوری!

پیشنهاد سردبیر:

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه 
برنامه های رییس جمهوری در گزارش صد 
روزه ،برنامه های ارزشمندی است، تصریح 
کرد: اگرچه به روحانی رای ندادم، اما حمایت 
از او جزو وظایف شــرعی و قانونی ما بوده و 

حمایت از دولت، حمایت از نظام است.
وی ادامه داد: من هر کجا نشستم گفتم اگر 
چه به روحانی رای نــدادم، اما االن معتقدم 
حمایــت از روحانی جزو وظایف شــرعی و 
قانونی ماســت. همه ما موظفیم؛ چه آنهایی 
که منتقد و یا مخالف و چه آنهایی که همراه 
آقای روحانی بودند. اکنون، مسئله نظام و نه 
فرد در کار است و اصل نظام باید حمایت شود 
و حمایت از دولت را حمایت از نظام می دانم. 
زمان آن اســت که با وحــدت و یکپارچگی 

پیش برویم.

  حمایت از روحانی
 وظیفه شرعی ماست

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه مطرح کرد:

سیاست خارجه

سخنگوی شــورای نگهبان و عضو سازمان بسیج 
حقوقدانان کشور گفت: پس از شکست داعش الزم 
است دادگاه های خاص و بین المللی برای رسیدگی 
به جنایات ســران این گروه تروریســتی و مقامات 

دولت های حامی آنها تشکیل شود.
عباسعلی کدخدایی شامگاه پنجشنبه در همایش 
»مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشــر« در 
مشــهد افزود: اگر قرار است ریشــه این گروه های 
تروریستی خشکانده شود جامعه جهانی باید نسبت 
به تشکیل این دادگاه ها اقدام کرده و دولت هایی که 
تامین مالی و تجهیزاتی داعش را به عهده داشته اند، 

محاکمه شوند.
وی گفت: چگونه است که عربستان هر جنایتی را در 
حق مردم بحرین و یمن اعمال می کند و صدای نهاد 
حقوق بشر غربی درنمی آید؟ جامعه جهانی دیگر 

حاضر به پذیرش این استانداردهای دوگانه نیست.
کدخدایی اضافــه کرد: علم دفاع از حقوق بشــر را 
شهدای مدافع حرم برداشته اند، کسانی که جان خود 
را برای نجات جان مسلمان و غیرمسلمان در منطقه 

فدا کردند، این مفهوم حقیقی حقوق بشر است.

 برای سران داعش 
دادگاه تشکیل شود

سخنگوی شورای نگهبان:

دیدگاه

وزیر خارجه ایران در نشســتی در پایتخت 
ایتالیا تاکید کرد که فشارهای دولت آمریکا 
باعث افزایــش همبســتگی در داخل ایران 
شده اســت.محمد جواد ظریف گفت: »ما با 
سیاست هایی که در واشنگتن اتخاذ می شوند 
مشکل داریم و من معتقدم که آن سیاست ها 
بسیار خطرناک، شــتاب زده و دور از واقعیت 

هستند.«
وزیر خارجه ایران درباره طرح کاخ سفید برای 
تغییر توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 هم 
گفت: »روابط بین المللی به معنی تالش برای 
یافتن نوعی موازنه میان داده ها و گرفته هاست. 
اگر کسانی به دنبال گزینه های حاصل جمع 
صفر باشند، آنها در نهایت امر شکست خواهند 
خورد و اینکه یک طرف برنده شــود و طرف 

دیگر بازنده، اتفاق نخواهد افتاد.«

افزایش همبستگی در 
ایران بافشارهای آمریکا

پیشخوان

بین الملل

وبــگاه آمریکایی وکس، ضمــن گفت وگویی با ســوزان مالونی، 
کارشناس مســائل ایران در اندیشــکده بروکینگز مدعی شد که 
اکنون مانند 25 ســال پیش، احتمال جنگ بین ایران و آمریکا 

وجود دارد.
ترامپ در اکتبر گذشته به شدت از نظام ایران و برجام انتقاد کرد. 
مالونی معتقد است که ترامپ نسبت به اوباما یک سیاست بسیار 

ستیزه جویانه در قبال ایران اتخاذ کرده است.
او می گوید:»دولت اوباما سعی می کرد مقداری روابط دیپلماتیک 

را عادی کند و با نظام ایران با درجــه ای از احترام رفتار کند که از 
هیچ دولت سابق )آمریکایی( دریافت نکره است. این رویکرد اوباما 

به شدت با آنچه ترامپ شروع کرده، متضاد است.«
از دیدگاه مالونی، قطعا فرآینــد همکاری دیپلماتیک بین ایران و 

آمریکا توسط ترامپ تضعیف شده است.
مالونی افــزود: »من فکر می کنم که ایران اکنون برای احســاس 
خطر از جانب اقدامات ســعودی ها و ظهور نوعی تبانی بین آنها و 
آمریکا و حتی اسرائیل دلیل خوبی دارد. یک چیزی که ما درباره 

بوروکراســی امنیتی ایران می دانیم این اســت که آنها معتقدند 
بهترین دفاع، حمله خوب است؛ بنابراین من انتظار ندارم که ایران 

عقب نشینی کند.«
این کارشناس در پایان ادعا کرد که در 25 سال سابقه فعالیت او در 
پژوهش درباره ایران و آمریکا، اکنون احتمال نزاع بین این دو کشور 
در باالترین نقطه قرار دارد. هیچ کدام از دو طرف خواهان تسریع 
درگیری نیستند، اما هر دو طرف در موقعیت های بی ثبات درگیر 

هستند. واضح است که این موقعیت خطرناکی است.

ادعای رسانه آمریکایی:
جنگ با ایران محتمل است

تیلرسون: برجام دیگر 
مرکز ثقل سیاست آمریکا 

نیست
 دخل دولت به خرجش 

نخواند

علی مطهــری درباره 
محاکمه احمدی نژاد: مردم 

قضاوت کنند
عارف: تالش فراکسیون 
امیــد بــرای دیــدار با 

محصورین

فلسطین! 70 روز است 
فریاد می زنند

احمدی نژاد به زودی 
آشکار می شود

زینب ذاکر
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علی یارمحمدیان، مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با بیان اینکه حضور در نمایشگاه 
تخصصی در داخل و خارج ایران اثرگذار است، عنوان کرد: شناخت درست 
انتظارات مشتریان، بازارسنجی و نیازسنجی، معرفی هر چه بهتر فرش 
ایران به گردشگران و ارائه آخرین دســتاوردهای این هنر تنها بخشی از 
فواید حضور در نمایشــگاه های فرش اســت، اما این روزها برای کاهش 
صادرات نفتی و حرکت به سمت صادرات غیر نفتی بدون شک ضرورت 

وجود فرش دستباف را بیش از پیش جلوه گر کرده است ولی آمار و اعداد 
حکایت از کاهش صادرات فرش از اصفهان در سال های اخیر دارد. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در همین راستا گفت: در 
7 ماه ابتدای امسال چیزی حدود 840 مترمربع تولید فرش داشتیم که 
بیش از 44 تن فرش صادر شده اســت که در اصفهان این رقم نسبت به 
گذشته کاهش یافته است.اسرافیل احمدیه با بیان اینکه بیمه بافندگان 
فرش اصلی ترین مشکل ما در استان اصفهان است، ادامه داد: 280 هزار 

نفر قالیباف در استان مشغول به کار بافندگی هستند که از این تعداد 52 
هزار نفر بیمه شده بودند که این تعداد به 32 هزار نفر رسیده است در حالی 

که تولید فرش اصفهان افزایش یافته است. 
دولت عزمی برای کمک واقعی به بخش خصوصی ندارد

در این میان رییس فراکسیون فرش دســتباف و صنایع دستی مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از اینکه دولت عزم کمک واقعی به بخش خصوصی 
را ندارد گفت: باید بگویم بزرگ ترین فراکسیون، فراکسیون فرش دستباف 
ایرانی است؛ چرا که تنها جایگزین نفت، فرش و صنایع دستی است.علی 
وقفچی اظهار کرد: تنها راه برون رفت از چالش های موجود کشور توجه به 
بخش خصوصی و باور بخش خصوصی به خود است. در هیچ کجای دنیا، 

دولت متولی اصلی در تولید و ارائه خدمات نیست.
صنعت فرش برای 8 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است

بدون شک ایجاد اشتغال از دیگر زمینه های است که برای توسعه و پیشبرد 
هر موضوعی در دستور کار قرار می گیرد و در این بین فرش می تواند شاید 
راه حلی خوب در این زمینه باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه فرش اصفهان در خصوص ایجاد 
اشتغال صنعت فرش گفت: 8 میلیون نفر در کشور مستقیم و غیرمستقیم 
از شغل قالی بافی بهره می برند و مهم ترین مشکل استان اصفهان خشک 
شدن زاینده رود و افزایش آلودگی هواست و فرش به عنوان یک صنعت 
سبز می تواند این مشکالت را نیز حل کند.ناهید تاج الدین با بیان اینکه 
زمانی یک میلیارد دالر نیز از صادرات فرش ارزآوری داشتیم، بیان کرد: در 
سال  گذشته 13 درصد رشد صادرات فرش را شاهد بودیم، همچنین 359 
میلیون دالر در سال گذشته و 180 میلیون دالر در 7 ماهه نخست سال 

96 ارزآوری از صادرات فرش داشته ایم.
صادرات فرش، معاف از مالیات است

مدیرعامل اتحادیه شرکت  تعاونی فرش دستباف روستایی اصفهان نیز 
گفت: مشکل این است که بافنده فرش را به عنوان یک انسان فقیر و بدبخت 

و خریدار فرش را یک فرد زالو صفت معرفی می کنیم.
علی شهبازی اظهار کرد: در هر 20 نمایشگاه فرش دستباف اصفهان بوده ام 
و باید بگویم نمایشگاه یک رویداد بسیار مهم است که اثرات آن برای جامعه 
فرش کاماًل مشخص اســت. وی با بیان اینکه صادرات فرش از پرداخت 
مالیات معاف بود، خاطرنشان کرد:موضوع موزه فرش هنوز مشخص نشده 
و از نمایندگان مجلس می خواهیم که یک روز را به نام فرش و بافندگی 

فرش نام گذاری کنند تا رسانه ها نیز به آن بپردازند.

 152 مشارکت کننده از استان های مختلف در کنار هم جمع شدند تا نمایشگاه فرش دستباف اصفهان را رقم بزنند. بیستمین 
نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در حالی شروع به کار کرد که این هنر، آوازه صنعت ایران را در سراسر جهان طنین انداز کرده است، اما این روزها 

حال و روز فرش ایرانی و به خصوص اصفهانی چندان مطلوب نیست.

اســتاندار اصفهان گفت: قطعا تغییراتی در سطح مدیران 
کل استان پس از بررســی های الزم و شناسایی مشکالت 

استان رخ خواهد داد.
به گزارش ایسنا؛ محســن مهرعلیزاده در حاشیه افتتاح 
بیستمین نمایشگاه فرش دســتباف صادراتی اصفهان در 
جمع خبرنگاران در خصوص احتمــال تغییر و تحول در 
سطح مدیران استانی، اظهار کرد: فعال در حال شناسایی 

ظرفیت ها و مشکالت استان هستیم.
وی افزود: قطعا تغییراتی در سطح مدیران کل استانی پس 
از بررسی های الزم و شناسایی مشکالت استان رخ خواهد 
داد، اما در حال حاضر تمرکزم روی موضوعات مهم تر مانند 

آب است.

مهرعلیزاده می گوید پس از 
شناسایی مشکالت استان 
تغییرات را استارت خواهدزد؛

مدیران استانی تغییر 
می کنند

جو اقتصادی در اصفهان بسته تر از دیگر 
استان هاست

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

 ۹۰ درصد حجم سد
 زاینده رود خالی است

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اشــاره به خالــی بودن90 درصد حجم ســد 
زاینده رود، گفــت: در حال حاضر ذخیره ســد 
زاینده رود حدود 152 میلیون متر مکعب است 
که نسبت به متوسط بلند مدت حدود 75 درصد 
کاهش یافته است. علی بصیرپور پیرامون آخرین 
وضعیت ســد زاینده رود، اظهار داشت: در حال 
حاضر ذخیره سد زاینده رود حدود 152 میلیون 
متر مکعب اســت که ذخیره آن نسبت به سال 
گذشته حدود 7 میلیون متر مکعب بیشتر است. 
وی افزود: هم اکنون ذخیره سد زاینده رود نسبت 
به متوســط بلند مدت حدود 75 درصد کاهش 
یافته، اما ذخیره آن تقریبا بیشتر از سال گذشته 
اســت. معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان تصریح کرد: هــم اکنون تنها حدود 10 
درصد سد زاینده رود آب دارد و این میزان برای 
تامین آب شــرب اصفهان تا یکــی دو ماه آینده 

کفایت می کند.

 فعالیت پنج هزار دانش آموز
 در راستای ترویج ایمنی گاز 

همایش همیــاران گاز با حضور بیــش از 600 
دانش آمــوز در اصفهان برگزار شــد. مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان در این همایش با بیان اینکه 
بیش از 5 هــزار دانش آموز در راســتای ترویج 
فرهنگ بهینه مصــرف انرژی و ایمنــی گاز در 
اســتان فعالیت دارند، گفت: ایــن همایش در 
دو نوبت صبــح و عصر و با حضــور بیش از 600 
 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم

 برگزار شد. 
سید مصطفی علوی با اشاره به عقد تفاهم نامه با 
سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان، افزود: شبکه 
بسیج دانش آموزی در راســتای ترویج مصرف 
بهینه گاز و رعایت نکات ایمنی، سفیر شرکت گاز 

در خانواده ها و مدارس خواهد بود.

بازار

دستگاه پیچ گوشتي

 دبیر کمیسیون صنایع معدنی
 اتاق بازرگانی اصفهان:

ساخت وساز مسکن شاید تا ۱۰ 
سال آینده به شکل سابق نشود

دبیر کمیســیون معادن و صنایــع معدنی اتاق 
بازرگانی اصفهان در نشســت مدیران واحدهای 
تولید سیمان در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان، با اشــاره به رکود صنعت ســاختمان و 
پروژه های عمرانی و شهری، اظهار داشت: شاید تا 
10 سال آینده ساخت و ساز مسکن به شکل سابق 
بازنگردد و باید راهکار جدیدی برای تولیدکنندگان 
این بخش اندیشیده شود. شهریار شعبانی پیشنهاد 
داد: با ایجاد هلدینگ های گسترده با حضور چند 
صنایع بــزرگ تولیدی می توان در کشــورهای 
آسیایی شهرک ســازی های جدیدی را رقم زد و 

زمینه فعالیت این واحدها فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس 
خبر داد:

 اتصال راه آهن اصفهان
 به خوزستان

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با تاکید بر توسعه 
خطوط ریلی در جنوب به شمال و شرق به غرب 
کشــور، گفت: امیدواریم اتصال راه آهن اصفهان 
به خوزستان به زودی اجرایی شود. علی کاظمی 
باباحیدری، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری 
بر موضوع انتقال باراز جاده به ریل و اولویت دولت 
بر توسعه حمل ونقل ریلی افزود: تمایل به استفاده 
از حمل ونقل ریلــی در کل جهان وجــود دارد؛ 
درحالی که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با 
موضوع حفظ محیط زیست روبه رو هستیم، ترجیح 
بر حمل ونقــل ریلی مورد تاکید اکثر مســئوالن 

قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط سوق الجیشی ایران و شرایط 
مطلوب ترانزیت در کشــورمان، اظهار داشت: در 
موضوع حمل ونقل زمینی بار، بهترین وسیله برای 
ارتباط کشــورهای منطقه به یکدیگر، مخصوصا 
همسایگان شمالی کشورمان به سایر کشورهای 
همســایه، حمل ونقل ریلی اســت و این مسئله 
سبب شــده تا ارگان ها و نهادها، توجه ویژه ای به 

حمل ونقل ریلی داشته باشند.

در همایش ملی همبستگی وکال مطرح شد:
کانون وکال ؛ بهترین مصداق 

اقتصاد مقاومتی
رییــس اتحادیه سراســری کانون هــای وکالی 
دادگستری گفت: بهترین نمونه اقتصاد مقاومتی 
در بخش خدمات در کانــون وکال در حال انجام 
است؛ چرا که اوال این کانون خودکفاست و دیگر 
اینکه افراد مورد نیاز برای جامعه را با هزینه خودش 

تربیت می کند و در اختیار قرار می دهد.
بهمن کشاورز در پاســخ به این سوال که با وجود 
مســائل معیشــتی برگزاری همایش با موضوع 
همبستگی وکال افکار عمومی را منحرف می کند 
گفت: برگزاری چنین همایش هایی نه تنها منحرف 
کننده اذهان عمومی از مسائل اصلی نیست، بلکه 
جزو مسائلی است که مردم باید از آن اطالع داشته 
باشند. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگستری با اشاره به اقتصاد مقاومتی ادامه داد: 
بهترین نمونه اقتصاد مقاومتی در بخش خدمات 
در کانون وکال در حال انجام است؛ چرا که اوال این 
کانون خودکفاست و نیز افراد مورد نیاز برای جامعه 
را با هزینه خودش تربیت می کند و در اختیار قرار 
می دهد. کشــاورز با انتقاد از تصــور عموم از کار 
وکالت عنوان کرد: مــردم از اینکه وکیل و کانون 
وکال چه می کند، بی خبر هســتند. حرکت هایی 
مانند برگزاری این همایش بهانه ای اســت برای 
آگاهی دادن به مردم که نســبت بــه کانون وکال 
حساس شوند و اطالعات بیشتری از وکالت کسب 

کنند.
وی در پایان با بیان اینکه کانون وکال در 24 استان 
فعال و 50 هزار عضو دارد، خاطرنشان کرد: وجود 
مشــکالت مالی و دیگر چالش های کانون ها قابل 
انکار نیست و راه مقابله با این مسائل همبستگی 

میان وکالست.

در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی 7/2 میلیون 
تن فوالد خام در فوالد مبارکه، ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری این شرکت موفق شد با همکاری سایر 
واحدها در آبان ماه سال جاری به رکوردهای تازه ای 
در تولید ماهانه، روزانه و بیشترین میزان بهره برداری 
از ماشین ریخته گری شــماره 5 این کارخانه دست 
یابد.محمدرضا بنائیان مفرد در همین رابطه گفت: 
به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شده شرکت و 
در پی تاکید مدیرعامل سازمان بر استفاده حداکثری 
از ظرفیت های موجود، تالش بی وقفه و به کارگیری 
تکنیک های کاِرگروهی و حس تعلق ســازمانی نزد 
کارکنان این ناحیه به بار نشست و منجر به ثبت این 
رکورد ارزنده در نتایــج پارامترهای تولید در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــد.مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه، نقش ماشین 
ریخته گری شــماره 5 را در کسب این رکورد بسیار 
موثر دانست و خاطرنشان کرد: در این ماه میزان تولید 
ماشین ریخته گری شماره 5 به رکورد چشمگیر 152 
هزار و 500 تن رسید.وی با تاکید بر اینکه به موازات 
کســب این رکورد، شــاهد بهبود عملکرد در همه 

بخش های ناحیه بوده ایم، گفت: در نهم آبان، رکورد 
تناژ ذوب به ازای یک روز به میزان 21 هزار و 896 تن 
افزایش یافت. این در حالی است که رکورد متوسط 
تعداد ذوب ریخته گری شده روزانه در طول این ماه 
به تعداد 109 ذوب ارتقا داده شد. وی با اشاره به این 
مطلب که برنامه تولید ماهانه این ناحیه به میزان 540 
هزار تن بوده است، گفت: شاهد رشد 7/4 درصدی 
نسبت به برنامه و افزایش 1/75 درصدی تولید نسبت 

به آخرین رکورد )اردیبهشت ماه 96( هستیم.

 تولید تختال در فوالد مبارکه
 از مرز ۵۸۰ هزار تن در ماه گذشت

صنعت

رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: رکود، ابهام در 
نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده،قوانین مزاحم و 
نداشتن تولید صادرات محور تحقق اقتصادمقاومتی 
را با مشــکل روبه رو کرده است.ســیدعبدالوهاب 
سهل آبادی، رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: 
اگر یک کشور ثروتمند و با اقتصاد پویا نداشته باشیم، 
نه تنها در اقتصاد بلکه در اجتماع و فرهنگ هم عقب 
خواهیم افتاد.وی به شکست دشمن در عرصه نظامی 
در مقابل ملت ایران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، 
نبرد به عرصه فرهنگی و اقتصادی کشیده شده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان به ضرورت حل مشکالت 
و چالش های اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: زمانی 
در جنگ اقتصادی پیروز خواهیم بود که به اهداف از 

پیش تعیین شده در اقتصاد دست یابیم.
وی با بیان اینکه هنوز به یــک تولید صادرات  محور 
نرســیده ایم، گفت: رکود و سخت گیری های دولت 
نســبت به تولیدکنندگان، باعث شــده از این هدف 

دور شویم. 
ســهل آبادی افزود: برای گذر از گردنه صعب العبور و 
رسیدن به اقتصادمقاومتی، باید مسیر را برای تولید 

هموار کنیم.
وی به فشــار ســنگین مالیــات ارزش افــزوده بر 
تولیدکنندگان اشــاره کرد و گفت: بــا روش فعلی 
دریافت مالیات ارزش افــزوده و صدور آیین  نامه ها، 
قوانین و موانع روز افزون، رسیدن به اهداف اقتصادی 

را با مشکل روبه رو کرده است.
ســهل آبادی به ضرورت شناسایی بازارهای مختلف 
دنیا تاکید کرد و افزود: برای در دست گرفتن بازارهای 

خارجی باید تولیدکننده توان رقابت داشته باشد.

 نداشتن تولید صادرات محور
مانع رسیدن به اقتصادمقاومتی است

دیدگاه

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مسیر متروی اصفهان- فوالدشهر بررسی مجدد خواهد شد، گفت: 
از مسکن مهر فوالدشهر حدود هزار و 500 واحد باقی مانده که دارای متقاضی بوده و در تعهدات ماست که هنوز 
تحویل داده نشده و تا پایان سال تحویل متقاضیان خواهد شد.حبیب ا... طاهرخانی اظهار داشت: ما در حوزه 
پایش های هفتگی در حال پیگیری  هستیم که هر دو ماه یک بار در مجموعه شهرهای جدید حضور یافته و در 
این جلسات اعضای مجمع شهرهای جدید و مدیران ستادی حضور پیدا کنند تا در خصوص مشکالت آنها در 
محل تصمیم گیری شود.وی ادامه داد: شهرهای جدید بهارستان، مجلسی و فوالدشهر را در استان اصفهان داریم 

که خوشبختانه مسکن مهر در این 3 شهر به پایان رسیده است. 

پرونده مسکن مهر شهرهای 
جدید اصفهان تا پایان سال 

بسته می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی:

خبر

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ 
استان اصفهان با اشاره به اینکه قیمت مرغ طی 
2۰ رو گذشته کاهش چشــمگیری داشت گفت: 
کاهش قیمت مرغ در حال حاضر به صالح صنعت 
مرغداری نیست.حمیدرضا شیخان اظهار داشت: 

قیمت مرغ زنده حدود 5 هزار تومان است و مرغ پر کنده گرم ۷ هزار و ۳۰۰ تومان در کشتارگاه 
به فروش می رود.وی تصریح کرد: اعتقادی ندارم که کاهش قیمت مرغ روندی اصولی باشد چون 
ضرر زیادی به مرغداران به واسطه گران بودن قیمت جوجه، نهاده ها و همچنین داروهای مصرف 
شده، وارد می شود و مرغداران متضرر خواهند شد.وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد نهاده هایی که 
در مرغداری ها مصرف می شود وارداتی هستند، گفت: اگر دولت به طورمستقیم توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام، خرید نهاده ها را انجام و دست دالالن و واسطه ها را کوتاه کند، به قیمت 

تمام شده محصول کمک زیادی می کند.

