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فرمانداری اصفهان مصوبه شورای شهر مبنی بر کمک 300 میلیون تومانی این شورا  به فرمانداری برای برگزاری انتخابات را لغو کرد؛

هدیه را پس فرستاد!
11

 ما اصفهانی ها
امپراتوری مدیران ورزشی نصف جهان در فدراسیون های ورزشی؛

10

بازگشت باشـکوه

به بهانه حضور 
 

»علیرضا عصار« در اصفهان؛

4

اصفهان؛ دومین استان معین کشور در حوادث
رییس کمیسیون امور اقتصادی شورا خبر داد:

11

 نگرش درست به موقوفات
 باعث ترویج فرهنگ وقف در جامعه می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی در اصفهان مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:11

3
بیشتر مشترکین خانگی، الگوی 

مصرف آب را رعایت می کنند

مددی که دیده نمی شود!

8

اصفهان،میزبان نخستین جشنواره 
تئاتر روح ا...

4

آگاهی از رضایت مندی مشتریان؛ 
کلید رشد فوالد مبارکه

3

تاثیر کمرنگ مددکاران در جامعه؛

11

رییس جمهور:

نام نیک مادر شهیدان »دقیقی« در ذهن 
مردم اصفهان ماندگار خواهد ماند

رییس  جمهور در پیامی، درگذشت خانم کبری صالحی زارعی 
مادر شهیدان حمید، مجید و مجتبی دقیقی را تسلیت گفت و 
از درگاه خداوند متعال برای ایشان، غفران واسعه الهی و هم جواری با 

فرزندان شهیدش و...
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هشدارهایی که درباره تجمع ها داده شده بود
این ماجراها در حالی رخ داد که از چند روز قبل با شــروع این تجمعات 
برخی از شخصیت های سیاســی همچون جانشین اســبق اداره کل 

سیاسی سپاه پاسداران هشدارهایی داده بودند.
محمود معلمی، جانشین اســبق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران طی 
مصاحبه ای با زاینده رود در رابطه با این تجمعات گفته بود:»مردم باید 
در این مواقع  بیدار باشند؛ چراکه فتنه ای در پیش داریم، اما فتنه این 

بار ظاهرش رنگ و بوی اقتصادی دارد و ســرانجام به مسائل سیاسی و 
اجتماعی کشانده می شود که باید مواظب بود.«

همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند افرادی با سردادن شعارهای 
ضدانقالبی، اوضاع برخی مناطق را دچار اختالل کرده و خساراتی را به 

اموال عمومی و بیت المال وارد کردند.
تلخ ترین حادثه در این تجمعات فوت دو نفر از هموطنان در شهر دورود 
لرستان بود که معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه 

در درگیری های دورود حضور گروه های تکفیــری و معاند کامال قابل  
مشاهده بوده است،کشته شدن دو نفر در درگیری ها را تایید کرد.

این حرکت ها »ارتجاع« آشکار هستند
طی این  اغتشاشــات، اتفاقات مختلفی از جمله آتش زدن پرچم ایران 
به وقوع پیوست  که البته بسیار دور از ذهن بود. مسئوالن و کارشناسان 
 مســائل سیاســی مختلفی از جمله ســعید جلیلی در این باره گفته:

» وقتی عده ای بــه خیابان می آیند و برای جنایتــکاری مثل رضاخان 
ابراز احساســات می کنند، جای تردید باقی نمی ماند که این حرکت نه 
تنها برای مردم نیست بلکه یک »ارتجاع« آشــکار است و باید در برابر 

آن ایستاد.«
همه باید دست به دست هم دهند

برخی از کارشناســان هم دولت را در این تجمعات مقصر دانســته اند؛ 
علیرضا زاکانی، نماینده مردم در مجلس نهم گفته: »قطعا علت بخشی از 
این نارضایتی ها متوجه عملکرد دولت است، اما باز هم کسی راضی نیست 
که دولت از این منظر آسیب ببیند، چون این موضوع دیگر این جناح و آن 
جناح نیست بلکه موضوع درد عمومی مردم است که بخش هایی از آن 
در موسسات مالی و اعتباری متجلی شده و بخشی هم به صورت عمومی 
است. با این وجود همه باید دست به دست هم بدهند و گره از کار مردم 

باز کنند و نگذارند کسی هم سوء استفاده کند.«
منتظر فتنه های جدید باشیم

اما صحبت هایی هم در رابطه با آینده این تجمعات توســط مسئوالن 
شنیده می شــود که برخی از آنها قابل تامل هستند؛ سردار غیب پرور 
جانشین فرمانده کل ســپاه در امور بســیج در این باره با اشاره به انواع 
فتنه ها تاکید کرد: »بایــد منتظر فتنه های جدید باشــیم؛فتنه هایی 
جدیدتر و در این میان، کسانی فاتح و پیروز هستند که از رهبری الهی 

تبعیت کنند.«
به نظر می رسد اولین و مهم ترین مسئله این است که تمامی جریانات 
سیاسی صرفا باید منافع مردم و امنیت ملی را مدنظر قرار دهند و در این 
وضعیت به فکر انتقام گیری های سیاسی نباشند؛ همچنین مسئوالن  
ومخصوصا دولت باید برای کاهش مشــکالت اقتصادی گام های جدی 

بردارند و طرح هایی را برای حل مشکالت اساسی مردم اجرا کنند.