کاهش قیمت مرغ 
به صالح صنعت 
مرغداری نیست

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: جو اقتصادی در اصفهان بســته تر 
از دیگر استان هاست و برای مدیریت مدرن و علمی مقاومت زیادی 

می شود.
رسول جهانگیری، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 
اصفهان یک شهر تاریخی و سنتی است، اظهار داشت: بازار اصلی اصفهان 
قدمتی چند صد ساله دارد و بیشتر کسبه آن افراد سالخورده هستند که 

فرهنگ معامله متفاومتی با شرایط امروز دارند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان امروز توانسته اند به بازار مدرن و روش های 
جدید فروش و تبلیغات وارد شوند، افزود: در اصفهان به صورت خطی 
کسب و کارهایی در مجتمع ها و پاساژها شکل گرفته که موضوع تجارت 
الکترونیک را همراهی می کنند؛ البته این به معنای خروج اتاق اصناف از 
دایره فعالیت نیست؛ چرا که این بخش همچنان نسبت به صدور پروانه 

کسب فعال است.
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت:  مقاومت اصناف اصفهان به عدم تغییر 

در شیوه کسب و کار مربوط به تفکر مقتصد بودن آنهاست.
وی افزود: با توجه به این شرایط قیمت ها در اصفهان کمتر از دیگر نقاط 

کشور کاهش یافته است.
وی به موضوع رکود اشاره و بیان داشت: شرایط اقتصادی اصفهان نسبت 
به دیگر نقاط کشور بسته تر است. به عنوان مثال مردم اصفهان مقاومت 
زیادی در برابر کاهش مسکن نسبت به شهر تهران از خود نشان داده اند 

چرا که در بافت قدیمی و سنتی این مقاومت ها بیشتر است.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
جو اقتصادی در اصفهان بسته تر از دیگر استان هاست

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،336،000
تومان

687،000نیم سکه
تومان

387،700ربع سکه
تومان

261،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

129،253
تومان

      قیمت سکه و طال

مجموعه 32 عددي سري پيچ 
NTS 1328 گوشتي نووا مدل

 39,000
تومان

مجموعه 39 عددي 
سري پيچ گوشتي و آچار 

TH1039 پاورست مدل

 89,000
تومان

مجموعه 32 عددي سري 
پيچ گوشتي تروتک

 59,000
تومان

 خسارت های زلزله
 در هجدک کرمان

عکس روز

در حاشیه بیستمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان مطرح شد؛

کاهش صادرات فرش از اصفهان
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 اولین اکران »کله سرخ« 
در اصفهان

امروز فیلم بلند »کله سرخ« در گروه هنر و تجربه 
اصفهان نمایش داده می شود. دومین فیلم بلند 
کریم لک زاده برای نخستین بار در سینما سوره 
اصفهــان اکران می شــود.»کله ســرخ« پس از 
»قیچی« دومین فیلم لک زاده است که در مجامع 
سینمایی بین المللی خوش درخشیده و در ایران 
نیز پس از اکران در جشنواره فیلم فجر، در گروه 
هنر و تجربه نمایش داده می شــود.»کله سرخ« 
داستان مردی است که بعد از ســال ها به زادگاه 

خود بازمی گردد.

 آثار نقاشان اصفهانی 
در نگارخانه وصال شیراز

ازســوی انجمن هنرمندان نقــاش اصفهان و با 
همکاری انجمن تجســمی شــیراز و همچنین 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس، 
نمایشــگاهی از آثار نقاشی خلق شــده توسط 
هنرمندان انجمن هنرمنــدان نقاش اصفهان در 

نگارخانه وصال شیراز برگزار شده است.
نمایشــگاه آثار این انجمــن، تــا ۱۳ آذرماه در 
نگارخانه وصال شــیراز، واقع در شیراز، چهارراه 

پارامونت پابرجاست.

برنامه های دهه وقف سراسر 
استان اصفهان ارزیابی شد

رییس بازرســی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: با اعزام ۱۲ تیم بازرسی برنامه های 
اجرا شــده ویژه دهــه وقف در ۲۵ شهرســتان 
استان اصفهان مورد بررســی قرار گرفت. حمید 
بخشی اظهار داشــت: در این بازرسی ها از نحوه 
خدمات ارائــه شــده در خیمه هــای معرفت، 
ایســتگاه های همه واقــف باشــیم، غرفه های 
پاسخگویی به مسائل شرعی و همچنین همایش 
و برنامه هایی که در دهــه وقف با هدف و رویکرد 
ترویج فرهنــگ وقف در جــوار بقــاع متبرکه 
 و موقوفات اجرا شــده، بازرســی به عمل آمده

 است.

فرزند رهبرانقالب در مراسم 
تشییع پیکر حبیب ا... چایچیان 
مراسم تشییع پیکر حبیب ا... چایچیان )حسان( 
شاعر معروف آیینی کشــورمان، روز گذشته با 
حضور هنرمندان و شــاعران کشور برگزارشد. 
فرزند رهبر معظم انقالب، در این مراسم حاضر 
شدند و از نزدیک به خانواده آن مرحوم تسلیت 

گفتند. 
گفتنی اســت حبیب ا... چایچیان شــاعر شعر 
»آمدم ای شاه پناهم بده«،پنجشنبه شب پس 

از طی یک دوره بیماری درگذشت.

ممنوع التصویری یک ساله 
خانم مجری

نیلوفــر امینی فــر مجــری برنامــه خانواده 
می گویــد چهار،پنج ســال پیش بــه خاطر 
انتشــار ناخواســته تصاویر شــخصی اش به 
مدت یــک ســال ممنوع الــکار بوده اســت. 
این مجــری اضافه مــی کند کــه در نهایت 
با کمک پلیس فتا توانســته بــی گناهی اش 
 را اثبــات کنــد و بــه کار اجــرا در تلویزیون 

بازگردد.

 مجریان نوستالژی ساز 
در تلویزیون

الهه رضایی و ســولماز اصغــری، از مجریان و 
گویندگان قدیمی تلویزیــون، همزمان با آغاز 
اولین قسمت »پنجره ها«، میهمان این برنامه  
تلویزیونــی شــدند.  اولین قســمت از برنامه  
»پنجره ها« که با عنوان یــک مجله  تصویری 
معرفی شده است، روز گذشته از شبکه آموزش 
روی آنتن رفت. مجید واشقانی اجرای این برنامه 

را  برعهده دارد.

درنشست شهردار با اهالی سینمای شهر، انتقادات تندی از برگزاری جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان مطرح شد؛

علیه جـشـنواره!

عکس نوشت

مجریان نوستالژی ساز در تلویزیون

پیشنهاد سردبیر:

اخبار کوتاه

تحدید حدود عمومی
9  شــماره صــادره: 1396/20/440325 -1396/9/4  /262
آگهــی تحدید حــدود عمومــی قســمتی از امالک و مســتغالت 
 اداره ثبــت اســناد وامــالک تیــران و کــرون بخــش 12 ثبت 

اصفهان 
امالک واقع در تیران یک اصلی و فروعات ذیل: 

995- محمد مهدی زاده تهرانی فرزند علی اکبر تمامت سه سهم مشاع 
از شانزده سهم ششــدانگ یکدرب باغ مشجر به مساحت 1775/98 

متر مربع
 5020- خانــم معصومــه ســلطانی فرزنــد حیدر ششــدانگ یک
  قطعــه زمین کــه قباًل بصــورت کوچــه متروکه بــوده و با پالک
 3465 فرعــی توامــًا تشــکیل یکبــاب خانــه و مغــازه را مــی 
 دهد و بــا آن الحــاق خواهد شــد بنام بــه مســاحت 40/17 متر

مربع
روز سه شنبه مورخه 1396/10/5 

امالک واقع در هشت اصلی و فروعات ذیل:
 1052- اســماعیل ســلطانی تیرانــی فرزند علی اکبر ششــدانگ
  یکدرب بــاغ بــه مســاحت 2544/73 متــر مربــع دارای پالک
  2/16 فرعی به علت فرعی در فرعی بودن در راستای استانداردسازی

 به پالک 1052 مذکور تبدیل شده است.
روز شنبه مورخه 1396/10/9 

 بــه ترتیــب از ســاعت 8/30 صبــح بــه بعــد در محل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد  آمــد لــذا بــه موجــب مــاده 14 قانون 
ثبــت بــه صاحبــان امــالک و مجاوریــن اعــالم مــی 
 شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه 
هم رســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق مــاده 15 قانون مذکور 
ملک آنهــا با حدود اظهار شــده از طــرف مجاوریــن تحدید حدود 
خواهد شــد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر 
 حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حــدود فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبــق تبصره 2 مــاده واحده قانــون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض 
به ایــن اداره بایســتی بــا تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح 
 قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به این اداره تســلیم

 نماید.
تاریخ انتشار: 1396/9/11 

 م الف:349  سید محمد حســن مصطفوی فروشانی رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک تیران

مفاد آراء
9/274 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
شــماره صادره : 1396/31/440799 تاریخ ثبت صادره :1396/9/5    
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان 
که در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و 
در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که به آراء 
مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها 
از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتــراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي اســت در اینصورت اقدامات ثبت منوط به 
ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بــود در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانوني واصل نشــود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه 
 محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . 
 صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه نخواهد 

بود.
1- رأ ی شــماره 1396/8/10-139660302019000314- 
آقای ابوالقاســم مقصودی دهاقانی فرزند اســماعیل شــش دانگ 
یک باب  گلخانه واقــع در اراضی دزج 170 اصلــی باقیمانده که به 
 شــماره 630 فرعی از 170 اصلی تبدیل شده است به مساحت 8775 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/26/ 96                                            
م الف: 96/255 زهرا یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان

مفاد آراء
9/286 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفــات مالکانه وبالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت 
لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 2411 – 96/08/15 هیأت : آقای امیرعباس زمردی 
دالور فرزند اسداله شماره شناسنامه 8600  ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 105.60 مترمربع شماره پالک 3068 فرعی مجزا از شماره 
1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از  عیسی اربابی 
2- رأی شــماره 2426 – 96/08/22 هیأت : آقــای عباس اکبری 
بیدگلی فرزند حسین شماره شناســنامه 6190005020 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 79 مترمربع شــماره پالک 217 فرعی مجزا از 
 شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی

 آران و بیدگل.ابتیاعی ازسید جالل مطلبی
3- رأی شــماره 2378-96/08/08 هیأت : آقای امیرحسین ابصری 
آرانی فرزند علی شماره شناســنامه 10045 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 114.80 مترمربع شــماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 1 
فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1216 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
4- رأی شــماره 2376و2377-96/08/08 هیــأت : آقــای جعفر 
جعفرپورآرانی فرزند آقا شــماره شناســنامه 116 و خانم ایران نایب 
آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 153 نسبت به 4.5و1.5 دانگ 
مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127 مترمربع شماره پالک 
4 فرعی مجزا از شماره 1و2 فرعی ومشاعات از پالک 1291 اصلی و9 
فرعی از 1290 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک مشاعی
5- رأی شــماره 2379و2380 - 96/08/08 هیــأت : آقای علی آقا 
منصوری فرزند استاد محمد علی شماره شناسنامه 103 و خانم فخری 
فخر الدینی آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 96  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 280.25 مترمربع شماره 
پالک 31 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 2343 اصلی و شماره 
27و28و29و1 فرعی از پالک 2348 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
6- رأی شــماره 2420- 96/08/22 هیأت : آقای حسین مسجدی 
آرانی فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 206 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 130 مترمربع شــماره پالک 10 فرعی مجزا از از شماره 
1 فرعی از پــالک 1238 اصلی و شــماره 1و2و5و6و7و8و9 فرعی 
از پالک 2491 اصلی وقســمتی از مشــاعات دوپــالک اصلی واقع 
 در اماکن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از وراث 

حسن نعمتی
7- رأی شماره 2412 -96/08/15 هیأت : خانم ایران منصوری آرانی 
فرزند علی محمد شــماره شناسنامه240 ، ششــدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 244.78 مترمربع شماره پالک 16 فرعی مجزا ازپالک 2541 
اصلی وشماره 5و6و7و8و9 فرعی از 2540 اصلی وقسمتی از مشاعات 
آن  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث 

حسن وحسین سالمی
8- رأی شــماره 2422-96/08/22 هیأت : خانم فاطمه بنائی آرانی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 8136 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
184.65 مترمربع شــماره پالک 9100 فرعی مجزا از شماره 1189 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث منصور قندی
9- رأی شماره 2417-96/08/15 هیأت : آقای عباس زمینی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 75 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.80 
مترمربع شماره پالک 1893 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

خانم جمیله المع اف
10- رأی شــماره 2421-96/08/22 هیأت : آقــای حجت اله وزیر 
پورآرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 240 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 101.50 مترمربع شماره پالک 1894 فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن اوقانی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/09/27

م الف: 5/2/96/607  عباس عبــاس زادگان رییس اداره ثبت 
اسناد وامالک  آران وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی
9/275 شماره صادره : 1396/42/440937-1396/9/7  نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره 4483/3818 مجزی 
شــده از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام سید حسام الدین رجائی فرزند سید مهدی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/10/09 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد. م الف: 28003 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(

سفره جشنواره فیلم کودک در اصفهان را جمع کنید!

امرا... احمدجو فیلمســاز برجســته اصفهانی که همچنان خاطرات به 
یاد ماندنی ســریال »روزی روزگاری« او در ذهن ها مانده، با اشاره به 
اینکه مسئولین شهر اصفهان در گذشــته توجه چندانی به خواسته ها 
و مطالبات اهالی سینمای این شهر نداشته و به برگزاری نشست هایی 
بی محتوا و بی نتیجه با هنرمندان اکتفا کــرده اند، گفت: در پایان این 
نشست ها معموال شخص اول مجلس به نصیحت هنرمندان پرداخته و 
وعده هایی را به آنها داده و بعد هم به هیچ کدام از آنها عمل نکرده است!

او معضالت اهالی سینمای اصفهان را پیچیده تر از آن دانست که بتوان 
با برگزاری چند نشست و جلسه به رفع آنها پرداخت.

احمدجو افزود: وقتی که یک مســئول برای چند ســال به اشغال یک 
پست مهم دولتی اقدام می کند، باید بداند که چه مسئولیت سنگینی 
بر دوش دارد؛ باید در برابر تمامی جوانان مستعدی که سرنوشتشان به 
تصمیم گیری های او گره خورده اســت، خود را مسئول بداند و به فکر 

آنها باشد.
وی با اشــاره به اینکه در میان هنرمندان جوان اســتعدادهای شگرف 
و قابل توجهــی وجود دارد عنوان کرد: من اطمینــان دارم که با وجود 
این جوانان مستعد و فیلمسازان برجسته، اصفهان می تواند در عرصه 
 بین المللی حرف های بســیاری برای گفتن درخصوص سینما داشته

 باشد
این هنرمند با انتقاد از نحوه برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان در اصفهان اظهار کرد: آنچه موجب تاســف و دلخوری همه 
هنرمندان اصفهانی شده، این است که این جشنواره با نظارت و حضور 
کامل اهالی ســینمای تهران برگزار می شــود؛ بی آنکه هیچ فرصت 
مناسبی برای رشد و معرفی هنرمندان اصفهانی فراهم شود. احمدجو 
افزود: به عقیده من بهتر است درب دبیرخانه این جشنواره را ببندید! این 
چه منتی است که بر سر اصفهان گذاشته می شود و با تحمیل هزینه های 
گزاف، موجب برگزاری جشنواره ای می شــود که هیچ منفعتی برای 
اهالی سینمای اصفهان ندارد؟ از خود بپرسید این جشنواره چه گلی بر 

سر اصفهان زده است؟

ما گورستان نمی خواهیم، تماشاخانه محلی می خواهیم!

در ادامه فریدون خســروی فیلمساز و عضو شــورای انتخاب جشنواره 
فیلم کوتاه حسنات به ایراد سخنانی پرداخت که مورد توجه حاضرین 

واقع شد.
خسروی گفت: متاسفانه باید بگویم که تا امروز ۹۹ درصد مسئوالن ما در 
حوزه فرهنگ و هنر ، هیچ تخصصی در این حوزه نداشته و حتی قادر به 

شناخت یک شعر یا یک فیلم خوب نیستند!
وی افزود: امروز هم ما نمی دانیم مدیریت شــهری جدید اصفهان چه 
دیدگاهی درخصوص این دو حوزه مهم و اثرگذار دارند و شاید تا ۳ الی ۴ 

ماه دیگر بشود در این باره قضاوت کرد.
خسروی خطاب به شهردار اصفهان گفت: جناب آقای دکتر نوروزی، ما 
از شما هیچ مطالبه ای بجز حمایت جدی مادی و معنوی نداریم. امروز 
جوانان هنرمند این شهر برای ساختن اثر هنری شان به هر دری می زنند؛ 
اما دریغ از تحقق وعده هایی که از زبان مسئولین می شنوند و این وعده ها 

در حد حرف و سخن باقی می ماند.
وی ادامه داد: ما نمی خواهیم برای ما در فالن نقطه شــهر گورســتان 
بسازید و بعد از مرگمان ما را با احترام در آن دفن کنید! ما می خواهیم 
در این شهر تماشاخانه های محلی ساخته شود؛ می خواهیم یک مجله 
تخصصی در حوزه سینما داشته باشیم و برای ضبط و پخش آثارمان مورد 

حمایت مالی واقع شویم.

جشنواره فیلم کودک را از دست تهرانی ها بگیرید!

در ادامه، اکبر خامین تهیه کننده پیشکسوت سینما عنوان کرد: آنچه 
باعث شد تا من مانند بسیاری از فیلم ســازان هم نسلم به تهران کوچ 
نکنم، همین آب زاینده رود و یکی دو پل تاریخی اصفهان بود؛ و شهری 
که عاشقانه آن را دوست دارم و امروز می بینم که چطور به شهری پر از 

جوانان با استعداد اما بی یاور تبدیل شده است.
او با اشــاره به برگزاری جشــنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان 
گفت: متاســفانه این جشــنواره هرگز نتوانســته قــدر و قیمتی به 
 هنرمندان اصفهان ببخشــد و فرصتی را برای بــروز و ظهور هنر آنها 

فراهم کند.
وی ادامه داد: این جشــنواره از ابتدا تا انتها از ســوی مسئولین تهران 
برگزار می شود و در پایان تنها لیســتی از هزینه های بسیار گزاف را بر 

دوش مردم اصفهان می گذارد.
او افزود: به مــدت یک هفته افرادی کــه حتی الفبای ســینما را هم 
نمی شناسند به اصفهان می آیند، از بهترین امکانات در هتل ها و مراکز 
دیگر بهره مند می شوند و در این میان ما هنرمندان اصفهان باید برای 

تهیه کارت ورود به جشنواره تقال کنیم!
تهیه کننده فیلم سینمایی »ناخدا خورشید« یادآور شد: متاسفانه در 
بین داوران جشــنواره، حتی یک نفر از اهالی سینمای اصفهان حضور 

ندارد و این به معنای تحقیر هنرمندان اصفهانی است!

در حاشیه

یازدهمین نشست از سلسله نشســت های اصفهان فردا 

باحضور شهردار اصفهان، رییس کمیسیون فرهنگی شورای 

اسالمی شهر و جمعی از اهالی سینمای اصفهان برگزار شد. در این 

نشست که با هدف ارائه نظرات و پیشنهادات اهالی سینما در راستای 

رفع مسائل و مشکالت آنها برگزار شد، قدرت ا... نوروزی به شنیدن 

سخنان هنرمندان و ارائه پاسخ به آنها پرداخت.
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گوشی های به صرفه و کارآمد
پیشنهاد سردبیر:

آنر 6X محصولی جدید از هواوی است که می توان لقب ارزان ترین گوشی دو دوربین را به آن اعطا کرد. این گوشی 

دوربین خوبی دارد و برای کسانی که به دنبال یک گوشی میان رده با دوربین خوب هستند پیشنهاد می شود. 

هواوی برای این گوشی حسابی دست در جیب کرده است و آن را با بدنه ای فلزی و باتری پرظرفیتی همراه 

ساخته تا بتواند به خوبی با مدل های هم رده شیائومی رقابت کند. دوربین اصلی آن 2+12 مگاپیکسل و 

دوربین جلوی آن 8 مگاپیکسل است.  قیمت: حدود 785 هزار تومان بدون گارانتی  

 ارتباط هوش بیشتر 
با طول عمر

تیمی از محققان بین المللی موفق به 
کشف ژن هایی شده اند که به صورت 
همزمان با هوش و طول عمر بیشتر 

مرتبط هستند.
محققان موسسه تحقیقات پزشکی 
»فاین اشــتاین« )Feinstein( آمریکا 
ژن های جدیدی را معرفی کرده اند 
که با توانایی شناختی مرتبط هستند 
و به صورت بالقوه می توانند با هوش 
باالتر و افزایش عمر در افراد ارتباط 

داشته باشند.
انتقال هوش از طریــق وراثت یک 
اتفــاق معمول به حســاب می آید؛ 
اما نحوه اندازه گیــری این قابلیت 
همواره بین دانشمندان مورد بحث 
بوده و این موضوع دقیقا چیزی است 
که در این تحقیق بــه آن پرداخته 

شده است.
محققــان بــر ایــن نکتــه صحه 
گذاشته اند که این عامل تحت تاثیر 
چندین عامل خارجی قرار دارد که 
در ظاهر با این موضــوع بی ارتباط 

هستند.
عواملی ماننــد وضعیت اجتماعی-

اقتصادی یا ویژگی های شخصیتی 
می توانــد به طور قابــل توجهی بر 
سطح آموزش و پرورش که فرد بدون 
در نظر داشتن ویژگی های ژنتیکی 

به آن دست می یابد، تاثیر بگذارد.

مایکروسافت اج برای اندروید 
و iOS منتشر شد

مایکروســافت ماه گذشته از نســخه  آزمایشی 
مرورگر اج برای سیســتم عامل های آی اواس و 

اندروید رونمایی کرد. 
آزمایش کننــدگان بــرای دریافت دسترســی 
ویژه به این مرورگر بایــد ثبت  نام می کردند؛ اما 
مایکروسافت از روز گذشته هر دو نسخه اندروید 
و آی اواس را به صورت عمومی در دسترس تمام 

کاربران قرار داده است. 
کاربــرد اصلــی مرورگــر اج عمدتــا بــرای 
کاربرانی اســت که به انتقــال وب گردی خود 
 از گوشــی بــه کامپیوتــر وینــدوز 1۰ عالقه

 دارند.

این بار ارزان ترین پیشنهاد ما متعلق به برند موتوروالســت. گوشی Moto C جزو جدیدترین پایین رده ها از 
موتوروال محسوب می شود و مشخصات بسیار خوبی را با قیمتی ناچیز عرضه می کند. مهم ترین نقطه 

قوت این تلفن برخورداری از شبکه LTE و نمایشگر 5 اینچی آن است. دوربین های اصلی و سلفی این 
گوشی به ترتیب 5 و 2 مگاپیکسل است. قیمت: حدود 38۰ هزار تومان بدون گارانتی

 

بازار تلفن های هوشمند در کشور ما برخالف دیگر بازارهای حوزه الکترونیک و کامپیو تر کمتر وارد 

بحران می شود و همیشه مشتریان خود را حفظ می کند. خریداران متعددی هستند که بودجه 

زیادی را صرف خرید یک تلفن هوشمند می کنند به طوری که بخشی از خرید خود بسیار راضی بوده و 

بخشی به دلیل انتخاب غلط و نابجا متضرر می شوند.به دنبال وضع نه چندان خوب اقتصادی بسیاری از 

افراد قصد خرید گوشی های هوشمند کارآمد با قیمت به صرفه را دارند. به چندین گوشی کارآمد و البته 

به صرفه تا سقف 1 میلیون تومان ، در این نوشته اشاره خواهیم کرد.

گوشــی های به صرفه و کارآمـد

نوکیا فصل جدیدی را در تاریخ خود آغاز کرده است و با عرضه مدل های اندرویدی سعی در بازگشت به دوران اوج 

خودش را دارد. مدل 3 از این کمپانی، یک اندرویدی پایین رده اما خوش قیمت اســت. بهترین ویژگی این گوشی 

برخورداری از نمایشگر IPS HD و شبکه نسل چهارم LTE است. دوربین اصلی آن هم کیفیت نسبتا قابل قبولی 

دارد و می تواند عکس های خوبی را تهیه کند. نوکیا 3 همچنین در آینده آپدیت اندروید 8 را نیز دریافت خواهد 

کرد. دوربین پشت و جلوی این گوشی 8 مگاپیکسل هستند. قیمت: حدود 445 هزار تومان بدون گارانتی

گوشی های ردمی شیائومی جزو پرفروش ترین محصوالت این شرکت چینی هستند. مدل 4X Redmi که در 

سال 2۰17 و پس از مدل 4A Redmi معرفی شــد یک پایین رده بسیار خوش قیمت و با کیفیت است. برترین 

خصوصیت این گوشی، باتری پرقدرت 41۰۰ میلی آمپری و بدنه فلزی با کیفیت است. به سختی می توانید 

در این محدوده قیمت گوشی با چنین باتری حجیمی پیدا کنید. دوربین اصلی این گوشی 13 و دوربین 

جلوی آن 5 مگاپیکسل است.  قیمت: حدود 56۰ هزار تومان بدون گارانتی  

مدل XA1 سونی در نمایشگاه موبایل بارسلونا سال 2۰17 معرفی شد. این گوشی میان رده یک نمایشگر 5 اینچی 

با رزولوشن 128۰*72۰ دارد و نقطه قوت آن نیز پردازنده Helio P2۰ آن است. سونی همچنین برای این گوشی 3 

گیگابایت حافظه رم و یک دوربین 23 مگاپیکسلی قدرتمند در نظر گرفته است. سونی XA1 به عنوان میان 

رده یک گوشی مناسب محسوب می شود و به نسبت بهای پرداختی ارزش خرید خوبی دارد. دوربین اصلی 

این گوشی 23 مگاپیکسل و دوربین جلوی آن 8 مگاپیکسل است.  قیمت: حدود 93۰ هزار تومان بدون گارانتی  
  

پولــــــــــسازی مجازیاستان اصفهان در رتبه سوم کسب و کارهای اینترنتی قرار گرفت؛

واتس اپ در چند 
کشور مختل شد

از روز پنجشنبه اپلیکیشن واتس اپ 
دچار اختالل شده اســت و هزاران 
کاربر در توییتر نســبت به این روند 

واکنش نشان داده اند.
مشکل اصلی بســیاری از کاربران 
برقراری اتصال به این اپلیکیشــن 
بــود. اختالل مذکــور در مکزیک، 
بخش هایی از آمریکا، برزیل، اروپا و 

انگلیس مشاهده شده است. 
حدودا یک ماه پیش بود که کاربران 
بســیاری در هند، مالــزی، برزیل، 
روسیه، ویتنام و سنگاپور در صفحات 
شخصی مجازی خود در فیس بوک 
و توییتر اعالم کردند که اپلیکیشن 
پیام رســان واتس اپ مختل شده؛ 
حال مجددا برای چند کشور دیگر 

این اختالل روی داده است.
براساس گزارش های رسمی منتشر 
شده توسط واتس اپ، این اپلیکیشن 
پیام رسان دارای حدود 1.2 میلیارد 
کاربر در سراســر جهان بــوده و از 
محبوبیت بسیاری در میان کاربران 

اینترنتی برخوردار است.

معموال این گونه است که وقتی صبح ها از خواب بیدار می شویم، کمی در تختخواب غلت می زنیم، بعد خودمان را کش می 

دهیم، روی لبه تخت می نشینیم و به این فکر می کنیم که باز هم صبح شده و باید سر کار برویم! شاید کل این فرآیند بیشتر از دو 

دقیقه زمان نبرد، اما در همین حین که ما سرگرم کلنجار رفتن با خود برای بلند شدن از تختخواب هستیم، سایت آمازون 12۰ هزار دالر درآمد 

کسب کرده است! گوگل، یاهو، فیس بوک و آمازون نام های معروف و معتبری در دنیای اینترنت به شمار می روند. شرکت هایی که معموال کمتر 

از 2۰ سال عمر دارند اما بدون در اختیار داشتن سرمایه های کالن، معدن و چاه نفت به درآمدهای میلیاردی رسیده اند.

و ما هنوز در کش و قوس بیرون آمدن از رختخواب هستیم! در بیرون از رختخواب و در دنیای واقعی هم البته فضای کار آن قدرها خوشایند نیست. 

آمار اشتغال در کشورمان، هرچند روی کاغذ و در نگاه دولتمردان همیشه مثبت اســت و رو به فزونی دارد، اما آنچه در واقعیت جامعه لمس می 

کنیم، تعداد زیاد فارغ التحصیالن دانشگاهی است که مدرک شان روی دستشان باد کرده و یا جوان هایی که در به در به فکر کسب و کاری آبرومند 

هستند. در چنین وانفسایی، با رونق گرفتن فضاهای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی هم رونق گرفته و از قضا به کسب و کاری درآمدزا نیز تبدیل 

کد برنامه نویسی، میلیون ها درآمد کسب کنند.شده است. جهان مجازی اینترنت اما شاید بیش از هرکس، دنیای انسان های خالق، باهوش و با استعداد است؛ کسانی که می توانند از چند خط 
به تازگی آماری از کســب و کارهای اینترنتی در کشورمان با دسته بندی 
استانی منتشر شــده که از قضا وزیر ارتباطات هم این آمار را در قالب یک 
پست در صفحه اجتماعی خود منتشــر کرد. در این دسته بندی، استان 
اصفهان در رتبه ســوم قرار دارد. اصفهان که در نگاه آماری مســئوالنش 
روبه روست، حداقل می تواند از این حیث خوشحال باشد! و به ویژه نمایندگان مجلــس، با آمارهای منفی در زمینه اشــتغال زایی 

 روبات ها جای 800 میلیون 
شغل را می گیرند

شــرکت خدمات مشــاوره ای »مکنــزی« آمریکا، در 
تازه ترین تحقیق خود در مورد تاثیر روبات ها بر مشاغل، 

در گزارشــی عنوان کرد: با توجه به بررســی های انجام 
گرفته روی 46 کشــور و بیش از 8۰۰ شغل، برآورد می شــود تا سال 2۰3۰ 
میالدی، 8۰۰ میلیون نفر در ســر تا ســر جهان، شــغل خود را به روبات ها 
واگذار کننــد و به عبارت دیگــر، روبات عامــل از بین رفتــن 8۰۰ میلیون 
 شــغل که معادل بیش از یک پنجم نیــروی کار فعلی جهان اســت، خواهد

 شد.
ایــن شــرکت آمریکایــی اعــالم کــرد: روبات هــا بر مشــاغل، هــم در 

 کشــورهای پیشــرفته و هــم نوظهــور تاثیــر خواهند 
گذاشت.

با توجه به این گــزارش، اپراتورهای ماشــین، کارکنان 
فست فود و کارکنان دفتر پشــتیبانی، از جمله افرادی 
هستند که اگر اتوماسیون به ســرعت توسعه پیدا کند، 

بیشتر از سایر مشاغل آسیب خواهند دید.

مخزن صدها تخم دایناسور کشف شد

محققان مخزنی شامل صدها تخم دایناسوری به نام سوسمار بالدار را 

در چین کشف کرده اند. تحقیقات نشان می دهد این حیوان پس از 

تخم گذاری قادر به پرواز نبوده است.

برای نخستین بار باستان شناسان در شمال غرب چین مخزنی شامل 

215 تا3۰۰ تخم دایناسوری به نام »پتروساروس« یا سوسمار بالدار 

کشف کرده اند. این خزنده بالدار در عصر کرتاسه می زیسته است.  

 هرچند دانشمندان بیش از دو قرن است که این دایناسور را مطالعه 

می کنند اما این کشف بی سابقه است. در هرحال تحقیق نشان داد 

دوره انکوباسیون این دایناسور 2سال بوده است؛  همچنین سوسمار 

بالدار پس از تخم گذاری نمی توانسته پرواز کند.

پتروساروس پس از حشرات، نخستین جانورانی بوده اند که قدرت 

پرواز می یابند.

زمان اجرای تعرفه  های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه 

تعرفه  های جدید اینترنت ثابت بــه صورت غیر حجمی از دهم 
آذر اجرا می شود، افزود: در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، 
میزان مصرف ترافیک داخلی نصف ترافیک بین الملل لحاظ 

خواهد شد.
وی در تشریح نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بین الملل گفت: 

به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه 2۰ گیگابایت 
اعالم شده باشد و مشــترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند 

ارائه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای 
محاســبه کند که مشــترک بتواند حداقل 4۰ گیگا بایت مصرف کند و چنانچه مشترک صرفا از 

ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا 2۰ گیگابایت خواهد بود.

پیامک ٢٥ ساله شد
و پنجمین سالگرد اختراع آن در سال 1992 پیام برنامه نویس انگلیسی و خالق پیامک برای بیست 

22 ساله در سوم دسامبر 1992 نخستین کریسمس مبارک خود را با ایموجی ارسال کرد. پاپورث نخستین پیامک را در 1992 میالدی فرستاد، به طور نمادین پیام تلگراف، نیــل پاپورث برنامــه نویس انگلیســی که سال نو مبارک را با ایموجی ارسال کرد.
پیامــک را از یک رایانــه برای 

همکارش ارسال کرد.
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مفاد آراء
276/9 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از مالک رسمي شاپور ایروانی .
رجبي  مرضیه    1396/07/19 مورخ   139660302027008332 شماره  راي   -17
ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  رجبعلی  فرزند  بادافشاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5659616755

پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/80 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي شرکت قند .

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

 سید عبدالحسین .
19- راي شماره 139660302027008335 مورخ 1396/07/19 هاشم نیکیان فرزند 
علی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291243089 در ششدانگ  
قسمتی از خانه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
به  اصفهان  ثبت  اصفهان   ثبت   18 بخش  در  واقع   1/65 پالک  به  الحاق  جهت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سند رسمي.

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

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

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

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
نادري  محدثه    1396/07/29 مورخ   139660302027008667 شماره  39-راي 
راراني فرزند صفر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271185164 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 6104 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/2 مترمربع. خریداري 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مساحت 79/62 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مرضیه   1396/07/30 مورخ   139660302027008793 شماره  راي   -54
از  صادره   1419 شناسنامه  بشماره  سیدمصطفي  فرزند  محمدي  سید  السادات 

یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1290978591 ملي  بشماره  اصفهان 
 15192 اصلي  از  فرعي   98 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه 
طي  خریداري  مترمربع.   79/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
ادامه در صفحه بعد7 
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اميني  72-  راي شماره 139660302027008961 مورخ 1396/08/06 احمدرضا 
فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 972 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288088361 
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9335 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/61 مترمربع. خريداري طي سندرسمي.
73- راي شماره 139660302027008992 مورخ 1396/08/07 اكبر شهرنازكيان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   40024 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1280825812
خريداري  مترمربع.   182/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

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

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

196/57 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مسعود فالحت  مورخ 1396/08/07  راي شماره 139660302027009038    -76
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 5237 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293275018 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198/35 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027009041 مورخ 1396/08/07 مريم بهادر فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1619 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286788277 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198/35 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
اخالقي  مهدي   1396/08/07 مورخ   139660302027009047 شماره  راي   -78
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 15869 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283860465 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/30 مترمربع. خريداري 

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

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حيدر اخالقی بوزانی.
احمديان  حميد   1396/08/08 مورخ   139660302027009056 شماره  راي   -80
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1351 شناسنامه  بشماره  عبدالعلي  فرزند  واجناني 
از قطعه زمين  1289450791 در ششدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي 
پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/47 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی جعفری سنجوانمره.
محققيان  اشرف   1396/08/08 مورخ  شماره 139660302027009075  راي   -81

گورتانی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 1443 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  در ششدانگ   1283432005
مع  خريداري  مترمربع.   60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سليمان خان ايروانی.
بالنيان  هادي   1396/08/08 مورخ   139660302027009076 شماره  راي    -82
نائين بشماره ملي 1249961688 در  از  فرزند حسين بشماره شناسنامه 50 صادره 
از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه  نيم دانگ مشاع  يک و 
زمين پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

250/95 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
حبيب  اكرم   1396/08/08 مورخ   139660302027009077 شماره  راي   -83
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   19218 شناسنامه  بشماره  غالمعلي  فرزند  زاده 
1292345616 در نيم دانگ 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 250/95 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
بالنيان  مهدي   1396/08/08 مورخ   139660302027009078 شماره  راي   -84
فرزند حسين بشماره شناسنامه 0 صادره از نائين بشماره ملي 1240046261 در دو 
دانگ 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 250/95 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139660302027009079 مورخ 1396/08/08 فضه بالنيان فرزند 
دو  در   1249695473 ملي  بشماره  نائين  از  صادره   15 شناسنامه  بشماره  حسنعلي 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250/95 

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

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رحيم كشاورز .
المدرس  عباس   1396/08/14 مورخ   139660302027009218 شماره  راي   -87
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 713 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287519431 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11791 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/61 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88- راي شماره 139660302027009225 مورخ 1396/08/14 محمدحسن سلماني 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291288473 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/81 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
بركت  ميثم   1396/08/14 مورخ   139660302027009227 شماره  راي   -89
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 2529 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293390496 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
8918 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/04 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسماعيل قاسمی .
90- راي شماره 139660302027009228 مورخ 1396/08/14 محمدرضا اشتري 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1457 شناسنامه  بشماره  علي   فرزند  اصفهاني  
1286810620 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 

از قطعه زمين پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 44/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فقدان سند مالکیت
9/316 شماره صادره: 964202511543376– 96/9/7 سند مالکيت سه دانگ  پالک 
ثبتی شــماره 29743 فرعی از 2250 اصلــی واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان ذيل ثبت 
63481 در صفحه 26 دفتر 306 بنام پری رحيميان ســابقه  ثبت و صدور ســند داشته و 
تحت شماره چاپی 141690 الف 32-88 سند دفترچه ای ثبت و صادر و تسليم شده است 
و سپس نامبرده با ارائه درخواســت كتبی به انضمام دو برگ استشهاديه كه امضا شهود 
آن ذيل شماره 23356 دفتر 165-96/8/29 رســيده  مدعی است كه  سند مالکيت آن 
بعلت سهل انگاری مفقود شده اســت و درخواست صدور سند مالکيت المثنی  ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه كســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 28133 ميرمحمدی ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان)223 كلمه، 

3 كادر(
فقدان سند مالکیت

9/320 شماره: 960720671543045 – 96/9/7 خانم سلطان امير يوسفی ورنوسفادرانی 
فرزند عباسعلی به اســتناد يک برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است كه سند مالکيت يازده سهم و يک چهارم سهم مشاع باستثنای 
 بهای ثمنيه اعيانی از هشتاد و هفت ونيم سهم ششدانگ پالک 24 فرعی از 119 اصلی

 واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحه 491 دفتر 360 امالک ذيل 
شماره 79421 ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و اظهار گرديده كه سند مالکيت مرقوم در 
اثر جابجايی مفقود شده است   و معامله ديگری نيز انجام نگرديده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهی ذكر شده است( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مربوز نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل سند 
مالکيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
 كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارايه نشــود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تســليم خواهد شد. 
 م الــف: 5851 اداره ثبــت اســناد و امــالک خمينــی شــهر )223 كلمــه،

 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/319 شــماره:1396/04/440786 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی پالک شماره 3164 فرعی از 193 اصلی واقع در طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم منيره اميری مقدم فرزند حسين و غيره 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز يکشنبه مورخ 1396/10/03  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:467 عباسعلی 

عمرانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 كلمه، 2 كادر(

رای دادگاه
9/281 شماره دادنامه: 9609973630501120 شماره پرونده: 9509983631000440 
شماره بايگانی شعبه: 960738 شاكی: شركت ملی گاز استان اصفهان با نمايندگی آقای 
سيد شهاب الدين طاوســی نيکابادی فرزند سيد هاشم به نشــانی استان اصفهان شهر 
اصفهان چهارباغ باال روبه روی مجتمع پارک شــركت گاز اســتان اصفهان، متهمين: 
1- آقای محمد قشــقائی چهارده چليک فرزند علی با وكالت آقــای جعفر چرغان فرزند 
عبدالررزاق به نشانی اســتان اصفهان شهرستان نجف آباد شــهر نجف آباد خيابان امام 
خمينی جنب بانک ملی مركــزی مجتمع نخل طبقه 2 واحــد 2 و خانم ندا قادری نجف 
آبادی فرزند جعفر به نشانی استان اصفهان شهرســتان نجف آباد شهر نجف آباد خيابان 
امام خمينی چهار راه شــهرداری جنب بانک ملی مركزی مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2، 
2- آقای نعمان رسولی به نشــانی تهران بزرگراه هنگام چهار راه استقالل پ 402 طبقه 
5 واحد 12 )فعال مجهول المکان ص 115(، اتهام: ربودن گاز، گردشــکار: دادگاه با توجه 
به محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگی به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد.رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقای محمد قشــقائی چهارده چليک فرزند علی 
با وكالت آقای جعفر چرغان فرزند عبدالــرزاق 2- آقای نعمان رســولی، دائر بر ربودن 
ميزان 253137 متر مکعب گاز به ارزش 723/684/105 ريال توسط متهم رديف اول و 
ربودن 625862 متر مکعب گاز به ارزش 1/627/241/200 ريال موضوع كيفرخواست 
و شکايت شركت ملی گاز، با توجه به شکايت شــركت گاز، نظر آزمايشگاه، اقرار مقرون 
به واقع متهم رديف اول در دادسرا نســبت به اصل موضوع، عدم حضور متهم رديف دوم 
و به عمل نياوردن دفاع، دادگاه با منطبق دانســتن بزه با ماده 1 قانون مجازات اســتفاده  
كنندگان  غيرمجاز از  آب برق تلفن فاضالب و گاز مصوب 1396 و تغيير عنوان انتسابی 
در كيفرخواست، بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخيص و به استناد ماده مذكور، عالوه بر 
الزام نامبردگان به اعاده وضع به حال ســابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی از سوی 
متهم رديف دوم و جزای نقدی هر يک را به مبلغ 80/000/000 ريال محکوم می نمايد. 
با توجه به جبران خسارت از ســوی متهم رديف اول در اين مورد دادگاه با تکليفی مواجه 
نيست. اين رای نســبت به متهم رديف اول حضوری و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 
خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشــد و نسبت به متهم رديف 
دوم غيابی و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 
 بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظراستان اصفهان می باشد. 
 م الف: 355  شــعبه 101 دادگاه كيفری دو شهر تيران )جزايی ســابق( )409 كلمه، 

4 كادر(
مزایده

9/204 دايره اجرای احکام كيفری دادگســتری خمينی شهر در پرونده كالسه 964637 
موضوع شکايت آقای مجيد ابدال عليه آقای فضل اله ملک زاده در نظر دارد ملک به شماره 
پالک ثبتی 1048 فرعی از 118 به نام آقای فضل اله ملک زاده به مساحت 750 متر مربع 
به صورت ديواركشی بلوكی و درب فلزی و سقف شيروانی فلزی به ميزان 230 متر مربع را 
كه كارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را معادل 2/720/000/000 ريال ارزيای نموده 
است از طريق مزايده به فروش رساند، لذا جلسه مزايده روز شنبه 1396/10/9 ساعت 10 
صبح در محل اجرای احکام كيفری دادگستری خمينی شــهر برگزار می گردد و طالبين 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به نشانی خمينی شهر خيابان دانشگاه صنعتی خيابان 
آگاهی سابق قبل ازگلزار شهدا دهنو مراجعه و از نزديک مورد مزايده را بازديد نمايند خريدار 
كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار بايد 10 درصد قيمت پيشنهادی را 
فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری خمينی 
شهر واريز نمايد درغير اين صورت 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد می گردد. م الف: 5802 اجرای احکام كيفری 

دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر)206 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/87 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره  9963/3 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام محســن ترابــی زيارتگاهی فرزند محمد در 
جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شــماره  
139660302027002649- 96/3/8 مفروز گرديده اينک بنا به دســتور قسمت اخير از 

ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخه 1396/10/2 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:27460 هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)181 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

9/327 آقای جواد مختاری دارای شناســنامه شــماره 650 به شــرح دادخواســت به 
كالســه  710/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان غالمرضا مختاری ورنوســفادرانی بــه شناســنامه 352 در تاريخ 
1396/6/27 اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- كبری غفوری ورنوســفادرانی فرزند آقاجان، ش.ش 200 )همسر( 
2- قنبرعلی مختاری ورنوســفادرانی فرزند غالمرضــا، ش.ش 422 )فرزند( 3- مجيد 
مختاری ورنوســفادرانی فرزند غالمرضا، ش.ش 3008 )فرزند( 4- حميدرضا مختاری 
ورنوســفادرانی فرزنــد غالمرضــا، ش.ش 1405 )فرزنــد( 5- جواد مختــاری فرزند 
غالمرضا، ش.ش 650 )فرزنــد( 6- غالمعلی مختاری فرزنــد غالمرضا، ش.ش 420 
)فرزنــد( 7- آمنه مختــاری فرزند غالمرضــا، ش.ش 614 )فرزند( و الغيــر. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهی ظرف 
يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5836 شــعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک( )172 كلمه،

 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

9/315 چون سيد محمد حســينی دولت آبادی فرزند سيد حســين نسبت ششدانگ با 
تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شــهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 
336 اصفهان رســيده مدعی است كه سند مالکيت تمامت ششــدانگ يکبابخانه پالک 
45/129 واقع در هفشويه بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 014935 كه در صفحه 
233 دفتر 15 به نام نامبرده سابقه ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله ديگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت سهل انگاری سند 
مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است طبق تبصره 
يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی 
انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نســبت به آن يا سند مالکيت نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
 م الف: 28097 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )216 كلمه،

 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/313 شماره ابالغنامه: 9610103749107720 شماره پرونده: 9609983749100640 
شماره بايگانی شعبه: 961058  خواهان مجتبی مزروعی فرزند رحمت ا... دادخواستی به 
طرفيت خوانده محمد رضايی فرزند محمود به خواســته فک پالک خودرو 206 تقديم 
دادگاه های عمومی شهرســتان دهاقان نموده كه جهت رســيدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی  شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به كالسه 961058 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1396/11/04 و ساعت 9 تعيين شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده فوق الذكر و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذكر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.  م الف:96/256  شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دهاقان )193 كلمه، 2 كادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