اردوغان: 
آمریکا همچنان به تسلیح کردها 

ادامه می دهد
رییس جمهــوری ترکیه ضمن انتقــاد از کمک 
تسلیحاتی آمریکا به شبه نظامیان کرد گفت که 
آنکارا همان کاری را که با داعش در سوریه کرد با 
عناصر وابسته به حزب »اتحاد دموکراتیک« نیز 
خواهد کرد. رییس جمهــور ترکیه حزب کردی 
»اتحاد دموکراتیک)سوریه(« را به انجام عملیات 

نظامی علیه آن تهدید کرد.
»رجــب طیب اردوغــان« طی ســخنرانی خود 
در کنگره ملی حزب عدالت و توســعه در استان 
قسطمونی گفت که کشــورش آنچه را که علیه 
داعش در ســوریه به کار گرفــت، علیه گروهک 

»اتحاد دموکراتیک« )پ .ی .د( انجام خواهد داد.

روایت رسانه غربی از 
ناکامی های ولیعهد عربستان

یک نشــریه انگلیســی در گزارشــی نوشت که 
سیاست های منطقه ای عربســتان سعودی یک 
شکست کامل بوده و تا حد زیادی این کشور را در 
انزوا قرار داده است. نشریه انگلیسی »میدل ایست 
آی« در گزارشی تاکید کرد که ناکامی های »محمد 
بن سلمان« ولیعهد عربستان در منطقه، ریاض را 

منزوی می کند.

اقدامات آمریکا برای 
سرگردانی خرس بزرگ

بخشی از راهبرد ایاالت متحده آمریکا برای کنترل 
روسیه بهره برداری دوگانه از پیمان آی ان اف است 
که ماهیت سایر ســاختارهای حقوقی را به خطر 
می اندازد.آمریکا طی یک ســال گذشته با تهدید 
پراکنی های مختلف در منطقه شرق آسیا به بهانه 
مقابله با تهدیدات کره شمالی، این منطقه را بیش 
از بیش نظامی کرده که یکی از پیامدهای آن باال 
رفتن هزینه خرید تسلیحات نظامی در کشورهای 

شرق آسیا و مقابله سرد رقیبان منطقه ای است.

 اولین حضور شاهزاده متعب
 در کنار ولیعهد پس از آزادی

تلویزیون ملی عربستان سعودی کلیپی برگزیده 
از حضور وزیر ســابق گارد ملــی در کنار ولیعهد 
این کشــور پخش کرد.به گزارش القدس العربی، 
تلویزیون ملی عربستان سعودی، کلیپی برگزیده 
از حضور »متعب بن عبــداهلل بن عبدالعزیز« وزیر 
سابق گارد ملی در کنار »محمد بن سلمان« ولیعهد 
پخش کرد. این اولین حضور رســانه ای شاهزاده 
متعب از زمان برکناری اش از ریاســت گارد ملی 
در چهارم نوامبر و نیز آزادی اش از بازداشــتگاه، 

بوده است.
 

۱۱ میلیون کودک یمنی به 
کمک های فوری نیازمندند

المیادین: سازمان های بهداشت جهانی، صندوق 
کودکان ملل متحد )یونیســف( و برنامه جهانی 
غذا، بحران انسانی در یمن را بدترین بحران در دنیا 

توصیف کردند.
این سازمان ها در بیانیه ای مشترک اعالم کردند 
که 75 درصد از مردم یمــن نیازمند کمک های 
انسان دوستانه هستند و بیش از 11 میلیون کودک 
یمنی بدون کمک، نمی توانند  نجات پیدا کنند.

در این بیانیه آمده است که 60 درصد از ملت یمن 
از فقدان امنیت غذایی رنج می برند و 16 میلیون 
شــهروند از آب های بهداشــتی یا سرویس های 

بهداشتی مناسب برخوردار نیستند.

زاینده رود بررسی می کند:

تجمعات به کجا می انجامد؟

 دو روز قبل از  هشتمین سالگرد حماسه 9 دی ماه، در برخی از شهرهای کشور تجمعاتی در اعتراض به مسائل اقتصادی برگزار شد. 
تجمعاتی که در ادامه رنگ و بوی سیاسی هم گرفت و در برخی شهرها، تجمع کنندگان شعارهای تندی علیه نظام و مسئوالن 

سردادند. 

اخطار رسمی دولت؛ 
با خشونت پراکنی برخورد 

می شود
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اظهار 
داشــت: حوادث و اتفاقات چنــد روز اخیر 
موجب نگرانی، تاثر و ناراحتی مردم عزیزمان 
شــده که همیشه هوشــیاری و هوشمندی 
مردم و اهمیت دادن آنها بــه نظم و امنیت 
و قانون موجب شکســت هر توطئه ای شده 

است.
وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که از فضای 
مجازی سوءاستفاده کردند و از آن در جهت 
سلب امنیت، قانون شــکنی و تخریب اموال 
مردم استفاده کردند، نشان دادند که استفاده 
از ظرفیت این امکان بهانه است، آنها به دنبال 
خشــونت پراکنی و رعب و وحشت هستند 

که قطعا با این نوع رفتار برخورد خواهد شد.
وزیر کشــور بیان کرد: دولت، مجلس و قوه 
قضائیه مصمم به پیگیــری مطالبات مردم 

برای حل مشکالت آنها هستند.