9/318 شــماره: 960705841470059-96/9/7  چون خانم عزت آلويی فرزند حاجی 
مالک يک سهم و هشتاد و شــش – صدم سهم مشــاع بدون ثمنيه اعيانی از 25 سهم 
ششــدانگ پالک 198 فرعی از 117 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
مورد ثبت در دفتر الکترونيک 139520302006004857 می باشــند. باستناد تبصره 1 
ماده 105 اصالحی آيين نامه قانون ثبت درخواست پرداخت بهای اعيانی را نموده طبق 
نظريه كارشناس رسمی دادگستری به )شــماره 112/19157/01 مورخ 1396/08/10 
مدير ارجاعــات كانون( فاقد ارزش بهای يک- هشــتم اعيانی می باشــد و طبق اظهار 
متقاضی، ذينفع خانم خاور بدون ذكر مشخصات همسرمحمد ســتاره ورنوسفادرانی به 
شماره شناسنامه 5216 فرزند نصراله فاقد نشانی است، لذا مراتب يکبار آگهی می شود تا 
 ذينفع جهت اعتراض به نظريه كارشــناس به اين اداره مراجعه و يا چنانچه مدعی تضييع 
حقی اســت ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشــار اين آگهی بــه دادگاه صالح مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را بــه اين اداره ارائــه ن مايد در صورت عدم تســليم گواهی طرح 
دعوی اين اداره ســند مالکيت مالــک را بدون اســتثنا بهاء اعيانــی صادرخواهد كرد. 
 م الف:5849 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )186 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ رای

9/311 شماره دادنامه: 9609973647800893 شماره پرونده: 9609983647800020 
شماره بايگانی شعبه: 960157 خواهان: آقای جمال حيدری جمی فرزند عبداله به نشانی 
خوزستان شهرستان بندر ماهشهر خيابان امام كوچه رسالت پالک 42،  خواندگان: 1- آقای 
جابر شريفی ميمندی فرزند نادر به نشانی استان فارس شهرستان فيروز آباد شهر ميمند 
روســتای پر زيتون، 2- آقای روح اله احمديان فرزند نجفقلی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: اعتراض ثالث اصلی، گردشکار: دادگاه با توجه با اوراق پرونده ضمن اعالم ختم 
رسيدگی به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقديمی آقای جمال حيدری جمی فرزنــد عبداله به طرفيت آقای روح اله احمديان فرزند 
نجفقلی و جابر شــريفی ميمندی فرزند نادر به خواســته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 
9609973647800029 به تاريخ 1396/1/15 در پرونده كالســه 951252 مربوط به 
استرداد يک دستگاه كاميون به شماره انتظامی 583 ع 11 ايران 83 با اين توضيح كه به 
موجب دادنامه فوق االشعار آقای جابر شــريفی ميمندی فرزند نادر ) خوانده رديف دوم( 
شکايتی عليه آقای روح اله احمديان ) خوانده رديف اول( مبنی بر كالهبرداری و تحصيل 
مال از طريق نامشروع يک دستگاه كاميون با شماره انتظامی فوق االشعار مطرح نموده كه 
متعاقبًا حکم عليه متهم با عنوان كالهبرداری محرز دانسته شده كه يکی از مجازات های 
وی استرداد كاميون مذكور در حق شــاكی صادر گرديده كه متعاقبًا كاميون مزبور توسط 
شاكی توقيف گرديده و خواهان موصوف طی تقديم دادخواستی به عنوان معترض با دعوی 
اعتراض ثالث مدعی تعلق خودروی توقيفی به خود گرديده و ادعای مالکيت آن را دارد و 
بيان ميدارد كه كاميون مذكور را از آقای روح اله احمديان )خوانده رديف اول( خريداری 
نمودم دادگاه با عنايت به مراتب فوق و با توجه به كالهبرداری صورت گرفته توسط خوانده 
رديف دوم معامله بين آقای روح اله احمديان و جابر شريفی را غرری تشخيص داده و من 
حيث المجموع دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستدا به ماده 197 قانون آئين دادرسی 
مدنی حکم به بطالن دعوا صادر و  اعالم می نمايد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 
بيست روز پس ازابالغ اعتراض و رســيدگی در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 836  شعبه 101 دادگاه كيفری دو شهر شهرضا )101 جزايی سابق( 

)355 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

9/312 شماره دادنامه: 9609973647101208 شماره پرونده: 9509983648800877 
شماره بايگانی شعبه: 960613 متهمين: 1- آقای يداله ميرزائی نوروزانی فرزند سليمان 
به نشانی كوار روستای نوروزان ک گلزار شهدا ســمت چپ درب سوم 2- آقای محسن 
 كواری قصر احمدی فرزند خداخواســت به نشــانی فارس كوار فعــاًل مجهول المکان، 

اتهام ها: 1- حمل و نگهداری 11/400 كيلوگرم ترياک به نحو جاساز 2- معاونت در حمل 
و نگهداری 11/400 كيلوگرم ترياک به نحو جاساز، گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده، ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه:  
در خصوص اتهام آقايان 1- يداله ميرزائی نوروزانی فرزند ســليمان متولد 1363 بدون 
سابقه كيفری دائر بر حمل و نگهداری ميزان 11/400 كيلوگرم ترياک به نحو جاساز در 
خودرو پرايد به شــماره انتظامی 184 ص 64 ايران 93، 2- محسن كواری قصر احمدی 
فرزند خداخواست متولد 1368 بدون ســابقه كيفری دائر بر معاونت در حمل مواد فوق از 
طريق اسکورت، نظر به گزارش ضابطين و صورتجلسه كشف مواد فوق به صورت جاساز و 
صورتجلسه توزين آن و با توجه به تحقيقات معموله در مرحله دادسرا، اظهارات متهم رديف 
اول در مرحله مذكور، پرينت تلفن نامبردگان، مفاد تحقيقات محلی معموله در خصوص 
متهم رديف دوم و مفاد كيفرخواست تنظيمی و باتوجه به اينکه اشخاص موصوف عليرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نشده و مضاف برعدم اعالم عذر موجه در خصوص 
دفاع از اتهام انتسابی اليحه ای ارائه ننموده تا مورد بررسی دادگاه قرار گيرد، لذا بزهکاری 
متهمين مذكور به شرح ياد شده محرز و مسلم است، النهايه دادگاه مستندا به مواد 5 و 30 از 
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 126، 127 و 215 از قانون مجازات اسالمی 
ضمن صدور حکم بر ضبط مواد مذكور و خودروی فوق الذكر كه در ما نحن فيه به عنوان 
حال مواد مخدر شناخته می شود به نفع دولت جمهوری اسالمی ايران  آقای يداله ميرزائی 
نوروزانی را به تحمل 6/5 ســال حبس، 55 ضربه شالق و پرداخت مبلغ 114/000/000 
ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و آقای محسن كواری قصر احمدی را به تحمل 
چهار سال حبس، 30 ضربه شالق وپرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شعبه و سپس در فرجه بيست روزه قانونی قابل تجديدنظرخواهی 
در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است. م الف: 837  شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شهرضا )400 كلمه، 4 كادر(
فقدان سند مالکیت

9/329 چون خانم مريم بيت سركيس فرزند جهانگير مالک يازده حبه و شانزده نوزدهم 
حبه مشاع و هفتاد و دو حبه  ششدانگ پالک 12953/847 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
با تسليم استشهاد محلی كه هويت و امضا شــهود رسما گواهی شده مدعی شده كه سند 
مالکيت نهصد سهم مشاع از ششدانگ پالک مزبور در صفحه 176 دفتر 586 امالک ذيل 
ثبت 116884 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکيت چاپی شماره 433091 صادر و تسليم 
گرديده است و اعالم نموده كه ســند بعلت جابجايی مفقود شده و  درخواست صدور سند 
 المثنی نموده  طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شــود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به 
آن يا وجود سند مالکيت  مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نگردد المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 28214 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )209 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/333 شــماره صادره : 1396/42/441730-1396/9/8  نظر بــه اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب ساختمان شــماره 4483/3825 مجزی شده از پالک 131 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد حسين هادی فرزند 
حسينقلی در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/10/04 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 28235 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 كلمه، 

2 كادر(
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 رییس اداره حفاظت محیط زیست
آران و بیدگل:

پساب کاشان در باالی دشت 
نوش آباد رها شده است

رییس اداره حفاظت محیظ زیســت آران و بیدگل 
گفت: هم اکنون، پساب کاشان در باالی دشت نوش 
آباد روی زمین رها شده است که به مرور در سفره 
های آب زیرزمینی نفوذ می کند؛ لذا تکمیل طرح 
انتقال پساب به فوالد کویر، خروجی پساب در منطقه 
اطراف تصفیه خانه را به صفر می رساند و درنتیجه 
انتقال سریع تر پساب کاشــان به فوالد کویر به نفع 

شهرستان آران و بیدگل است.
اللهیار دولت خواه اظهار داشــت: وظیفه سازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، اطمینــان از رعایت 
استانداردهای مصوب در فاضالب تصفیه شده است 
که این مهم با انجام مداوم آزمایشات روی نمونه های 

پساب کاشان صورت می گیرد.
وی ابراز داشت: با تمام آزمایش هایی که روی نمونه 
پساب خروجی تصفیه خانه کاشــان انجام گرفته 
است، استاندارد بودن آن ثابت شده و هیچ مشکلی 
در این زمینه نیست و نمونه ها کامال با استانداردهای 
محیط زیستی همخوانی دارد.همچنین مسیر انتقال 
پساب کاشان به مجتمع کویر آران و بیدگل کامال 
کارشناسی شده و خط انتقال، به طور کانال کشی 

کامال بسته و در عمق زمین صورت می گیرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت:
ضرورت تامین دوربین و جلیقه 

ضدگلوله برای محیط بانان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با اعالم خبر 
مضروب شــدن دو محیط بان کشــور، بر ضرورت 
تامین تجهیزات نویــن همچون تجهیزات پایش از 
راه دور، دوربین دید در شب و جلیقه ضدگلوله برای 

محیط بانان تاکید کرد.
سرهنگ جمشید محبت خانی گفت: محیط بانان 
در نوک پیکان سازمان حفاظت محیط زیست قرار 
دارند و قطعا این اتفاقات که تاکنون رخ داده، از این به 
بعد هم رخ خواهد داد. کسی که به صورت مستقیم 
با متخلفان حوزه محیط زیســت مبــارزه می کند 

محیط بان  است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزود: رسانه ها 
هم باید کمک کنند و از دستگاه مجریه مطالبه گری 
شود تا بودجه حوزه محیط زیست را افزایش دهند 
و ما بتوانیم از تجهیزات نوین مثل دوربین و موارد 
اینچنینی اســتفاده کنیم تا کمتر عامل انســانی 
درمعرض خطر و آسیب قرار گیرد و مانند اتفاقاتی 
که اکنون رخ می دهد محیط بانــان ما در حادثه ها 
چهره به چهره متخلف نباشند و کنترل مکانیزه و 
از راه دور داشته باشــیم. محبت خانی تصریح کرد: 
چنین برنامه ای را درنظر داریم اما به بودجه مشخص 

و حمایت بیشتر دولت نیاز دارد.

 استقبال خوب مردم اصفهان
از بیمه های عمر

یک فعــال صنعت بیمه گفت: پاییــن بودن دانش 
بیمه ای، عدم آشنایی افراد با مزایای بیمه بخصوص 
بیمه های عمر، عدم اطالع رسانی و تبلیغات نامناسب، 
تورم، فرهنگ سازی، تردید و ریسک گریزی، از جمله 
عواملی است که باعث شده اند بیمه های عمر چندان 

مورد اقبال مردم قرار نگیرد.
احمد عباسی زاده افزود: در واقع بیمه عمر یکی از 
پرطرفدارترین نوع بیمه در سراسر جهان است که 
روزبه روز هم طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به 
خود جلب می کند. چون سرمایه گذاری در بیمه های 
عمر نسبت به دیگر سرمایه گذاری ها برتری دارد؛ به 
این دلیل که این نوع از بیمه ضمانت و حمایتی برای 

آینده هر فرد به شمار می آید.
به گفته این فعال، بیمه عمر یک ســرمایه گذاری 
مطمئن با سود تضمینی است که عالوه بر پرداخت 
ســود علی الحســاب به ســپرده گذاری، شــامل 
پوشش های بیمه ای بســیار زیادی است. به گفته 
این کارشناس، بیمه عمر جوابگوی چالش های مهم 
مردم چون نیازهای مالی، تحصیلی، ازدواج، خرید 
مسکن و اتومبیل نیز هست که می تواند پاسخگوی 
این گونه نیازهای فرد در آینده باشد. وی  در رابطه با 
میزان استقبال مردم اصفهان از این نوع بیمه گفت: 
در ۲ سال اخیر استقبال شهروندان از بیمه های عمر 
چشــمگیر بوده و در این مدت تعداد زیادی برای 

بیمه گذاری متقاعد شده اند. 

بی تفاوت یک دستمال کاغذی از جیب خود در می آوری و به سمتش 
می گیری؛ این بار اما دیگر خبری از نگاه پرسشگر در او دیده نمی شود. 
 لبخند تلخــی می زند و می گویــد: این دســتمال را نمی گویم، همان

 همیشگی!
خودت را جمع و جور می کنی و می گویی من همین یک نوع دستمال 
را می شناســم و فرد مورد نظر این بار با نگاهی عصبانی از شــما فاصله 
گرفته و به آن سوی پارک می رود. این ماجرا شاید برای جست وجوی 
مواد مخدر در پارک ها سوژه ای نخ نما شده باشد؛ اما نامی که این بار بر 
مواد مخدری به شدت آسیب زا و مخرب گذاشته شده جای بسیار تامل 
دارد؛ چرا که سوداگران مرگ در جذب مشتری برای دستمال آرایشی 
اعتیادآور، از عنوان جوان ساز پوست سوء استفاده کرده و در دفعات اول 
به صورت رایگان آن را در اختیار مشتریان و قربانیان از پیش تعیین شده 

خود قرار می دهند.
سه سال پیش که مخدری به نام دســتمال آمد، مسئوالن گفتند که 

این مخدر هنوز فراگیر نشــده و نگران نیســتند و نیازی به هشــدار و 
اطالع رسانی در مورد آن نیســت. طی سه ســال اما این ماده آنچنان 
گســترش یافت که دیگر نمی توان آن را نوپدیــد و کم اهمیت عنوان 
کرد. از سوی دیگر نبود آگاهی و دریافت نکردن آموزش های مورد نیاز 
 جوانان و نوجوانان، پای خیلی از آنها را به دنیای تاریک و تیره اعتیاد باز 

می کند.
طی سال های اخیر اخبار بسیاری از سوی نهادهای متولی مبارزه با مواد 
مخدر در خصوص خرید و فروش و اســتعمال مواد مخدر در قالب های 
جدید شامل انواع قرص، اسپری و دستمال های اعتیاد آور، در میان سایر 
افراد جامعه و به ویژه نوجوانان و جوانان گزارش شده است و در این میان 
خبر نگران کننده تر آنکه دستمال های اعتیادآور فوق با قیمتی بسیار 
پایین به مشتریان عرضه می شود و آن طور که در برخی از رسانه ها ذکر 

شده، هم اکنون قیمت یک برگ از این دستمال ها هزار تومان است.
اما نکته بسیار حساس و پر اهمیت که بسیاری از کارشناسان حوزه ترک 

اعتیاد بر آن تاکید دارند این  اســت که تاثیر مخرب مخدرهای جدید 
)که از ترکیب چند مخدر تشکیل می شــود( چند صد برابر از حشیش 
و مشتقات آن بیشــتر بوده و این در حالی اســت که دستمال از جمله 
مخدرهایی به حساب می آید که از ترکیب چند مخدر سنتی تشکیل 

شده است.
خطر اســتعمال مخدرهای جدید که امروزه در قالب دســتمال  ارائه 
می شود به مراتب خطرناک تر از حشــیش و ماری جوانا بوده و فرد در 

نخستین مصرف خود به آن معتاد می شود.
چندی پیش سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با استعمال 
دستمال در میان جوانان و آثار آن گفت: مخدر دستمال بین ۲۰ تا ۸۰ 
برابر قوی تر از حشیش است و به همین علت اثرات و توهم زایی آن، در 

مدت کوتاه تری افراد را به سمت مرگ می برد.
این ماده محــرک صناعی جدید، از دســته مخدرها نیســت؛ بلکه از 
محرک ها و جزو کانابینوئیدهای صنعتی است. کانابینوئید همان ماده 
موثر حشیش است؛ با این تفاوت که حشیش ســنتی یا علف یا گرس 
 یا ماری جوانا کاشت می شود اما اینها متاســفانه در آزمایشگاه سنتز 

می شوند.
پرویز افشار اثرات دستمال را شبیه اثرات ماری جوانا دانست  و عنوان 
کرد: متاسفانه وقتی مصرف شوند بعد از یک مدت تغییرات اساسی روی 
مغز ایجاد می کنند و به دلیل همین قوت و قدرت بســیار باال، قدرت 

تخریب شان بسیار وسیع بوده و نسبت 
به مواد ســنتی، در مــدت کوتاه تری 
افراد را به سمت از دســت دادن همه 

مهارت ها و حتی مرگ پیش می برند.
وی از عدم ارائه دســتمال مرطوب به 
صورت تجاری یا صنعتی در کشور خبر 
داد و خاطرنشان شد: باتوجه به وجود 
بیش از ۷۰۰ نوع ماده مخدر صنعتی و 
شیمیایی، گزارشــی نداریم که درحد 
تجاری و صنعتی وارد کشور شده باشد. 
موردی که در رسانه ها و به ویژه فضای 
مجــازی راجع بــه این مــاده جدید 
 مطرح شــد، در حقیقت نوعی از این 
طبــق  کــه  ان.پی.اس هاســت 
بررســی ها، فقط یک مــورد در یکی 
از اســتان ها مربوط به ســال ۹۵ بوده 
و ما بــرای اینکــه تشــویش اذهان 
 ایجــاد نشــود فقــط اطالع رســانی 

می کنیم.
تمام این حواشی و اتفاقات پیرامون آن ایجاب می کند که مسئوالن در 
امر آموزش و آگاه سازی جوانان در نحوه برخورد با این مخدرها بیشتر 
دقت کنند. جوان دارای روحیه پرسشــگری و جست وجوگری است و 
به همین لحاظ به ســمت تجربه ای جدید پیش می رود و بدون شک 
هزینه درمان این افراد البته اگر به مرحله درمان برسند، بیش از هزینه 

پیشگیری است.

 روی صندلی پارک آرام نشسته ای و به اطرافت نگاه می کنی. شخصی به شما نزدیک می شود ظاهرش چندان غیر متعارف به نظر نمی رسد؛ اما 
نگاه هایش طبیعی نیست. کنار شما می نشیند و با صدای آهسته و همراه با شک و دودلی می گوید: دستمال داری؟ نگاهی به او می کنی و در حالی 

که آب بینی خود را باال می کشد، سرش را به نشانه تقاضای مجدد تکان می دهد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اصفهان گفت: الزم است پیشگیری ثانویه برای حمایت از 
افراد در آســتانه خطر مانند معتادان، ولگردان، کودکان 
بی سرپرســت و خیابانی، با به کارگیری تدابیر مناسب و 
زود هنگام از وقوع جرم صــورت گیرد. محمدرضا قنبری 
پیشگیری از جرم را مسئله مهم و حساسی در قوه قضائیه 

دانست و گفت: برای تحقق این مهم، مشارکت و تالش ســازمان یافته  همه دستگاه ها در جهت پیشگیری از 
جرایم ضروری است. وی اولین مرحله پیشگیری از جرم را پیشگیری اولیه عنوان و خاطرنشان کرد: جامعه هدف 
در این پیشگیری گسترده است و محدود به گروه خاصی نیست؛ همچنین در تالش است تا افراد جامعه به سوی 
ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. قنبری پیشگیری اولیه را مربوط  به تمامی افراد جامعه و بدون هرگونه مرزبندی 
و طبقه بندی خاص دانست و ادامه داد: تحصیل دانش آموزان در مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش، قوانین 

حمایت از کودکان، زنان و خانواده ها، نمونه هایی از پیشگیری اولیه هستند.

پیشگیری از جرم 
نیازمند مشارکت همه 
سازمان هاست

عکس  روز 

عمده هزینه  دانشگاه های دنیا توسط خیران 
تامین می شود

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

خبر

رییس دانشگاه اصفهان گفت: پرداختن به امر خیر 
یک موضوع جهانی اســت؛ به نوعی که در تمام دنیا 
بخش مهمی از هزینه های دانشــگاهی توسط افراد 
خیر تامین می شود. هوشــنگ طالبی در نخستین 
همایش تجلیل از خیرین دانشگاه اصفهان، با بیان 
اینکه پرداختن به امر خیر یک موضوع جهانی است، 
اظهار داشت: در تمام دنیا بخش مهمی از هزینه های 
دانشگاهی توسط افراد خیر تامین می شود. رییس 
دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بزرگ ترین سرمایه هر 
کشوری نیروی انسانی است، بیان داشت: کشورهای 
پیشرفته دنیا با تربیت نیروهای انسانی متخصص در 
زمینه های مختلف پیشرفت کرده اند و با توجه به این 
موضوع، دانشگاه می ت واند برترین مکان برای تربیت 
نیروهایی باشد که در توسعه کشور نقشی بی بدیل 
دارند. وی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان با سابقه ۷۰ 
ساله خود در تربیت دانشجویان و تحویل نیروهای 
متخصص به جامعه نقش مهمی ایفا کرده اســت، 
تاکید کرد: این دانشگاه فعالیت خود را با پایه گذاری 
رشــته مامایی در دانشــکده علوم پزشکی در سال 

۱۳۲۵ آغاز کرد و بعد از گذشت هفت دهه فعالیت، 
پیشرفت های زیادی در زمینه های علمی و پژوهشی 
داشته است. طالبی با اشاره به اینکه زمین دانشگاه 
اصفهان توســط افراد خیر تهیه شده است و پس از 
آن نیز در توسعه دانشــگاه افراد خیر  سهم بسزایی 
داشتند، ابراز داشت: ساختمان جدید دانشکده علوم 
تربیتی و روان شناســی به صورت خیرساز به دست 
وزیر علوم افتتاح شــد و امیدواریم در آینده نیز این 

امور خیر تداوم داشته باشد.

رییس دانشگاه اصفهان:

عمده هزینه  دانشگاه های دنیا توسط خیران تامین می شود

دانشگاه

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: هم اکنون 
۵۵ هــزار و ۸۷۰ حامی نیکــوکار، حمایت بیش از 

۱6هزار فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند.
حمیدرضا شــیران در خصوص طرح اکــرام ایتام و 
محسنین اظهار داشت: طرح اکرام ایتام و محسنین 
به  منظور رسیدگی به مشــکالت ایتام و خانوارهای 
نیازمند در کمیته امداد اجرا می شــود و همه ساله 
تعداد زیادی از هم وطنان خیر و نیکوکار، با ثبت نام 
در این طرح، به حمایت از ایتام و فرزندان محسنین 

می پردازند. 
وی افزود: این طرح از جمله طرح های مشــارکتی 
موفق کمیته امداد است و هم اکنون ۵۵هزار و ۸۷۰ 
حامی نیکوکار حمایت بیش از ۱6هزار فرزند یتیم و 

محسنین را بر عهده دارند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان عنوان کرد: 
بسیاری از حامیان، عالوه بر کمک های نقدی، ازطریق 
کمک های غیر نقــدی مانند تامین ســبد غذایی، 
پوشاک و جهیزیه و رفع مشکالت درمانی، تحصیلی، 
مسکن و فرهنگی و آموزشی اعالم حمایت می کنند.

وی اضافه کرد: در هشــت ماهه نخست امسال ۱4 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ایتــام و فرزندان 
محسنین کمک شــده که از این میزان، سهم ایتام 
۱۰میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ســهم محسنین 

۳میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان بوده است.
شیران در ادامه، درخصوص آمار افراد تحت نظر این 
طرح اذعان داشت: 4۱ هزار و ۲۹۵ حامی، حمایت از 
6 هزار و ۸۰۹ یتیم و ۱4 هزار و ۵۷۵ حامی، حمایت 

از ۹ هزار و ۱۹۹ فرزند محسنین را بر عهده  دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

حمایت 15میلیاردی حامیان از ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی

اجرای ۷۰۰ طرح  اجتماعی مواد مخدری از سوی سمن ها

 کمیته امداد

سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: در هفت 
ماهه نخست سال جاری 244 نفر بر اثر مسمومیت 
با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل که 
آمار تلفات227 نفر بود، 7/5درصد افزایش یافته 

است.در هفت ماهه اول امسال از کل تلفات مسمومیت با گاز 172 نفر مرد و 72 نفر زن بودند.
در این مدت استان های تهران با 55، اصفهان با 17 و خراسان رضوی با 15 فوتی بیشترین آمار 
تلفات مسمومیت با گاز را داشــته اند. این آمار در تعداد قابل توجهی از استان ها کمتر از 10 

فوتی و در تعدادی از استان ها نیز صفر گزارش شده است.
بر اساس این آمار، رشد تلفات مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهر ماه امسال 33/3درصد 

بوده است. 

رشد ۷.5 درصدی 
فوتی های ناشی از 
مسمومیت با گاز

کمی شبیه بام های سبز ایران!
ایجاد کوه روی برج ۲6 طبقه در چین!

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر، ضمن تاکید بر توانمندسازی سازمان های مردم نهاد 
در حوزه اعتیاد گفت: امسال ۷۰۰ طرح اجتماعی سمن ها تصویب و تامین اعتبار شده است که در سال جاری اجرا می شود.

محمد بیرجندی با اشاره به ظرفیت تخصصی، دانش، آگاهی و علم موضوعی برای حضور عالمانه بخش غیردولتی در حوزه مواد مخدر اظهار کرد: آموزش های 
پیشگیرانه را در قالب سطوح ملی، منطقه ای و استانی تعریف کرده ایم؛ دانشــگاه ها و مراکز معتبر علمی را درگیر کرده و هسته های توانمندسازی را با حضور 

سازمان های مردم نهاد پیشرو شکل داده ایم و آنها در مرحله سیاست گذاری، نیازسنجی، اجرا و برنامه سازی مشارکت جدی دارند.
وی افزود: طی سال های ۹4 و ۹۵ بیش از ۵۰۰ دوره آموزشی تخصصی برگزار کردیم و حدود ۱۰ هزار نفر ساعت مدیران سازمان های مردم نهاد از این آموزش ها 
بهره مند شدند. با درنظرگرفتن این موضوع که این آموزش ها به گروه های هدف منتقل می شود، می توان گفت که بیشتر از یک میلیون نفر ساعت تحت آموزش های 

تخصصی سازمان های مردم نهاد فعال در  حوزه مواد مخدر قرار گرفتند.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:
والدت بیش از 55هزار نوزاد در 

8ماهه نخست سال در اصفهان
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: در 
۸ماهه نخست امســال ۵۵ هزار و ۳6۱ نوزاد در 

استان اصفهان متولد شده است.
حسین غفرانی کجانی اظهار داشت: این آمار در ۸ 
ماهه نخست سال قبل، ۵۷ هزار و ۷۱ نوزاد بوده 
است؛ البته جای نگرانی نیست، چرا که معموال در 
انتهای سال آمار میزان والدت ها جبران می شود.

وی اذعان داشــت: همچنین میــزان ۱۵هزار و 
۵۳ نفر، آمار وفات در ۸ ماهه نخســت امســال 
در استان اصفهان اســت که این آمار در ۸ ماهه 
مشابه نخست سال گذشته، ۱4هزار و ۹۷۱ نفر 

بوده است.

 کشفیات نیروی انتظامی
در حوزه قاچاق

یک محموله مغز تخمه قاچاق در اصفهان کشف 
و جمع آوری شد. مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان گفت: در بازرسی های کارشناسان 
مبارزه با قاچــاق کاال از انبارواحــد صنفی در 
شمال شــهر اصفهان، ۵۰۰ کیلوگرم مغز تخمه 
آفتابگردان قاچاق کشف شــد. جواد محمدی 
فشارکی افزود: این محموله به ارزش ۱۵۰میلیون 
ریال، جمع آوری و متخلف تحویل مراجع قانونی 
شد. سرهنگ ستار خسروی رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان گفت: مامــوران انتظامی، در 
بازرســی  از یک انبار لوازم خانگی، بیش از  6۷ 
دســتگاه یخچال ، فریزر ، ماشین لباس شویی و 
ظرف شویی ، جارو برقی ، مایکروفر، سشوار، ۱6 
دســتگاه تلویزیون ال ای دی و ۸۳ تخته پتوی 

خارجی  را کشف و جمع آوری کردند.
سرهنگ سید تقی حسینی رییس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: ماموران در 
بازرسی از یک کامیون کشنده ایویکو در اتوبان 
فرودگاه اصفهان ۷4 کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش را 
که به طرز ماهرانه ای در اتاق بار خودرو جاسازی 
شده بود، کشف و در این زمینه، دو سوداگر مرگ 

را نیز دستگیر کردند.

جمع آوری بیش از 4هزار 
المپ غیراستاندارد در اصفهان

بیش از چهار هزار المپ غیراستاندارد در اصفهان 
جمع آوری و معدوم شــد. مدیرکل استاندارد 
 LED اســتان اصفهان گفت: این تعــداد المپ
به دلیل نداشــتن کیفیت و نشــان استاندارد 
جمع آوری و معدوم شد. غالمحسین شفیعی با 
بیان اینکه این واحدهای تولیدی متخلف بدون 
توجه به تذکرات قبلی کارشناســان این اداره، 
مشــغول به تولید محصول بود، افزود: این واحد 
صنعتی پلمپ شــد و پرونده آن برای بررســی 

بیشتر به مراجع قضائی انتقال یافت.

واژگونی خودرو درکمربندی 
داران پنج مصدوم داشت

مدیــر روابط عمومــی حــوادث و فوریت های 
اورژانس پزشــکی اصفهان گفت: واژگونی یک 
دستگاه پژو پارس در کمربندی محور داران، پنج 

سرنشین مجروح برجا گذاشت. 
عباس عابدی اظهار کرد: این حادثه به واژگونی 
یک دســتگاه پژو پــارس و مجروح شــدن ۵ 
سرنشین، منجر و برای امدادخواهی به اورژانس 

۱۱۵ اعالم گزارش شد. 
وی افزود: در پیگیــری این گزارش بالفاصله دو 
واحد تیم امــدادی از اورژانس ۱۱۵ و یک واحد 
امدادی از هــالل احمر به محل تصــادف اعزام 

شدند.
مدیــر روابط عمومــی حــوادث و فوریت های 
اورژانس پزشکی اصفهان گفت: نیروهای امدادی 
بعد از حضور در محل این ســانحه رانندگی، با 
پنج مصــدوم )دو  مــرد، دو زن و یک کودک( 

مواجه شدند. 
عابدی عنوان کرد: سرنشــینان مجــروح این 
خودرو  بعد از دریافت خدمات درمانی سرپایی 
به وسیله نیروهای امدادی اورژانس و هالل احمر 

به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

 کمبود۳۷۰۰ معلم ورزش
در آموزش و پرورش کشور

معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش 
و پرورش، کمبود دبیر تربیــت بدنی را ازجمله 
مشــکالت حوزه ورزش دانش آموزی دانست و 
گفت: به ویژه از سال گذشته با مشکل کمبود سه 
هزار و ۷۰۰ نفری دبیر روبه رو شدیم که در حال 
رایزنی برای تخصیص سهمیه استخدامی در این 

بخش هستیم. 
مهرزاد حمیدی با اشاره به ضرورت توجه بخش 
های بیرون از مدرسه به ورزش نوجوانان اظهار 
کرد: الزم است مسئولین تربیت بدنی و همچنین 

ورزش محالت به کمک ما بیایند. 
وی افزود: دانش آموز شش ســاعت در اختیار 
ما و در مدرسه اســت و در این مدت طرح هایی 
چون حیاط پویا، المپیاد ورزش درون مدرسه ای 
و کانون های ورزشــی درون مدرسه ای را اجرا 

کرده ایم.
معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه ورزش قهرمانی را نیز درون 
مدرسه ای کرده ایم گفت: یک قهرمان ورزشی از 

دل مدرسه می جوشد و  باال می آید.

اخبار

خطر استعمال 
مخدرهای جدید 

که امروزه در 
قالب دستمال  

ارائه می شود به 
مراتب خطرناک تر 

از حشیش و 
ماری جوانا بوده و 
فرد در نخستین 

مصرف خود به آن 
معتاد می شود

فاطمه کاویانی

دستمال مرگ

مخدرها این بار با نام بهداشت و 
سالمت وارد می شوند؛
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مسجد سلجوقی با شمایل صفوی
 مروری بر مطبوعات پیشنهاد سردبیر:

در عصر مدرن سازی

      رودخانه تحت هجوم فاضالب 
»چون مجرای فاضالب کارخانجات از آغاز تاسیس 
هر یک به رودخانه زاینده رود منتهی می شد و این 
امر سبب شده بود که گذشته از متعفن کردن هوای 
سرتاسر فضای قسمت جنوبی شهر، آب مشروب 
تمامی اهالی قرای زیر دست شهر بیش از پیش 
فاسد و خراب شود؛ لذا در نتیجه اقدامات مجدانه 
جناب آقای فرماندار معظم و رؤسای محترم اداره 
های پیشه و هنر و شــهرداری اصفهان مقرر شد 
که کانال مخصوصی برای جریان فاضالب کلیه 
کارخانجات حفر شــود و برای اجرای این امر از 
چندی پیش کارخانه صنایع پشم اصفهان که در 
قسمت مقدم کارخانجات شهری قرار دارد از داخله 
خود شروع به حفر کانال مزبور کرده و از آنجا به 
کارخانه ریسباف و سپس به کارخانه های زاینده 
رود و میهن و از آنجا به صحرای کوله پارچه  که در 
چند کیلومتری خارج شهر واقع است، منتهی می 
شود. کارخانه شهرضا نیز مجرای فاضالب خود 
را به طرف جنوب کشیده و به کانال اصلی که از 
کارخانه ریسباف می گذرد اتصال می دهد. با این 
سرعتی که این کار در حال پیشرفت است، انتظار 
می رود که تا یکی دو ماه دیگر به کلی خاتمه یافته 
و این عیب و آلودگی بزرگ که دامنگیر سرچشمه 
حیات اصفهان یعنی زاینده رود شده، رفع بشود.«
)روزنامه اخگر، 9تیر1320ه.ش(

      گران فروشی ممنوع!
»چون نرخ کاالهای کارخانجــات داخلی طبق 
تصویب نامه هیئت وزیران از طرف کمیســیون 
مخصوصی که هر چنــد مدت یک بــار معین 
می شود و این عمل چندی قبل در شهر اصفهان 
از طرف کمیســیون مزبور انجام گرفته و بهای 
کاالهــای کارخانجــات اصفهان تعیین شــده 
وکارخانجات نیــز رعایت این اصــل را کرده اند 
ولی در عمل معلوم شــده اســت که بنکدارها و 
خرده فروشان که بایســتی کاالهای مزبور را با 
 صدی ده عالوه بفروشند به قیمت خیلی زیادتری

 می فروخته اند؛ لذا از طرف شــهرداری اصفهان 
ضمن انتشــار آگهی اخطار شــده اســت که 
فروشندگان دست های دوم  و سوم باید روی طاقه 
های پارچه ها برچسبی چســبانده و نرخ معین 
شده از طرف کمیسیون را روی برچسب بنویسند 
و فقط صدی ده به عنوان حق العمل خود بر آن 

عالوه کنند.«
)روزنامه اخگر، 21اردیبهشت1320ه.ش(

      زمین هم احتکار می شود!
»شاید بعضی ها بگویند زمین چطور قابل احتکار 
اســت؟ یا به عبارت دیگر زمین را با چه وســیله 
می شود انبار کرد؟ در اصفهان عده زیادی هستند 
که به ارث یا از طریق معامله و نقل و انتقال، زمین 
هایی در نقاط مرغوب وغیر مرغوب شهر به دست 
آورده و چون بر اثر و در نتیجه ایجاد خیابان های 
تازه و آسفالت شدن پیاده روها و ساختن عمارات 
و ابنیه دولتی و طرح میدان های بزرگ و وسیع و 
ایجاد فلکه ها و احداث بــاغ های ملی و تهیه آب 
مشروب و الکتریک و هزار چیز دیگر، زمین رو به 
ترقی اســت، از فروش آن خودداری کرده و خود 
هم که مالک زمین هستند از اینکه بنای مناسبی 
بسازند خودداری می کنند. نگارنده جماعتی از 
صاحبان اراضی را می شناسد که زمین جریبی 
پانصد ریال خریداری شده خود را که امروز متری 
دویست ریال و بلکه زیادتر مشتری دارد، باز نه می 
فروشند و نه می سازند و همینطور آن را بی مصرف 
گذارده و منتظر ترقی زیادتر هستند. در سرتاسر 
خیابان چهارباغ قســمت هایی که باید عمارات 
عالی آن جلوه مخصوصی به این شهرستان و این 
خیابان بدهد، به طور بایر باقی مانده و صاحبان آن 
به کشیدن دیواری جلوی زمین های خود قناعت 

کرده اند.«
)روزنامه باختر، 24دی1319ه.ش(

      موزه پیشه و هنر
»نظر به اینکه در هنرســتان اصفهــان کارهای 
صنعتی بسیار زیبایی تهیه می شود که می توان 
هر یک را در شمار شاهکارهای صنعتی آورد؛ لذا 
از طرف آقای سیاح، رییس پیشه و هنر اصفهان 
تصمیم به افتتاح موزه ای در اداره پیشــه و هنر 
گرفته شده که شاهکارهای مزبور و صنایع یدی 
سایر هنرمندان اصفهان در آنجا جمع آوری شود و 
به طوری که اطالع داریم در این هفته موزه مزبور 
رسما افتتاح ، در معرض تماشــای همگان قرار 

گرفته است.«
)روزنامه اخگر، 12 دی 1319ه.ش(

      اصفهان دیگر بیکار ندارد!
»اصفهانی که تا ده سال پیش هزاران فرد بیکار را در 
دامان خود پرورده و از راه گدایی یا دزدی و شیادی 
معاش آنها را به طور ننگینی اداره می کرد، اکنون 
چند سال است که وارد مرحله نوین صنعتی خود 
شــده ، کارخانجات کوه پیکری در این سرزمین 
تاســیس گردیده، آن ورق بدبختی و تیره روزی 
اصفهان را به کلی برگردانده و در این راه تا آنجا او 
را ترقی داده است که اکنون بهترین شهر صنعتی 
ایران است. وجود این کارخانجات سبب شده است 
که گدایی و بیکاری را از صفحه این شهرســتان 
برانداخته و اگر چند سال قبل تنها در یک خیابان 
چهارباغ چندین ده نفر گدا دست تکدیشان دراز 
بود، امروز حتی یک گدا هم دیده نمی شود و اگر بر 
اثر تنبلی یا پستی فطرت کسی به گدایی پرداخت 

او را قهرا از گدایی باز می دارند.«
)روزنامه اخگر، 3تیر 1319ه.ش(

اردوگاه در سکوتی سنگین فرو رفته است. صدای زوزه گرگ ها از دور 
دست، به گوش می رسد. سراپرده نادری در تاریکی شِب وهم انگیز، 
مانند فانوسی می درخشد. در پشت این آرامش مصنوعی اما فتنه هایی 
نهفته است. سایه سنگین سه مرد روی خیمه نادرشاه کشیده می شود. 
خنجرهای آبدیده، امشب برای بریدن سر مردی از غالف بیرون آمده اند 
که طی چند سال گذشته، هویت یکپارچه ایران را احیا کرده و برای 
حفظ مرزهای این سرزمین یک لحظه از زین اسبش جدا نشده است، 
اما نادرشاه چهره دیگری هم دارد. چهره ای پنهان و آشکار که صاحبان 

این خنجرها را مجبور به طرح ریزی توطئه ای مخوف کرده است. 

    طلوع خورشید نادری
ایران در سال 1142ه.ق روز های سختی را پشت سر می گذارد. نزدیک 
به هفت سال از حکومت افغان ها در ایران می گذرد. حکومت مرکزی 
صفوی از هم پاشیده و آشفتگی همه شهرها را فرا گرفته است. اصفهان 
زیر چکمه افغان ها کمر خم کرده و این هفت سال انگار برایش هفت قرن 
گذشته؛ طهماسب میرزا فرزند آخرین شاه رسمی صفوی، هفت سال 
پیش که از پایتخت تحت محاصره خارج شد و به قزوین رفت قرار بود 
به زودی به اصفهان بازگردد و فتنه افغان را سرکوب کند؛ اما این مسئله 
اکنون هفتمین ســال خود را می گذراند و از طهماسب میرزا خبری 
نیست. همه جا نام نادر قلی به گوش می رسد. سرداری از طایفه افشاری. 
سپاهی دالور که خیلی زود پله های ترقی را طی کرده و جزو اطرافیان 
درجه یک طهماسب میرزا شده است. او با لیاقت و کاردانی نیروی خفته 
ایرانیان را بیدار کرده و از همه شهرها با دریافت نیروی کمکی، توانسته 
سپاهی منظم و در خور تجهیز کند. حاال دیگر وقت عمل است. سلطه 

نامیمون افغان ها و هرج و مرج در ایران دیگر باید به پایان برسد.

    تولد یک شاه
 این اتفاق طی مدتی کوتاه افتاد. ســپاه نادر زیر سایه فرمایشی شاه 
طهماسب دوم، در مورچه خورت اصفهان بر افغان ها پیروز شد و از آن 
روز تا برگزاری همایش بزرگ دشت مغان دیگر راه طوالنی در پی نبود. 
دشت مغان در قامت یک مجلس انتخابی عظیم، نادرقلی را به نادرشاه 
تبدیل کرد. هرچند دموکراسی حاکم بر این جلسه با معیارهای امروز 
اصال قابل قیاس نیست و فشار و تهدید و تشویق ماموران نادر بر انتخاب 
حضار بسیار تاثیرگذار بود، اما دستاوردهای نادر در طول مدت زمان 
کوتاهی که کمر همت را برای آزادی ایران بسته بود آنقدر چشمگیر بود 
که اکثر حاضران، رای به شاهی او بدهند. شاهی که خوب شروع کرد، اما 

پایانی غم انگیز داشت.

    آن روی سکه نادری
نادرشاه می توانست یکی از خوش نام ترین و موثرترین حاکمان ایران 
باشد، اما به دالیل مختلف اینگونه نشد. گزارش کارملیت ها که فرقه ای 

مسیحی در ایران نادری بوده 
اند نکات جالبی دارد:»امروز به 
وسیله یک فرستاده فرانسوی، 
نامه ای از یکی از شــخصیت 
های ما در اصفهان دریافت شد 
که ما را با اقدامات جبارانه این 
سردار ایرانی)نادرقلی( آشنا 
کرد که نه تنها به سربازانش 
اجازه داده است در هر جا که 
می روند به غارت و ســرقت 

بپردازند، بلکه همه خانواده های فقیر را به عنوان برده می فروشــند. 
سربازان آنقدر جسور هستند که حتی شرارت های خود را در مقابل 
قصر شاه)طهماســب دوم( نیز انجام می دهند.« و این تازه مربوط به 
دورانی است که نادر هنوز شاه نشده بود و سردار ارتش ایران بود. او پس 
از نشستن بر تخت شاهان صفوی به مرور تغییر رویه داد و خشونت و 
ظلم فراوانی بر ایرانیان تحمیل کرد. کسی که روزی منجی وطن بود 
حاال خود تبدیل به بزرگ ترین مشــکل ایران شده بود. ابوالحسن بن 
محمد امین گلستانه، نویسنده کتاب مجمل التواریخ که اندکی پس از 
قتل نادرشاه تاریخ نویسی می کرده، یکی از مهم ترین دالیل تغییر رویه 

نادرشاه را اینطور ذکر می کند:»از بدو حال نادرشاه تا زمانی که از سفر 
خوارزم برگشته عازم داغستان شد در امر سلطنت و جهانداری یگانه و 
از راه و رسم  عاجز نوازی با قاطبه ایرانی، نادر زمانه بود و اهالی ایران نیز 
از خرد و بزرگ و ترک و تاجیک، نقد جان را در راه او می باختند. بعد از 
آنکه داغستان مسیر کوکبه خالفت مصیر شد، بنا بر استیالی وساوس 
و توهمات، رضاقلی میرزا را که فرزند مهین و ولیعهد و ارشد اوالد بود 
از نظر انداخته و دیده جهان بین او را از روشنایی عاطل ساخت. از غم 
این معنی تغییر در احوال او راه یافته آشفته مزاج گشت و با عموم اهل 
ایران بنای بد سلوکی گذاشته...اهالی ایران بر فساد ضمیر او مطلع شده 
از چند جا طغیان نموده و بنای مخالفت و خودسری گذاشتند ...« از این 
پس نادرشاه برای خود چنگیز خانی می شود که از کله مردم نگون بخت 
شهرهای مختلف مناره ها برمی افرازد. مثال او در سال 1157ه.ق به قصد 
سرکوب یک شورش محلی به شیراز حمله کرد و چنان قتل عامی از 
مردم آن شهر به انجام رسانید که از شهر عشق و بهارنارنج جز ویرانه ای 
باقی نماند. میرزا محمد کالنتر که  شاهد وقایع این حمله بوده در روزنامه 
خاطراتش این هجــوم را با حمله 
مغول به بخارا مقایسه می کند و 
می نویسد:»آمدند و کشتند و غارت 
کردند و رفتند و دوتا کله مناره هم 
از خود برجا گذاشتند.« این سوای 
حمله های بنیان کنی بود که به 
هندوستان داشــت. حمالتی که 
هرچند غنایم زیادی نصیب ایران 
کرد، اما هزینه های زیادی هم روی 
دست ایرانیان باقی گذاشت. شاید 
مهم ترین دستاورد این سفرها دوری مداوم شخص نادرشاه از جامعه 
و سیاست ایران بود. این بی خبری بعدها برای او چنان دردسر ساز شد 
که قصد قتل عام همه بزرگان کشوری و لشکری را با توهمی بیهوده 
داشت. برخی از این حمله های نظامی به قصد به دست آوردن ثروت 
بوده، اما برخی دیگر فقط قرار بوده وجهه ایران نادری را در دنیا به رخ 
بکشد. میرزا عبدالکریم کشمیری می نویسد:»انتفاع سلطان)نادرشاه( 
از تسخیر توران همین بود و بس! بیست جلد کتاب خوش خط، دویست 
راس اسب ترکی، سیصد نفر شتر، جقه مرصع که پس داده شد و دختر 
ابوالفیض خان برای علیقلی خان برادرزاده نادر و عمه دختر برای خود 

نادر. همین  والسالم...خالصه مدعای او از گرفتن توران فقط اظهار تسلط 
و غلبه بود نه تحصیل زر و مال.«

    سقوط زودهنگام یک شاه
نادرشاه سرانجام در سال 1160 ه.ق در میان موجی از توهم توطئه که 
فکر بیمارش را احاطه کرده بــوده تصمیم به قتل عام جمع کثیری از 
سران قزلباش و بزرگان لشکری و کشوری گرفت. او برای این کار دست 
به دامن سپاهیان ازبک و افغان شــد، اما دولتیان ایرانی زودتر دست 
حریف را خوانده و قصد قتل شاه قدرقدرت را کردند.گلستانه در کتاب 
مجمل التواریخ این حادثه را گزارش کرده است:»دالوران شجاعت بنیان 
افسوس کنان گفتند، الحال که خاطر شاهی به شمشیر افغان و ازبک 
به قتل ما بی جهت تعلق گرفته اولی آن است که داخل سراپرده شده به 
پاداش این کنکاش سر او را از قلعه بدن جدا کرده به سزایش رسانیم و 
معتمدان او که جماعت ازبک و افغان هستند علی الصباح بر سر ایشان 
رفته همگی را به دیار عدم فرستیم. القصه به این سخن همگی دالوران 
متفق گشته همان شب که شب یکشنبه یازدهم شهر جمادی الثانی 
سال یکهزار و یکصد و شصت هجری بود در منزل فتح آباد دو فرسخی 
خبوشان...)بزرگان سپاه( با هفتاد نفر جوانان داوطلب نیم شب به سمت 
سراپرده روانه و تا رسیدن به پرده زنبوری که اول باب سراپرده است از 
هیبت و سطوت نادری پای رفتار دالوران از حرکت بازمانده زمین گیر 
در راه و نیمه راه ماندند که قدم از قدم بر نمی توانستند داشت.« از این 
میان سه نفر می توانند خود را به ســراپرده برسانند و شاه را در خواب 
غافلگیر کنند. لحظاتی بعد پادشاهی که بردن نامش لرزه بر اندام همه 
می انداخت، سر بریده اش غوغایی در میان اردوگاه به پا کرد. و این تازه 
آغاز آشفتگی های جدید در ایران بود. آشفتگی هایی که نتیجه مستقیم 
حکمرانی ناتمام شاهی بود که فکر می کرد از روی زین اسب می تواند 

ایران را اداره کند.  

چهره دوگانه نادرشاه 
 نادرشاه از سرداری دالور تا پادشاهی ظالم 

چهره های متفاوتی از خود در تاریخ ثبت کرده است

در تاالر اصلی کاخ چهلستون نقاشی جنگ مشهور کرنال که نادرشاه در آن بر هندی ها پیروز می شود نقش شده است. این 
نقاشی که احتماال روی یک تابلوی دیواری از عصر صفوی کشیده شده، نمایانگر حضور نادرشاه در اصفهان است. حاکمیت 
نادرشاه با حضور خاندان سلطنتی صفوی محقق نمی شده. او عالوه بر حذف فیزیکی شاهزادگان صفوی، طرح های فرهنگی 
هم برای حذف یادو خاطره این خاندان از ذهن مردم داشته اســت. ترسیم این تابلوی دیواری در چهلستون یکی از همین 

طرح هاست.   

جنازه ای با جالل و شکوه فراوان به سمت کربال در حرکت است تا در آن منطقه مقدس در خاک خفته شود، اما زمان مرگ صاحب 
جنازه مصادف است با اتمام بنای مسجدی که خود او و به فرمان شاه اسماعیل صفوی مجددا آن را بنا کرد ولی فرصت این را نیافت 
که در سال اتمام بنای مسجد علی یعنی 929 ه.ق، خود شاهد افتتاح این مسجد باشد. سال 929 ه.ق سال تبدیل مسجد سنجریه 
به مسجد علی است. مســجدی که در زمان سلجوقیان و ظاهرا توسط سلطان سنجر ســلجوقی بنا شده اینک چند قرن بعد و در 
دوران صفویه تبدیل به خرابه ای شده که توسط میرزا شاه حسین اصفهانی ملقب به اعتماد الدوله دوباره بنا شد، اما طبق نوشته 
های تاریخ حبیب السیر: » در زمستان 929 هجری میرزا شاه حسین مبلغ هفت هزار تومان جهت اخراجات رکابخانه همایون از 

یکی از امراء به نام مهتر شاهقلی مطالبه می کند و پرداخت آن پول را بصحه شاه اسماعیل نیز می رساند 
ولی مهتر شاهقلی در پرداخت آن تعلل کرده و منتظر فرصتی بوده است که وزیر را از میان بردارد...« که 
البته این فرصت را به دست می آورد به طوری که در اردیبهشت همان سال که شاه اسماعیل به همراه 
بزرگان دولت خود از جمله میرزا شاه حسین به جشنی در تبریز رفته بودند مهتر شاهقلی در آخر شب و 
زمانی که پادشاه به خوابگاه خود می رود به همراه عده ای به خوابگاه اعتماد الدوله رفته و و به دروغ اعالم 
می کند که او باید به فرمان شاه پاره پاره شود که این اتفاق توسط شمشیرهای ماموران افتاده و اعتماد 
الدوله به قتل می رسد؛ البته شاه اسماعیل پس از اطالع یافتن از قتل دستور کشته شدن همه عاملین 
قتل را صادر می کند. اما دیگر آب رفته به جوی باز نخواهد گشــت. اما اگر چند قرن به عقب بازگردیم 
روایتی است که در آن سلطان سنجر سلجوقی را بانی و سازنده اصلی مسجد در زمان سلجوقیان این گونه 
معرفی می کند: روزی تیری زوزه کشان قلب پسر بچه ای را می گشاید و او را می کشد. این تیر از کمان 
 سلطان سنجر در زمان شکار و بدون قصد خارج شد. سلطان سنجر در مورد پسر بچه و خانواده اش تحقیق 

می کند و متوجه می شود که نام او علی اســت و پدر و مادرش عالقه مند بودند که وقتی او بزرگ شــود با کارهای بزرگ نامش 
 ماندگار شود؛ بنابراین سلطان سنجر مسجدی به نام پسر و به خاطر آرزوی پدر و مادرش بنا می کند و نام پسر یعنی علی را روی آن
 می گذارد؛ اما جابری انصاری، علیشاه فرزند تکش، سلطان خوارزم را در سال 595ه.ق سازنده این مسجد معرفی می کند که او 

پس از اتمام بنا نام حضرت علی )ع( را  روی آن می گذارد.

عکس روزداستان هایی از بانیان مسجد سلجوقی
چهارسوق

مسجد سلجوقی با شمایل صفوی
قدم زدن در میدان کهنه اصفهان و حرکت به ســمت 
محله هارونیه و ورود به کوچه ای به نام مسجد علی، روبه 
روی هارونیه مقدس، چشم را نظاره گر مناره ای می کند 
که می تواند انسان را به چند قرن قبل و در سال 512 
ه.ق و به دوران امپراتوری سلجوقیان باز گرداند. در کنار 
این مناره که معروف به مناره علی است بعدا مسجدی 
ساخته شد که در آن روزگار به آن مسجد سنجریه می 
گفتند. » از جمله دیگــر بناهاي درخور ذکر این کوي، 
مسجد سنجریه مي باشد که کتیبه سردرش با خط زرین 
به نام شاه اسماعیل اول نوشته شده و چنین مي نماید 
که باني آن همین شاه اســت« این سخنان »شاردن« 
سیاح فرانسوی است که در زمان شاه سلیمان صفوی 
و در قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده و اماکن مهم 
محله های مختلف اصفهان را در آن روزگار دیده و نام 
برده، از جمله مسجد سنجریه که اکنون به نام مسجد 
علی شناخته می شود؛ البته در زمان شاه اسماعیل این 
مسجد به خرابه تبدیل شده بوده که توسط وی مرمت و 
یا به گونه ای تجدید بنا می شود و از همان زمان ظاهرا 
به سبب مذهب شاه اسماعیل و به احترام حضرت علی 

)ع(، مسجد علی نام گذاری شد. در کتیبه سر در ورودی 
مسجد، نام میرزا کمال الدین شاه حسین اصفهانی به 
چشــم می خورد که او با لقب اعتمــاد الدوله در دربار 
شاه اســماعیل بوده و عالوه بر مرمت بنا، گچ بری ها و 
تزئینات کاشیکاری مسجد را هم انجام داده است. سال 
اتمام این بنا توسط وی ســال 929 ه.ق است که البته 
مقارن با مرگ اوست و نتوانست از بنایی که روی آن کار 
کرده بود، پس از اتمام لذت ببرد و ظاهرا سرنوشــت او 
هم همچون بسیاری از بزرگان گذشته شده و به سبب 
عزیز بودنش نزد شاه مورد حسد اطرافیان واقع می شود 
و به قتل می رسد. زمان ســاخت این مسجد متعلق به 
دورانی است که سلجوقیان امپراتوری در شرق تشکیل 
داده بودند. این مسجد چهار ایوانه اســت و این ایوان 
جنوبی است که وســیع تر بوده و گنبد خانه مسجد در 
پس آن قرار گرفته است. شبستان اصلی مسجد هم در 
زیر گنبد قرار گرفته است؛ البته شبستان زمستانه ای 
هم در گوشــه جنوب شرقی مســجد قرار دارد. گنبد 
مسجد آجری اســت و داخل آن با مقرنس های گچی 
تزئین شده است. کتیبه ای هم از آیات قرآنی با گچبری 

طالیی اطراف گنبد قرار دارد. مناره مسجد علی هم در 
حال حاضرحدود چهل متر ارتفاع دارد که ظاهرا ده متر 
آن در اثر عوامل مختلف تخریب شده است. این مناره 
از پایین به بــاال نازک تر می شــود. تزئینات زیبای آن 

آجرچینی بوده و دارای پنج کتیبه به خط کوفی است.

اصفهانگردی

نادرشاه عامل 
مهاجرت های عظیم

نادرشــاه با فشــاری که بر مردم مناطق مختلف می آورد، موجی از مهاجرت های بی رویه را ایجاد کرد که 
بافت اجتماعی ایران آن روزگار را عمیقا دگرگون کرد. دکتر پرویز رجبی می نویسد:» درسال 1143ه.ق به 
فرمان نادرشاه پنجاه تا شصت هزار نفر از عشــایر آذربایجان و عراق و فارس به خراسان کوچانده شدند. دو 
سال بعد در سال 1145ه.ق شــصت هزار نفر از ابدالی های هرات مجبور به کوچ به حوالی مشهد و دامغان 

شدند. در همین سال سه هزار نفر از بختیاری های هفت لنگ را به خراسان تبعید کردند. نادر در سفر خود 
به تفلیس در سال 1145ه.ق با تنبیه گرجی ها که نافرمان شــده بودند، شش هزار نفر از آنها را به خراسان 
 تبعید کرد و باالخره در 1149ه.ق شــورش بختیاری ها را خوابانده و ده هزار نفر از آنها را به جام خراسان

 فرستاد.«

نادرشاه در چشم انداز تاریخ
»ژان اوتر« سفرنامه نویس اروپایی که در عصر نادرشاه در ایران بوده او را فرزند یکي از 
افراد پرآوازه و صاحب منصب معرفي  مي کند و مي نویسد: »پدرش یکي از افشارهاي 
قبایل ترکمن و فرماندار دژ کالت خراسان  بود...« ژان اوتر درباره لشکرکشی نادرشاه 
به هندوستان و دلیل قتل عام مردم دهلی اینطور می نویسد:»نزدیکي هاي غروب روز 
دهم  مارس، در همه  جا انتشار دادند که نادرشاه مرده است. مردم هند به پا خاستند و 
فریاد برآوردند و اسلحه به دست گرفتند و در کوچه و بازار به هر قزلباشي  )منظور سپاه 
ایران( که برخوردند او را کشتند و به سوي دژ دهلي شتافتند و در این قیام که در تمام 
شب دوام داشت مي گویند بیش از 2500 ســرباز ایراني  را به قتل رسانیدند. نادرشاه 
فرمان قتل عام صادر کرد. در این کشتار، بیش  از 200 هزار نفر جان باختند.« ژان اوتر 
 وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را در عصر نادری تیره و تار ترســیم کرده است:
» در تمام این راه ها، بدبختي ها و بیچارگي هاي زیادي دیده مي شــود. مردم در اثر 
جنگ یا بدرفتاري  ماموران ، به کوهستان هاي لرستان پناه برده اند و در آنجا هم  از آزار 
برکنار نبوده اند. با این ناامني هاي طوالني زمین ها نکاشته و خانه ها ویران مانده اند. 
اگر در پاره اي از جاها کساني باقي  مانده اند، روزگار سختي را مي گذرانند. تالش براي 
پیداکردن گوشت، برنج و غذاهاي خوراکي بیهوده بوده و در جاهایي هم که زراعت  مي 
کنند، نان و ماست و سبزیجات و ...به زحمت دریافت مي  شود. فقري را که  هنگام رفتن 
به اسپاهان )اصفهان( دیده بودم مرا آزموده  کرده بود؛ لذا مجبور شدم که در مسافرت 

تازه پیش بیني هاي بیشتري  بکنم.«

در 
حاشیه 
تاریخ

قرائتخانه

لحظاتی بعد پادشــاهی که بــردن نامش 
لرزه بر اندام همه می انداخت، ســر بریده اش 
غوغایی در میان اردوگاه به پا کرد و این تازه آغاز 

آشفتگی های جدید در ایران بود

محمد رضا موسوی خوانساری

مهرداد  موسوی خوانساری
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پس از قرعه کشی مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
آسیا، سبزپوشان اصفهانی باید در این مرحله به 
مصاف حریفی از هند بروند.با حذف نمایندگان 
کشــورهای مختلف از جمله عراق و عربستان از 
مرحله پلی آف، تیم فوتبــال ذوب آهن با قرعه 

بسیار آسانی برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مواجه شد.
بر این اســاس نماینده ایران روز 30 ژانویه برابر 10 بهمن در اصفهان مقابل تیم ایزاول هند به 

میدان خواهد رفت. ایزاول، قهرمان فصل پیش لیگ فوتبال هندوستان بوده است.
با توجه به سهمیه ایران در این فصل از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که 3+1 تعیین شده است، 
تیم فوتبال ذوب آهن که پس از عدم تکمیل مدارک حرفه ای باشــگاه نفت تهران، جایگزین 
این تیم شده است، باید رقابت خود را از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان برای صعود به مرحله 

گروهی آغاز کند.

دعوت از 5 بازیکن گیتی پسند 
برای حضور در تیم ملی 

اســامی بازیکنان دعوت شــده بــه تیم ملی 
فوتسال برای شرکت در 
مسابقات چهارجانبه 
اصفهان اعالم شد 
که بر این اســاس 
صمیمی،  علیرضا 
ســپهر محمــدی، 
 ، ی محمــد قر با
حمیداحمــدی، محمدرضا 
سنگ سفیدی، فرهاد توکلی، اصغرحسن زاده، 
احمد اســماعیل پور، ســعید احمدعباســی، 
ابوالقاسم عروجی، حسین طیبی، توحیدلطفی، 
مهران عالیقدر، مهدی جاوید، محمدشجری و 

مسلم اوالدقبا به تیم ملی دعوت شدند.
در این میان نام سپهر محمدی، اصغر حسن زاده، 
احمد اسماعیل پور، ابوالقاسم عروجی و احمد 
 عباســی، 5 بازیکن تیم فوتســال گیتی پسند

 به چشم می خورد.    

تیم فوتبال ســپاهان  در ورزشــگاه خانگی خود میزبان 
استقالل خوزستان بود. شاگردان زالتکو کرانچار در دقیقه 
۷۳ این دیدار و توســط جالل الدیــن علیمحمدی از تیم 
سرمربی ســابق خود پیش افتادند ولی وحید نامداری در 
دقیقه ۹۰ دروازه تیم اصفهانی را فرو ریخت تا نقشــه های 
سپاهان برای کسب هر ســه امتیاز این دیدار نقش بر آب 

شود.
در پایان این مســابقه برخی هواداران عصبانی سپاهان با تجمع پشــت درب خروجی جایگاه ویژه ورزشگاه 
نقش جهان علیه محســن طاهری، مدیرعامل باشــگاه ســپاهان و زالتکو کرانچار شــعار ســر دادند. این 
مســئله موجب شــد بازیکنان ســپاهان هم با تاخیر از رختکن ورزشــگاه نقش جهان خارج شــوند و برای 
 مصاحبه با خبرنگاران به میکســدزون بیایند.در نهایت با دخالت نیروی انتظامی هواداران ســپاهان محل را

 ترک کردند.

ذوب آهن به مصاف 
قهرمان لیگ هند 
می رود

پس از توقف خانگی سپاهان اتفاق 
افتاد؛

شعار هواداران علیه 
طاهری 

ذوبآهنبهمصافقهرمانلیگهندمیرود

پیشنهاد سردبیر:

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ذوب آهن در نشست 
خبری خود قبل از بازی پرســپولیس و ذوب آهن 
مدعی شــد که از مدت ها پیش یکی از باشگاه ها با 
۳ بازیکن ذوب آهن مذاکره کرده اســت! او در این 
باره گفت: »می خواهم درباره موردی صحبت کنم 

که دوســت ندارم خیلی هم به آن پرداخته شود. 
متاسفانه متوجه شدم یکی از باشگاه ها با سه بازیکن 
ما صحبت کرده است. من نمی خواهم بگویم کدام 
تیم بوده، اما کار قشــنگی انجام نداده و من از آنها 
گالیه دارم. بعد از بازی با فوالد با آنها صحبت کردم 

و آنها گفتند مدت هاســت با ما صحبت کرده اند. 
به نظر من رفتار قشــنگی نبود کــه آقایان انجام 
داده اند.« قلعه نویی قصد نداشت از تیم موردنظرش 
نام ببرد، اما در پاسخ به سوالی درباره دلخوری اش 
از مدیران باشگاه تراکتورسازی این گونه پاسخ داد: 
»در همین ابتدای فصل وقتی بازیکنان تراکتور به 
من زنگ زدند گفتم بمانید و تاریخ سازی کنید، اما 
فقط می خواهم بگویم زیبا نبــود که آقایان بیایند 

و بدون اینکه ما در جریان باشــیم با بازیکنانمان 
صحبت کنند.«

قلعه نویی درحالی ایــن ادعا را مطــرح کرده که 
مسئوالن باشگاه تراکتورسازی در این مدت همواره 
شایعه مذاکره با ســربازان لیگ برتری را تکذیب 
کرده اند و مدعی هســتند که این خــود بازیکنان 
هستند که برای حضور در تراکتورسازی و گذراندن 

دوران خدمت سربازی خود تمایل دارند.

ادعای قلعه  نویی:
 تراکتور با بازیکنان ذوب مذاکره کرده است

خبر روز

 درباره سحر و جادو
 افشاگری می کنم

ماجــرای جادوگــری در فوتبــال ایــران با 
صحبت هــای حســین 
فــاز  وارد  کعبــی 
جدیــدی شــده 
است. بازیکن تیم 
ســپیدرود درباره 
این موضــوع گفته: 
به وقتش در خصوص 
سحر و جادو در فوتبال دست 
به افشاگری می زنم و آن وقت است که می بینیم 
خیلی از همین هایی که االن فاز مبارزه با سحر 
و جادو گرفته اند، ید طوالیی در استفاده از آن 
دارند.با چشــم خودم دیده ام مربیانی را که در 
شورت و جوراب و کفش بازیکنان، سحر و جادو 
می گذاشتند و هزاران دست از این کارها. خیلی 
از همین ها االن که می بینند هوا پس است، فاز 
مبارزه با ســحر و جادو گرفته اند، اما خودشان 

پیش قراول ساحران و جادوگران هستند. 

افشاگری روز

 وعده دژاگه؛
تا ژانویه باشگاه جدیدم  را 

معرفی می کنم
 اشــکان دژاگه در مــورد اینکه تیــم ندارد و 
همچنین تیم آینده اش 

واکنش نشان داد.
دژاگه هــر چقدر 
هم که بدون بازی 
کــردن در یــک 
باشگاه به اردوهای 
تیم ملی دعوت شــود 
و بهترین بازی هــا را نیز از 
خوش به نمایش بگــذارد، باز هم برای خودش 
 و تیم  ایــران حیف اســت که در باشــگاهی 

بازی نکند.
 اشکان، کاپیتان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ 
خواهد بود و بدون شک اگر تا آن زمان صاحب 
تیم شود، عملکردش حتی از این نیز بهتر خواهد 
شــد. دژاگه درباره اینکه هنوز تیمی نداشــته 
واکنش نشان داده و گفته خودش نیز از این بابت 
ناراحت است. اشکان گفته، ناراضی است چون 
آماده  اســت و نمی خواهد بیرون باشد. او اعالم 
کرده تا ماه ژانویه باشــگاه جدیدش را معرفی 

خواهد کرد.

وعده روز

  قاب روز

پیش از آغاز مراسم قرعه کشی جام جهانی انجام شد؛
محمدرضا ساکت با صنایع دستی اصفهان در کاخ کرملین 

محمدرضا ساکت، پیش از آغاز مراسم قرعه کشــی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، 
صنایع دســتی ایران را به جیوانی اینفانتنیو، رییس فیفا، فاطما ســامورای، دبیر کل فیفا، 

ویتالی موتکو، رییس فدراسیون فوتبال روسیه و معاون رییس جمهوری روسیه اهدا کرد.

 ســردار آزمون این فصل بدترین عملکرد ســال های حضورش 
درفوتبال روسیه را داشته اســت. او این گلزنی نکرده و این اتفاق 
در آســتانه جام جهانی برایش اصال خوب نیست. در همین رابطه 
علیرضا جهانبخش که دوستی نزدیکی نیز با سردار دارد، تماسی 
 روحیه بخش با او گرفته و به او گفته با زدن یکی دوگل دوباره راه 

می افتد و به روزهای خوب بر می گردد.

تماس روحیه بخش جهانبخش با سردار
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روزنامه نیوزبالد در گزارشی از رامین رضاییان، مدافع سابق پرسپولیس 
تعریف کرد. این نشریه عنوان کرد: رضاییان که در فصل جاری در تیم 
اوستنده توپ می زند، سلطان اینستاگرام است که بیش از ۱.۱ مخاطب 
دارد.گزارشگر این سایت همچنین عنوان کرد به تازگی ویدئویی از 
رضاییان منتشرشد که در آن، رامین سوار بر خودروی گران قیمتش 

شده و توجه بسیاری از مخاطبین را به همراه داشته است.

چاپ انگلیس گزارشــی به قلم »کارل بلیمی« با عنوان »چرا کارلوس کی روش تیــم ایران را هدایت 
می کند؟« منتشرکرده است.

در ابتدای این مقاله نویسنده توضیح داده که  کی روش دوران مهمی از مربیگری خود را در منچستریونایتد 
به عنوان دستیار و در رئال مادرید به عنوان سرمربی، سپری کرده است، اما اینکه چرا تیم ایران را مربیگری 

می کند، دالیلی دارد.
در ادامه این مقاله عنوان شد:کی روش تاکنون دالیل حضورش را در تیم ملی ایران را بیان نکرده است.اما از 
وقتی که در سال ۲۰۱۱ به عنوان سرمربی تیم ایران برگزیده شد،مبنای کارش را ارتباط خوب با هواداران 
گذاشت. در این چند سال او یک شهرت رویایی نزد هواداران داشته است، اما بعد از عدم موفقیت در رئال 

مادرید و تیم ملی پرتغال، تردیدهایی نسبت به توانمندی هایش وجود داشت.
سان افزود: اما حاال  کی روش مطرح ترین سرمربی در فوتبال آسیا بعد از بردن ایران به دو دوره جام جهانی 
محسوب می شود.مطابق گزارشات در این قالب یعنی به عنوان سرمربی ایران، یک میلیون و نیم پوند در 

سال کسب درآمد می کند.
نشریه پرمخاطب انگلیسی در ادامه یک موضوع دیگر را نیز مطرح کرده و پرسیده: در مدت ۶ سال حضور 

در ایران، کی روش چه تاثیری بر فوتبال گذاشته است؟
گزارشگر سان برای پاسخ به این پرسش نیز چنین بیان کرد:از نظر شخصی کی روش در این مدت، اقامتی 
بحث انگیز در ایران داشته است؛ چرا که این مربی ۶۴ ساله ۴ مرتبه از مقامش استعفاکرد و به خاطر بحث 
مالیاتی برمسند ماند.با هدایت کی روش تیم ایران در راه مقدماتی جام جهانی روسیه تنها دو گل دریافت 
کرد که این دو گل هم در بازی پایانی مقابل سوریه بود.در جام جهانی برزیل تیم کی روش یک تساوی 

بدون گل برابر نیجریه داشت و با یک بدشانسی مقابل آرژانتین، مغلوب گل دقیقه آخر لیونل مسی شد.
سان افزود:کی روش در این سال ها کوشــید و تمرکز کرد تا بازیکنانی که ریشه ایرانی در خارج از کشور 

داشتند را شناسایی و به تیم ملی بیاورد.

رضاییان؛ مرد شماره یک شبکه های اجتماعی
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چرا کی روش تیم ملی ایران را هدایت می کند؟

خبر بد برای وزنه برداری ایران؛ 
 پارگی جزئی رباط پای چپ 

کیانوش رستمی 
پزشــک فدراســیون جهانی وزنه برداری از پارگی 
جزئی رباط پای چپ قهرمان المپیک ۲۰۱۶ خبر 

داده است.
رقابت هــای وزنه برداری قهرمانی جهان در شــهر 
آن هایم در آمریکا آغاز شــده اســت و نمایندگان 
کشــورمان نیــز روی تخته 
خواهند رفت.در آســتانه 
رقابت ملی پوشــان ایران، 
فدراســیون  پزشــک 
جهانی وزنه بــرداری برخی 

ورزشــکاران را مورد 
ینــه  معا

مسئله قرار داد که این 
منجر به خبر بدی برای کشــورمان 
شد.این پزشک پس از معاینه کیانوش 
رستمی اعالم کرد که قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو از 
ناحیه رباط پای چپ دچار پارگی جزئی شده است و به 
همین دلیل نباید حداقل تا چند روز آینده هیچ وزنه ای 
بزند، زیرا در صورت رفتن زیر وزنه دچار پارگی کامل 
رباط می شود.پزشک IWF گفته که حضور رستمی در 
مسابقات بستگی به خودش دارد، اما شرکت او در این 
دوره از رقابت ها را به هیچ وجه تایید نمی کند.کیانوش 
رستمی یکی از امیدهای اصلی کشورمان برای کسب 
مدال طال در پیکارهای جهانی است. او پیش از اعزام 
به آمریکا با مشکالتی در خصوص گذرنامه اش مواجه 
شد و حاال هم که با نظر پزشک فدراسیون جهانی، از 

شرکت در رقابت ها منع شده است.

 قدردانی فدراسیون کشتی
 از مردم و مسئولین

فدراسیون کشتی از مردم و سازمان های اجرایی به 
دلیل حمایت های صورت گرفته از علیرضا کریمی 
قدردانی کرد.فدراسیون کشتی در بیانیه ای از مردم 
و سازمان های اجرایی به دلیل حمایت های صورت 

گرفته از علیرضا کریمی قدردانی کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

از حمایت ملی مردم و سازمان های اجرایی که با مردم 
در کنار علیرضا کریمی ایستادند، سپاسگزاریم.این 
حمایت ها، به همه قهرمانان ملی روحیه ای مضاعف 
می بخشد و یادآور می شود که مردم ایران، در تمامی  
تاریخ این سرزمین، رفتارهای پهلوانانه قهرمانان ملی  
خود را می جویند و می یابند و نکته ارزشــمند این 
جویندگی این است که مالک این یافتن، رفتار است و 
نه مدال.درست است که قهرمانان ما در میدان کشتی 
و ورزش، برای کسب افتخار و آبروی ملی می جنگند،  
اما ما نیز اعتقاد داریم که باید رفتارهای جوانمردانه  
قهرمانان ملی در میادین ورزشی، بیش از مدال های 
رنگارنگ ایشان به چشم آید. از همه کسانی که علیرضا 

کریمی را دیدند، سپاسگزاریم. 

 تقابل هندبالیست های ایرانی 
در لیگ قهرمانان اروپا

تیم هندبال کادتن شافهازن سوییس مقابل دینامو 
بخارست رومانی در هفته دهم لیگ قهرمانان اروپا 
به برتری رسید. در هفته دهم لیگ هندبال قهرمانان 
اروپا دو تیم کادتن شــافهازن ســوییس و دینامو 
بخارست رومانی با داشتن لژیونرهای ایرانی مقابل 
یکدیگر قرار گرفتنــد. در پایان این بــازی کادتن 
شافهازن توانست با نتیجه ۲۷ بر ۲5 مقابل دینامو 
به برتری برسد.تیم دیناموبخارست رومانی از حضور 
هندبالیست های ایرانی شامل ا...کرم و سجاد استکی، 
علیرضا موسوی و سعید حیدری راد بهره می برد و 
تیم کادتن شافهازن سوییس نیز پوریا نوروزی نژاد 
را به خدمــت دارد. در این دیدار ا... کرم اســتکی و 
علیرضا موسوی برای دینامو به زمین رفتند و پوریا 
نوریزی نژاد نیز در ترکیب کادتن شافهازن قرار داشت. 

منهای فوتبال

 دفاع تمام قد »پوچتینو« از
 »دله آلی« در مقابل انتقادات

مائوریســیو پوچتینــو، ســرمربی تاتنهام به 
تمجیــد از دلــه آلــی، 
ســتاره خط میانی 
تیمــش پرداخت 
و از او در برابــر 
انتقادات دفاع کرد.

هافبک انگلیسی در 
هفته های اخیر دچار 
افت شده و روند خوبی را طی 
نکرده اســت. او از ماه آگوســت ، تنها یک گل 
در لیگ برتر به ثمر رســانده و در دیدار مقابل 
یونایتد، آرسنال، لستر و »وست بروم« نمایش 
خوبی نداشته است. با این حال پوچتینو به دفاع 

از عملکرد دله آلی پرداخت.
 او گفت:»من از عملکرد آلی راضی هستم. شاید 
شما پیش خودتان بگویید که دله آلی آنطور که 
باید مثل فصول اخیر، خــوب کار نکرد ولی او 
خیلی جوان است. او باید به تناسب برسد و من 
از او راضی هستم. طبیعی است که انتظارات از 
او باالست زیرا بازیکن با استعدادی است. اینکه 
در هر بازی گلزنی می کند باورنکردنی اســت. 
طبیعی اســت که بازیکنان فــراز و فرودهایی 
دارند. بازیکنان با تجربه هــم در طول ۱۰ ماه 
دچار افت می شوند.دله آلی خیلی جوان است 

و من از او راضی هستم.«

دفاع روز

کنداکتور

فوتبال
بارسلونا - 
ساعت سلتاویگو

15:30

شبکه 
ورزش

بایرن مونیخ فوتبال
ساعت- هانوفر

18

شبکه 
ورزش

فوتبال
آرسنال - 

منچستریونایتد
ساعت

21

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
شنبه 
11 آذر

منچسترسیتی - فوتبال
وستهام

ساعت 
19:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
1 شنبه 

12 آذر

زالتکو کرانچــار ادامه داد: اگرچه باور داشــتم کــه با گل های 
متعددی به پیروزی می رسیم، اما به جای اینکه با آرامش بازی 
 را به نتیجه برســانیم، با وجــود گلزنی به موقع، شــرایط خوبی 

نداشتیم.
سرمربی سپاهان تصریح کرد: همیشــه خواستیم که بعد از گل، 
از نظر دفاعی بازی خوبی به نمایش بگذاریم، اما متاســفانه این 

اتفاق صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه حریف، شــانه به شانه ســپاهان نبود و ایستاده 
بود، اما نتیجه گرفت و یک امتیاز کسب کرد، افزود: کسب دوباره 
امتیازات از دست رفته بسیار سخت اســت، اما ما از نظر تالش، 
بازی خوبی داشــتیم ولی نتیجه نگرفتیم. امیدوار هستم که در 
 آینده، دیگر شاهد این مشکالت نباشیم و عملکرد سپاهان جبران 

شود.
کرانچار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا از بازیکنان 
جذب شده سپاهان راضی بوده یا خیر، اظهار داشت: قبال هم گفته 
بودم که ما در فصل نقل و انتقاالت امســال مجبور بودیم برخی 
بازیکنان را جذب کنیم و ریسک کردیم تا بازیکنان خودشان را 

با شرایط سپاهان تطبیق دهند.
وی ادامه داد: به هر حال، ســپاهان نیازهای سطح باالیی دارد و 
از بازیکنان خود درخواســت های بهتری داشت. برخی از آنها در 
فاصله زمانی کوتاهی خود را با شــرایط وقــف دادند و برخی نیز 

اینگونه عمل نکردند.
ســرمربی ســپاهان تاکید کرد: با توجه به شــرایط تیــم، باید 
در زمان باقی مانده تالش کنیــم تا بازیکنانی که خــود را با ما 

 تطبیق ندادند، تغییر دهیم و از بقیه در نیم فصل دوم اســتفاده
 کنیم.

 مــا از نظــر ســازماندهی بازی شــرایط خوبی 
داریم و به نظــرم تنها کمبود شــانس داریم 
 که امیدوارم این موضوع نیــز در آینده حل 

شود.
وی در پاســخ به ســوال دیگر خبرنــگار مهر 
پیرامون اینکه آیا به دلیل نتایج سپاهان دست 
به اســتعفا می زنید یا خیر، گفت: اعتقادم بر 
این اســت و مواضع فکری من این اســت که 

در نیم فصــل دوم با شــانس و اصالحات خوب 
می توانیم نتیجه بگیریم و تالش می کنیم که در 

بازی هفته آینده مقابل استقالل تهران 
به سمت نتیجه »برد« برویم 

و پس از آن بر اساس 
نالیز صحیح و با  آ
توجه بــه همه 
کار،  نــب  جوا
ت  حــا صال ا

نجــام  ا  را 
دهیم.

ر  نچا ا کر
 : گفــت
ما امروز 

تالش کردیم که عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم 
و در صدد بودیم که با استفاده از تالش، عملکرد 
خوبی داشته باشیم، اما متاسفانه چندین 
موقعیت مناســب گلزنی مــا به نتیجه 

منتهی نشد.
وی اضافه کرد: قبول دارم که تمرکز 
بازیکنان ممکن است در دقایق پایانی 
مســابقه افت کند، اما بــه نظرم این 
 موضوع فردی اســت و مربوط به همه 

نیست.
 به هر حال ایــن موضوع جــزو اتفاقات 
فوتبال اســت و به نظرم هیچ تیمی منتظر 
این نمی مانــد که با اســتفاده از عدم 
تمرکز بازیکنان ما، گل مساوی 

را به ثمر برساند.

واکنش سرمربی زرد پوشان  به استعفا؛

سپاهاننیمفصلدومبهترنتیجهمیگیرد
 در ادامه رقابت های لیگ برتر، هفته چهاردهم تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان مقابل تیم استقالل خوزستان متوقف شد. سرمربی این  تیم دقایقی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل 
استقالل خوزستان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: فیلم بازی دوباره برای ما تکرار می شود و قبل از بازی صنعت نفت و دیگر بازی ها شاهد آن بودیم؛ ما از بازیکنان می خواهیم 

که در اثر اشتباهات انفرادی مشکالتی نظیر این مورد برای ما ایجاد نکنند.
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رئییس شورای شهر اصفهان در دیدار با استاندار 
اصفهان، شــهر اصفهان را جمعیتــی بالغ بر دو 
میلیون نفر دانست که 40 درصد جمعیت استان 
را شامل می شود و گفت: این شهر جزو شهرهایی 
است که بیشترین آثار ثبت جهانی یونسکو را در 

دل خود داشته و در دنیا صاحب هویت است.
فتح ا... معین تصریح کرد: مکاتب بسیاری مانند مکاتب فلسفی، موسیقی، آواز، شهرسازی، هنر 
و ... در اصفهان وجود داشته که این شهر را صاحب مجموعه ای از ظرافت ها و ویژگی ها کرده و 

سبب می شود کار کردن در این شهر بسیار مشکل شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: ما آماده ایم در جهت اجرای برنامه های کالن دولت 
تدبیر و امید به صورت یکصدا حرکت کنیم و امیدواریم حضور شما به عنوان استاندار اصفهان 

باعث حل مشکالت استان از جمله زاینده رود شود. 

فرمانده قرارگاه سیدالشــهدا)ع( اســتان اصفهان با بیان 
اینکه پروژه های محرومیت زدایی سپاه پاسداران با تاکید 
مقام معظم رهبری مبنی بــر محرومیت زدایی از مناطق 
مختلف برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: این پروژه ها 
در عرصه های مختلف از جمله احداث خانه عالم، کمک به 
خانه محرومان، ساخت غســال خانه، احداث مجتمع های 

فرهنگی و تفریحی و طرح های عمرانی تعریف شده است.
سردار جواد استکی با بیان اینکه رفع محرومیت از مناطق شهری و روستایی کویری و نقاط مرزی در اولویت سپاه 

است، افزود: رفع محرومیت از این مناطق و حفظ جمعیت آنها به لحاظ امنیتی دارای اهمیت است.
وی با بیان اینکه قرارگاه سیدالشــهدا)ع( بیش از 140 پروژه را در عرصه های مختلف در  استان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری و یزد در دست اقدام دارد، خاطرنشان کرد: اعتبارات این پروژه ها متفاوت بوده و بسته به 

کمک خیران و دیگر دستگاه ها متغییر است.

 همصدا با دولت 
در پی حل مشکالت 
هستیم 

اجرای ۱۴۰طرح 
محرومیت زدایی در 
سه استان کشور

تبدیل علم و دانش به ثروت باید مورد توجه قرار گیرد
پیشنهاد سردبیر:

خطبه

طرح کاشت یک نهال به ازای 
تولد یک نوزاد اجرا می شود

درختان، نبض زمین و مایه حیات انسان و حیوان و 
حتی بعضی از گیاهان هستند، زیرا با جذب گازهای 
سمی از جمله دی اکسید کربن و تولید اکسیژن 
باعث دوام حیات انسان و سالمت چرخه طبیعت 

می شوند.  
شهرداری اصفهان نیز در همین راستا و در اقدامی 
نو و مبتکرانه به تازگی اقدام به احداث باغی با عنوان 
باغ رویش با مســاحت ۵ هزار و ۵00 مترمربع در 
منطقه ناژوان کرده اســت که نهال هایش با تولد 
هر نوزاد کاشته می شود.والدین تا ۶ ماه پس از تولد 
فرزندشــان فرصت دارند با مراجعه به باغ رویش، 

نهالی را به یادگار به نام فرزند خود بکارند.

با احداث دوربرگردان شهدای اشکاوند؛
ترافیک بزرگراه باغ رضوان 

کاهش می یابد
مدیر پروژه دوربرگردان شهدای اشکاوند اظهارکرد: 
احداث دوربرگردان شهدای اشکاوند حدفاصل پل 
شهدای اشــکاوند و سپاهان شــهر در دست اجرا 
 بوده و تاکنون ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.
مجید براتی با اشاره به اینکه دوربرگردان شهدای 
اشکاوند دارای ۲ رمپ به ارتفاع ۷ متر است و بخشی 
از رینگ چهارم ترافیکی اصفهان نیز محســوب 
می شود، توضیح داد: با احداث دوربرگردان شهدای 
اشکاوند ترافیک بزرگراه باغ رضوان و جاده سپاهان 

شهر کاهش می یابد.

امام جمعه موقت اصفهان:
اگر کسی بخواهد زورگویی 

کند، با مشت به دهان او می زنیم
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
اظهار کرد: کلید بهشــت، موفقیت و رســتگاری 
تقواست و امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
به دلیل اینکه می دانستند چه بگویند، توانستند 
در برابر دنیای استکبار ایســتادگی کنند؛ امروز 
به روایت اهل تســنن والدت پیامبر )ص( و آغاز 
هفته وحدت است.حجت االســالم سید مجتبی 
میردامادی افزود: منظور از هفته وحدت این نیست 
که اهل سنت شیعه شوند؛ چون این کار به انجام 
بحث بر اساس کتاب هایی که والیت امام علی)ع( 
را اثبات می کنند، نیاز دارد. بلکه هدف از وحدت 
شیعه و سنی، متحد بودن در برابر آمریکا، اسرائیل 
و مستکبران دنیاست. وی با اشاره به اینکه داعش 
آن قدر که سنی ها را کشت، شیعه را نکشته است، 
گفت: کفر جهانی در مقابل همه ما مسلمانان است 
و زمانی که متحد باشیم می توانیم بر کفر جهانی 
پیروز شویم و آمریکا به بهانه حمایت از سنی، نه به 
سنی و نه به شیعه رحم نمی کند و شیعه انگلیسی 
مانند سنی آمریکایی اســت و همه باید تابع دین 
پیامبر)ص( باشــیم. وی با اشــاره به بیانات مقام 
معظم رهبری ادامه داد: باید از ســردار سلیمانی 
و بقیه رزمندگان برای پیروزی بر داعش تشــکر 
کرد اما باید دانســت این پیروزی عنایت خداوند 
بود.امام جمعــه موقت اصفهــان در پایان گفت: 
خداوند یاور مردم است و می توان با همه دنیا صلح 
کرد اما اگر کســی بخواهد زورگویی کند با مشت 
به دهان او می زنیم؛ مردم باید روحیه انقالبی خود 

را حفظ کنند.

استاندار اصفهان در دیدار با اعضای شورای شهر و 
شهردار اصفهان و جمعی از مدیران شهری با وی، 
ضمن تبریک ســالروز والدت پیامبــر اکرم )ص( 
اظهارداشت: اصفهان شهری تاریخی و زیباست که 
متعلق به همه ایران اســت و امیدواریم که بتوانیم 

آبادانی و نشاط را برای این شهر به ارمغان آوریم.
محسن مهرعلیزاده در ادامه افزود: انتخاب اعضای 
شورای شــهر از یک جریان سیاسی مشخص در 
اصفهان، نشــان از تغییر رویکردها و اعتماد مردم 
دارد و همین موضوع مسئولیت اعضا را دو چندان 

می کند.
وی با بیان اینکه مردم تازمانی اعتماد خواهند کرد 
که این انتخاب درست را در اعضا ببینند و احساس 
کنند که اعضای شورا با خلوص نیت و دلسوزی به 
کار می پردازند، افزود: مــردم باید بدانند که افراد 
منتخب آنان با دلســوزی و دانش روز و با اعتقاد 

به حقوق مردم و تقدم حقوق آنان و اولویت منابع 
به منافع ملی به صنفی عمل خواهند کرد که این 
امر باعث تکرار استقبال مردم خواهد شد؛ ولی اگر 
مردم حس کنند که خواســته ها و مطالبات آنها 

برآورده نشده است دیگر اعتماد نخواهند کرد.
مهرعلیزاده افزود: انتخاب 
شــهردار اصفهان از جمع 
۶0 نفــری کاندیداهــای 
مســئولیت شــهرداری 
اصفهــان،  کالن شــهر 
را  ایشــان  مســئولیت 
چندین برابر ســنگین تر 

کرده است.
وی با اشــاره به کمبود اعتبــارات و تحقق بودجه 
اظهار داشت: بودجه کل اســتان از آنچه در شهر 
اصفهان هزینه می شــود کمتر اســت و مدیریت 

استان باید با همین بودجه محدود در جهت توسعه 
مناطق محروم و هرگونه نیاز توسعه ای ازجمله آب، 

برق، گاز و ... پاسخگو باشد.
محســن مهرعلیزاده بابیان اینکــه تصمیم گیری 
درخصوص بودجه در شهرداری ها بسیار متمرکز 
اســت، افــزود: 1۳نفر از 
اعضای شــورای شهر در 
این خصوص تصمیم گیری 
می کنند؛ اما در خصوص 
بودجــه اســتانی تمامی 
دســتگاه های اجرایــی 
می کننــد  مشــارکت 
درحالی کــه در برخی از 

مواقع هزینه کرد بودجه ها از قبل مشخص است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: راحتی کار و نزدیک 
بودن تصمیم به اجرا در شهرداری ها و شورای شهر 

و هزینه های شــهری، مزیت بزرگی اســت که در 
اختیار شهرداری ها قرار دارد.

وی مزیت سوم بودجه های شهری نسبت به بودجه 
اســتانی را حیطه محدود عملکرد شــهرداری ها 
عنوان کــرد و افزود: در بودجه های اســتانی باید 
همه شهرها و روســتاها مدنظر قرار گیرد و همین 

موضوع، کار را به مراتب مشکل تر می کند.
مدیر ارشد استان افزود: این سه ویژگی، کار شورای 
شهر و شهرداری ها را بســیار آسان و درعین حال 
مهم و مسئولیت آور می کند و فرصت خوبی را برای 

خدمت در اختیار آنان قرار می دهد.
مهر علیزاده با تاکید بر اینکه بودجه شهرداری ها 
باید بجا و در محل درســت هزینه شود، افزود: در 
این صورت مردم از عملکرد شــهرداری ها رضایت 
خواهند داشــت که این موضوع رضایت خداوند را 

نیز در پی دارد.

استاندار اصفهان در دیدار با مدیران شهری:

بودجه استان از آنچه در شهر اصفهان هزینه می شود کمتراست

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در شانزدهمین اجالس روسای دانشگاه های سطح یک کشور:

تبدیل علم و دانش به ثروت باید مورد توجه قرار گیرد
وزیر علــوم و تحقیقات و 
فناوری به منظور شــرکت 
در شــانزدهمین اجالس روسای 
دانشگاه های ســطح یک کشور 
روز پنجشنبه به اصفهان سفر کرد. 
منصور غالمی در این سفر همچنین  
از شهرک  علمی و تحقیقاتی بازدید 
به عمل آورد و از چندین محصول 
جدید تولید شده توسط شرکت های 
دانش بنیــان رونمایی کرد و عصر 
پنجشنبه در اولین همایش تجلیل 
از خیرین دانشگاه اصفهان  که در 
این دانشــگاه برگزار شد، حضور 

یافت.

وزیر علوم در دانشگاه اصفهان:
بار مسئولیت ها به سرعت به 
دانشجویان سپرده می شود

منصور غالمی در اولین همایش تجلیل از خیرین 
دانشگاه اصفهان با اشاره به کار خیر و نیکو اظهار 
کرد: در طــول تاریخ همــواره همت های بلند، 
چاره ساز و ماندگار بوده است و نام خیران همیشه 

در تاریخ ماندگار خواهد بود.
وی افزود: در حوزه آموزش عالی از رویکرد اعمال 
خیر در ســاخت دانشگاه ها خرســند هستیم؛ 
همت های عالی خیران در امور آموزشــی کمک 

می کند تا از مشکالت دانشجویان کاسته شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه ها 
نه تنها محل کار و تحصیل اساتید و دانشجویان 
بلکه محل زندگی آنان است؛ اعمال خیر به زندگی 
مجموعه علمی کشور انرژی و روحیه خواهد داد.

وی تصریح کرد: باید قدر دانشجویان را دانست 
چراکه در آینده باید مســئولیت ها را به دســت 
جوانان دهیم و آنان نیز باید آماده باشند؛ زیرا به 
سرعت بار مسئولیت ها به آنان سپرده خواهد شد.

 استان اصفهان؛ پیشگام 
در نوآوری و کارآفرینی

سیستانی، معاون برنامه ریزی و توسعه استانداری 
اصفهان که به نیابت از اســتاندار در این نشست 
حاضر شد، با ارزشمند خواندن تاثیر این اجالس 
در رشد علم، توسعه و تحول کشور، همین طور 
نوآوری و کارآفرینی، از پیشگامی استان اصفهان 
در حوزه های علمی و فنــاوری و برخورداری از 
دانشــگاه هایی با رتبه برتر ســخن راند و افزود: 
اصفهان در ابعاد صنعتــی، فرهنگی-اجتماعی 
و ایثار و شــهادت با بیش از ۲۳ هزار شهید، در 
پیشــبرد اهداف ملی و منطقه ای نقش خود را 

ایفا کرده است.
 وی رودخانه زاینده رود را یکی از نقش آفرینان 
حوزه های اقتصادی- اجتماعی در استان عنوان 
کــرد و از برنامه ریزی کوتاه مــدت و بلندمدت 

استانداری برای استان خبر داد. 
سیستانی، پیامد ســفر وزیر علوم به اصفهان را 
تغییراتی عنوان کرد که قرار اســت در دانشگاه 

اصفهان رخ دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شــانزدهمین اجالس روســای دانشگاه های 
سطح یک کشور، با گرامیداشت ایام ربیع االول و نزدیکی روز دانشجو، به سابقه 
استکبار ستیزی دانشجویان اشاره کرد و گفت: این خط مشی همچنان استمرار 
دارد. دکتر منصور غالمی، همچنین چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان را گرامی داشت و گفت: این دانشگاه در عین جوانی، در آموزش و توسعه 
منابع انسانی، رشد خوبی داشته اســت. وی با بیان اینکه مجموعه دانشگاه های 
کشور، ظرفیت علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران محسوب می شوند که در 
راستای اعتالی کشور کار می کنند، اهمیت این اجالس را در ایجاد هم اندیشی و 
رشد دانش و پیشبرد حرکتی صحیح ارزشمند خواند. دکتر غالمی، وجود مجموعه 
های فکری در دانشگاه ها که بتوانند با توجه به حساسیت این دوران، ما را در زمره 
توسعه و پیشــرفت دنیا قرار دهند را قابل تقدیر دانست و گفت: در بین کشورها، 
جایگاه خوبی در تولید علم و در منطقه رتبه نخست را داریم. همچنین در بسیاری 
از رشته های جدید، به برتری هایی دست یافته ایم. وی یادآور شد: در چند سال 
اخیر با کمک هیئت های امنایی، ماموریت هایی را برای دانشگاه ها تعریف کرده ایم 
و همه دانشگاه ها راهبردهایی دارند که در این راهبردها، برنامه های کالن آموزشی 
و علمی باید اجرا شــوند؛ ضمن آنکه باید الگوهای خوبی از طریق این اجالس به 
سایر دانشگاه ها انتقال یابد. وی با اشــاره به ضرورت هایی که در حوزه آموزشی 
دانشگاه های کشور باید در نظر گرفته شود، بر کیفی سازی آموزش عالی، به روز 
کردن و ارتقای کیفیت دانشگاه ها تاکید کرد که در این راستا، اختیاراتی به دانشگاه 
ها داده شده و در به روز رسانی آنها موثر است. همچنین، دانشگاه های کوچک تر 
باید تحت پوشش دانشــگاه های بزرگ تر قرار گیرند تا بتوانند خدمات علمی و 
آموزشی مناسبی ارائه دهند. وی از ارتباط علم با صنعت و حل مشکالت جامعه، 

با تاکید بر اینکه در انتشار دستاوردهای تحقیق و پژوهش باید بیشتر کار کنیم، 
سخن راند و تصریح کرد: تبدیل علم و دانش به ثروت از مباحثی است که بیش از 
پیش باید مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه پارک های علم و فناوری و شهرک های 
علمی تحقیقاتی در راستای تبدیل ایده های علمی به کارآفرینی و راه اندازی مراکز 
رشد و استارت اپ ها، حاصل رشد و توسعه دانش فنی برای اشتغال و کارآفرینی 
است و از طرف وزارت علوم حمایت می شوند. غالمی، تعامل علمی با دانشگاه ها و 
مراکز علمی خارج از کشور را ضروری دانست و گفت: هر چقدر بتوانیم از تحقیقات 
علمی کشورها بهره بگیریم، به تعامل و دیپلماســی علمی و برقراری روابط بین 
اساتید دانشگاه ها و ارتقای جایگاه جهانی کشورمان و انتقال دانش و مهارت کمک 
می کند. وزیر علوم از پیش بینی خوبی که در بودجه آینده برای تامین تجهیزات 
دانشگاه ها صورت گرفته است، خبر داد و با تاکید بر ظرفیت باالی زیرساخت های 
علمی و آموزشی کشور، به جایگاه اســاتید دانشگاه ها در بین نخبگان دنیا اشاره 
کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با کمک دولت و مجلس بتوانیم در راستای ارتقای 

توانمندی های پژوهشی دانشگاه ها گام برداریم.

پیش بینی بود جه آینده برای تجهیز دانشگاه های کشور
دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی، 
با حضور در غرفه ها و آیین رونمایی از محصوالت جدید توســط شــرکت های 
دانش بنیان، راهبرد وزارت علوم و دولت را حمایت از شرکت های دانش بنیان اعالم 
کرد و گفت: خوشبختانه در کشور ما مراکز  و شرکت های فناوری و رشد، جایگاه 

خود را پیدا کرده و در حال توسعه هســتند که یکی از نمونه های موفق، شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان با طرح  های بســیار خوب است. دولت در زمینه های 
مختلف حمایت های خود را شــروع کرده که شــاهد افزایش ایــن کمک ها در 
سال های اخیر بوده ایم. وی مدل های حمایتی مختلف دولت را از طریق حمایت از 
نوآوری، ضوابط و مقررات شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، پارک های فناوری 
و استارت آپ ها و زمینه های دیگری عنوان کرد که به این گونه فعالیت ها و به ویژه 
شرکت های جدید منتقل می شود. غالمی خاطر نشان کرد: تالش دولت بر این 
است تا از این مدل فعالیت ها که با تبدیل دانش و فناوری به نتیجه می رسد، بیش 
از پیش حمایت کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارتخانه توافق و قراردادی 
دارد که نمونه خارجی محصوالت نوآوری شــده در داخل، وارد نشود، پاسخ داد: 
هنوز به طور جدی وارد این عرصه نشــده ایم ولی اکنون مسائلی توسط برخی از 
شرکت ها برای ادامه کار و رشد و جلوگیری از تضعیف آنها در این خصوص، مطرح 
شــد و تصمیم گرفتیم این موضوع را با همکاری معاون برنامه ریزی و پژوهشی 

وزارت علوم که در این سفر همراه ما بودند، پیگیری کنیم.

اصفهان؛ میزبان سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی
در ادامه دکتر کشمیری، رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به 
فعالیت های علمی شــهرک و تبدیل نوآوری های شــرکت های دانش بنیان به 
صنعت، ایجاد اشــتغال و کارآفرینی، بیان داشــت که از مجموعه های فناوری 
کارآفرین حمایت می کنیم. وی بازدهی برخی شرکت های دانش بنیان از سطح 

مقدماتی را عرضه ۵ محصول جدید به بازار عنوان کرد و افزود: بیش از ۶۶ فناوری 
در این مجموعه، تبدیل به شــرکت های صنعتی و تولیدی شــده اند که ارزش 
اقتصادی باالی ۵00 میلیارد تومان را ایجاد کرده است. وی نمونه ای از نوآوری ها 
را تولید ژنراتورهای با سوخت سازگار با محیط زیست، تولید کودهای کمپوست، 
پایدارکننده های مــواد غذایی و پودرهای صنعتی عنوان کــرد و گفت: کارکرد 
اقتصادی شرکت ها 10 میلیون دالر صادرات، 1۵0 میلیارد تومان فروش، هزار و 
۳00 میلیارد تومان گردش مالی و 180 میلیارد تومان قرارداد در حوزه پژوهش و 

فناوری در سال گذشته داشته اند.
کشمیری، درخصوص توسعه فضای فیزیکی شهرک علمی و تحقیقاتی، بااشاره 
به آماده شدن پارکی پالک بندی شده با تمام زیرساخت ها، احداث مرکز رشد و 
ساختمان چند مستاجره و چندین مجموعه از سوله های کارگاهی و آزمایشگاهی 
تجهیز شــده، آن را آماده واگذاری اعــالم کرد و گفت: از ســال های ۹۳ تا ۹۵، 
40میلیارد تومان عملیات عمرانی انجام داده ایم. وی از فضاسازی بام و نصب انرژی 
خورشیدی، توسعه فضای سبز شهرک، احداث سالن مجهز سروش و واگذاری 10۵ 
هزارمتر از 1۶0 هزارمتر اراضی شهرک به بخش خصوصی خبر داد و افزود: بیش از 

۳۵0 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است. 
کشــمیری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشــاره به جایگاه بین 
المللی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از میزبانی شهرک برای سی و پنجمین 
کنفرانس بین المللی پارک های علمی خبر داد که نیازمند پشتیبانی گسترده برای 

میهمانان خارجی و یک و نیم میلیارد تومان اعتبار است. 
وی در ادامه، به ارتباط گسترده شــهرک با مراکز دانشگاهی و تالش برای بومی 

سازی فرآیندها پرداخت.

دولت با مدل های مختلف حمایتی، از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند

فرزانه افسرطه

اخبار

عملیات اجرای مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای )مدظله العالی( از ســال ۹0 با امید کمک 
100میلیارد تومانی دولت آغاز شد.اکنون عملیات اجرایی این پروژه ۶ سال است که در دست اجراست و 
دولت تنها از بودجه مقرر ۲0میلیارد تومان آن را پرداخت کرد؛ لذا به دلیل عدم تعهد دولت عملیات اجرایی 
این پروژه تا به امروز طول کشیده است. اما شهرداری اصفهان طی این سال ها با چنگ و دندان این پروژه را 
سرپا نگه داشته و هرساله اعتباراتی به این پروژه تزریق می کند تا از نفس نیفتد؛ چرا که اگر عملیات اجرایی 

آن بر زمین بماند جان بخشیدن به این پروژه سخت می شود.
دولت برای احداث مرکز همایش های بین المللی فقط ۲0 میلیارد تومان پرداخت کرد

فتح ا... معین رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در این باره می گوید: این پروژه قرار بود در راستای 

برگزاری اجالس سران غیرمتعهد ظرف مدت یکسال به بهره برداری برسد و بر همین مبنا دولت نیز باید 
100 میلیارد تومان به اجرای این پروژه کمک می کرد، ضمن اینکه شهرداری اصفهان نیز 40 میلیارد تومان 
برای این پروژه در نظر گرفته بود؛ اما در سال های قبل دولت تنها ۲0 میلیارد تومان به این پروژه کمک کرد.
وی عنوان می کند: شهرداری اصفهان برای تعطیل نشدن این پروژه، سالیانه ۵0 میلیون تومان بودجه در 
نظر گرفت که البته در دولت جدید بخش دیگری از تعهدات دولت پرداخت شــده و برای دریافت بخش 

دیگری از آن نیز در حال مکاتبه هستیم.
مرکز همایش های بین المللی طبق استانداردهای روز احداث می شود

ایرج مظفر معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان نیز در خصوص این پروژه اظهــار می کند: مرکز 

همایش های بین المللی امــام خامنه ای )مدظله العالــی( یکی از ماندگارترین پروژه هایی اســت که با 
تکنولوژی خاص خود ساخته شده است همچنین ساختمان این مرکز به گونه ای طراحی شده که گویای 
عبارت معروف »اصفهان، نصف جهان« است، چرا که شکل نیم کره بودن آن نماد »نصف جهان« است و در 
ساختمان آن نیز همانند سقف داخلی آن که نقش سقف مسجد شیخ لطف ا... است، معماری خاص اصفهان 
لحاظ شده است.وی ادامه می دهد: این پروژه با تمام امکانات استاندارد، امکان برگزاری همایش های بزرگ 
داخلی و خارجی را دارد.وی تاکید می کند: این مرکز در زمینی به وســعت ۷0 هکتار در ۲ بخش ساخته 
شده است که یک بخش سالن های برگزاری مراسم و بخش دیگر هتل، تجاری و ویالهای اقامتی است که 

در دست احداث قرار دارد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای طبق استانداردهای روز دنیا ساخته می شود

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2296 | December 02, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2296 |  شنبه 11 آذر 1396 | 13  ربیع االول 1439



12
-6 

10
-8 

امام علی عليه  السالم :
بر شما باد به ارتباط و بخشش و تالش با يكديگر و دورى گزيدن از جدايی 

و پشت كردن به يكديگر

شنبه 11 آذر 1396|13 ربیع االول 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2296| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2296,  December  02
 2017 .  12 Pages

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

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

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

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

۳. مشتاق باشید
خیلی مهم است که به افراد و حرف هایشان اشتیاق 
و عالقه نشان دهید. می دانید برای مردم چه چیزی 
از همه مهم تر است؟ خودشان! شما می توانید از این 
موضوع به نفع خودتان استفاده کنید. اگر نسبت به 
آنها اشتیاق نشان بدهید آنها به طور خودکار شما 
را دوست خواهند داشــت. چرا؟ چون شما باعث 
شــدید آنها حس خوبی درمورد خودشان داشته 
باشند. برای اینکه به افراد عالقه نشان بدهید الزم 
نیست چاپلوسی کنید. ســواالت هوشمندانه از 
آنها بپرسید، ازشان تعریف های واقعی کنید و در 
مقابل صحبت هایشــان از خود  اشتیاق و هیجان 
نشان دهید. انجام این کار به شما کمک می کند 
تا بیشتر درگیر  مکالمات و گفت و گوهای خود با 

دیگران شوید.
۴. بلد باشید چطور خودتان را سرگرم کنید

آخرین نکته ای که به شــما کمک می کند بیشتر 
کاریزماتیک باشید، این است که یادبگیرید چطور 
خودتان را سرگرم کنید. شاید بپرسید یعنی چه؟ در 
جواب باید گفت یعنی اینکه شما کاری را تنها برای 
اینکه برایتان جالب و سرگرم کننده است انجام دهید 
و در انجام آن کار به دنبال واکنش یا تایید شدن از 
سوی کسی نباشید؛ آن را فقط برای این انجام دهید 
که دوستش دارید و حس انجام آن را در خود احساس 
می کنید. برای توسعه این مهارت می توانید توقع  
خود از بامزه بودن مسائل را پایین بیاورید. خودتان را 
خیلی جدی نگیرید؛ برای مثال افرادی که حس شوخ 
طبعی تصنعی و پیچیده ای دارند معموال خودمحور 
هستند. آنها خواستار این هســتند که هوشمند 
به نظر برســند و به همین دلیل فقط به جوک ها و 
مسخره بازی های خیلی دست باال می خندند. چه 
چیزی را می خواهید ثابت کنید؟ زندگی به خودی 
خود کسل کننده هســت. شادترین آدم ها کسانی 
هستند که خیلی خودشــان را جدی نمی گیرند. 
اصال برایتان مهم نباشد که دیگران درباره شما چه 
فکری می کنند. مهم نباشد که برای آنها بامزه جلوه 
می کنید یا نه. چیزی که خوشــحالتان می کند را 
بگویید؛ به خاطر خودتان، نه صرفا برای اینکه دیگران 
بخندند و از حرف تان اســتقبال کنند. احساسات 
معموال مسری هستند؛ یعنی اگر شما معذب هستید 
احتماال اطرافیانتان هم معذب خواهند شــد و اگر 
حال و هوایتان خوب باشد این حس ناخودآگاه به آنها 
هم سرایت خواهد کرد. با در ذهن داشتن این قانون، 
دیگر می دانید که وقتی موضوعی برای شما جالب 
است، احتماال برای دیگران هم در سطوح متفاوت 

همین طور خواهد بود.

مهارت زندگی

 چگونه دیگران را به خود 
جذب کنیم

عواملی همانند کبر و کینه و حسد و مانند اینها سبب می شود بعضی 
افراد، کسانی را که فاقد ســواد یا زر و زور هستند و آنها را به کارگری 
و کارهای پست وا می دارند، تحقیر کرده و کوچک بشمرند و حتی با 
الفاظ رکیک و اعمال ناپسند، دراهانت و زخم زبان زدن به آنها دریغ 
نورزند. تحقیر به هر شکلی که باشــد حرام است؛ تازه اگر آن شخص 
دلش بشکند و رنجیده خاطر گردد حتما اثر وضعی دارد و ضرر و زیانی 
برعرض و شخصیت گوینده ســرایت می کند؛ پس بهتر است رعایت 

ضعیف ترین خلق خدا را کرد تا مورد لطف خدای تعالی قرار گرفت. 
مفّضل بن عمر

 روزی نامه ای به امضای عده ای از بزرگان شیعه به دست امام صادق)ع( 
رسید که چند نفر از آنان خود حامل نامه بودند. شکایت درباره رفاقت 
مفضل بن عمر وکیل امام صــادق)ع( درکوفه با عده ای کبوتر باز و به 
ظاهر بی بند و بار بود. امام)ع( پس از خواندن نامه، نامه ای در بسته به 
وسیله همان چندنفر برای مفضل فرستاد. از حسن اتفاق موقعی نامه 
رسید که امضا کنندگان درخانه او بودند. او نامه را در حضور آنان باز 
کرد و خواند و سپس به دست آنها داد. آنان از مضمون نامه مطلع شدند. 
در این نامه تنها دســتور چند معامله به مفضل داده شد که انجامش 
مستلزم رقمی درشت پول نقد بود و مفضل باید آن را انجام می داد؛ اما 
درباره رفاقت مفضل با آنان هیچ اشاره ای نشده بود. چون مسئله پول 
بود، آنها سربه زیر انداخته و گفتند: باید درخصوص این پول زیاد فکر 
کنیم و بعد عذرخواهی کردند. مفضل کــه زیرک بود آنها را به صرف 
غذا دعوت کرد و نگذاشت از خانه بیرون بروند؛ آن گاه پی کبوتربازان 
فرســتاد. آنان آمدند و در حضور آن عده برای اینــان نامه امام)ع( را 
خواند. کبوتربازان بدون عذرتراشی رفتند و هنوز میهمانان مشغول 
غذا خوردن بودند که پول های زیاد از هزار تا ده هزار درهم را جمع و آن 
را تسلیم مفضل کردند و رفتند! در این موقع مفضل به امضا کنندگان 
رو کرد و گفت: شما از من می خواهید امثال این جوانان را راه ندهم؛ با 
اینکه امکان اصالح اینان زیاد است و درچنین مواردی باری از دین را 
به دوش می کشند. شما می پندارید که خدا به نماز و روزه شما محتاج 
است که به آن مغرور شده اید؛ اما از گذشت مالی عذرتراشی می کنید و 
پاسخ امام)ع( را نمی دهید! اینان که رفاقت مفضل با کبوتر بازان را خوار 
 و کوچک می شمردند جوابی نداشــتند بدهند؛ از جای بلند شدند و

 رفتند.

باغ 
کاغذی

رمان »بچه های فرات« اثر لیال قربانی با نگاهی به واقعه کربال در               
سال 61 هجری از سوی انتشارات کتاب جمکران برای نوجوانان 

منتشر شد.
قربانی در این داستان به چند نوجوان می پردازد که روزگار خود 
را با ســرگرمی ها و ماجراجویی های نوجوانانه می گذرانند، در 
روزهایی که خبر سفر امام حسین)ع( و یارانش به کوفه منتشر 
شده اســت، مقابل دوراهی مهمی قرار می گیرند. سرانجام با 
پشت سر گذاشتن ماجراهایی، هر کدام راه خودشان را در مقابل 
سپاه یزید با کاروان امام حسین)ع( انتخاب می کنند. در بخشی 

از این داستان می خوانیم: »امروز یک مهمان از دارالحکومه کوفه 
داشــتیم. پیامی از عبیدا... برایمان آورده بود. پچ پچ و همهمه 
شروع شد. این را همه می دانستند. با اشاره های پدر سعد ساکت 
شدند.حسین بن علی)ع( با امیرالمومنین یزید بیعت نکرده و به 
سوی کوفه در حرکت است. گوش های همه، بخصوص حبیب 
و علی تیزتر شد. عبیدا...، مسلم، فرستاده او را کشته و هانی بن 
عروه را با اینکه بزرگ قبیله مذحج بود، بــه جرم پناه دادن به 
مسلم دار زده است. حاال هم هر کســی به دنبال کوچک ترین 

کمکی به حسین بن علی)ع( باشد، دستگیر می کند.«

»بچه های فرات«  تحقیر

می خواهیم شـما را بـا عجیب ترین چیزهایی آشـنا کنیم 
کـه کارکنـان فرودگاه هـای سراسـر جهـان در میـان بـار 

مسـافران کشـف کرده انـد؛ با مـا همراه باشـید.
بقایای جمجمه انسان

در سـال ۲۰۱۳، ماموران امنیتی فرودگاه فـورت الدردال 
)Fort Lauderdale( بقایـای جمجمـه و دندان هـای 
انسـان را در بـار دو مسـافر زن پیـدا کردنـد. ایـن خانم ها 
در حـال سـفر بـه بالتیمـور بودنـد کـه بـه خاطـر ظروف 
مشـکوکی کـه همـراه داشـتند و بـه نظـر می رسـید 
بقایـای انسـان مخلـوط بـا گل باشـد، توسـط مامـوران 
امنیتی متوقف شـدند. آنهـا این ظـروف را از زنـی در کوبا 
خریده بودنـد که ادعـا می کرد آنهـا ارواح شـیطانی را دور 
می کننـد. ایـن ماجرا بـه خوبـی پایـان یافـت، زیـرا زنان 

متهـم نشـدند و با پـرواز بعـد بـه خانه خـود برگشـتند.
جنازه

در سـال ۲۰۱۰، دو زن در فـرودگاه جـان لنـون لیورپـول 
توسـط کارکنـان فـرودگاه متوقـف شـدند؛ آن هـم  بـه 

خاطـر چهـره مشـکوک یکـی از بستگانشـان که بـه نظر 
می رسـید در حال چـرت زدن اسـت. این دو زن همسـر و 
دخترخوانده »کـورت جارانت« بودنـد که او را بـا ویلچر و 
تاکسـی به فـرودگاه آورده بودند. در فرودگاه کشـف شـد 
که او مرده اسـت. مسـئولین دو زن را با فـرض اینکه برای 
امتنـاع از پرداخـت هزینه هـای حمـل جسـد ایـن کار را 
کرده اند، دسـتگیر کرد. شـاهدان حاضـر در فـرودگاه که 
ادعـا مـی کردنـد نفـس کشـیدن و حرکـت مـرد را دیده 
اند بـه دسـتگیری زن ها اعتـراض کردنـد، اما پلیـس قانع 
نشـد. حتی پس از گزارش پزشـک قانونی مبنـی بر اینکه 
بیش از ۲۴ سـاعت از مـرگ مرد می گذرد، زنـان همچنان 
اعتـراض داشـتند. آنهـا نهایتا دسـتگیر و سـپس بـه قید 
وثیقـه آزاد شـدند. ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه مسـافران 
سـعی می کنند اجسـاد مـرده را بـا پـرواز جابه جـا کنند؛ 
بلکه واقعـا مشـکل رایجی اسـت که مامـوران فـرودگاه با 
آن مواجه هسـتند، زیرا مسـافران نمی خواهند هزینه های 

حمـل جسـد را بپردازند. 

عجیب ترین و خطرناک ترین بارهای مسافران هوایی
دانستنی ها

حرف حساب

در خلــوت، خویشــتن را چگونه قضاوت 
می کنی؟ 

زمان به ما گفته اســت: هر پیامی که به صداقت 
ارسال شود، ســرانجام به صداقت دریافت خواهد 
شد... در روزگار ما این ابدا مهم نیست که دیگران 
ما را چگونه قضاوت می کنند؛ مهم این اســت که 
ما در خلوتی سرشار از خلوص، خویشتن را چگونه 

قضاوت می کنیم.
 »ابوالمشاغل«
نادر ابراهیمی

سیره بزرگان 
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