حماس: 
حمایت های ایران برای 

تداوم مقاومت ضروری است
»صالح العاروری« معاون رییس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت اســالمی »حماس« گفت: 
حمایت های ایــران از مقاومت فلســطین 
هیچگاه متوقف نشده و این حمایت ها برای 
تداوم مقاومــت موثر، ضروری بوده اســت.

العــاروری در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
»القدس« با بیان اینکه ایران تنها کشــوری 
اســت که به صورت علنی از حماس حمایت 
می کند، تاکید کرد تداوم حمایت های ایران 
از مقاومت فلسطین نشــان دهنده عزم این 
کشور برای مقابله با رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه حمایت های ایران از مقاومت 
فلســطین صوری و نمادین نیســت، افزود: 
ایــن حمایت ها واقعی و برای تــداوم و تاثیر 

مقاومت، حیاتی است.

هیالری هم نگران ایران شد!
»هیــالری کلینتــون« وزیــر خارجــه 
اســبق آمریــکا و نامــزد بازنــده انتخابات 
ریاســت جمهوری این کشــور هم به جمع 
آنهایی پیوست که نگران اوضاع ایران هستند 
و در حمایت از اغتشاشات اخیر ایران توئیت 

می کنند!
 خانم دیپلمات در صفحه توئیتر شــخصی 
خود مدعی شد ناآرامی های اخیر در راستای 
مطالبه آزادی و آینده ای شایســته، صورت 
می گیرد و دولت ایــران باید حامی امیدهای 
مردم باشد و با شــیوه ای صلح جویانه با آنها 
برخورد کند.»مایک پنس« معاون اول دونالد 
ترامپ رییس جمهــوری آمریکا نیز به جمع 
حامیان اغتشــاش در ایران پیوست. بر این 
اســاس »پنس« در پیامــی توئیتری ضمن 
حمایت از اغتشاشــگران در ایــران مدعی 

بازداشت شمار زیادی از آنها شد. 

 نمایندگان 
به دیدار روحانی می روند 

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست 
رؤسای کمیســیون های تخصصی مجلس 
با رییس جمهور خبــر داد.عبدالرضا عزیزی 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی از نشست رؤســای کمیسیون های 
تخصصی پارلمان با حجت االســالم حسن 
روحانی، رییس جمهور خبر داد و گفت: این 
نشست امروز در محل نهاد ریاست جمهوری 
برگزار می شود.وی با بیان اینکه این نشست 
پیش از برگزاری اجتماعات مردمی درچند 
شهر کشــورمان برنامه ریزی شده بود، ادامه 
داد: در این جلسه رؤســای کمیسیون های 
تخصصــی مجلس مشــکالت موجــود در 
کشور از جمله مسائل اقتصادی، معیشتی و 
آسیب های اجتماعی مردم را به رییس جمهور 

گوشزد خواهند کرد.

محمود صادقی
نماینده مردم تهران در مجلس :

دیدگاه

سیدحسین نقوی حسینی گفت: مردم از وضعیت 
اقتصادی ناراحت هستند و بایستی آن را سامان داد. 
دولت و مجلس باید دست در دست هم اقتصاد کشور 
را سامان بخشند؛ دولت می بایست رویه اقتصادی و 

مسیر فعلی خود را تغییر دهد.
وی افزود: ما نظام جمهوری اســالمی هســتیم و 
جمهوریت داریم. رییس جمهــور را مردم انتخاب 
می کنند و مردم انتخاب خود را انجام داده اند. در نام 
جمهوری ،روز محاکمه مقامات، روز انتخابات است. 
همین یک هفته پیش، یک میلیون نفر در یونان به 
خیابان ها آمدند و به سیاست های اقتصادی دولت 
خود اعتراض داشــتند و اعتراض شــان را هم بیان 
کردند. مرگ بر این و مرگ بر آن که کاری را درست 
نمی کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: رییس جمهور یا نماینده 
مجلس که از آسمان نمی آیند، مردم رای می دهند 
و انتخاب می کنند و اگر هم کارآمد نبودند می توانیم 
دفعه دیگر به آن جریان و دیدگاه و تفکر رای ندهیم.

مرگ بر این و آن که کاری 
را درست نمی کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

  بیش از هزار روز جنگ در یمن
تجمعات به کجا می انجامد؟

پیشنهاد سردبیر:

محمــود صادقــی، نماینده مــردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در خصوص تظاهرات 
و تجمعات برخی افراد در بعضی از استان های 
کشور اظهارداشــت: به هر دو جناح اصولگرا و 
اصالح طلب این هشدار را می دهم که در این 
باره دچار خطای تحلیل نشوند و باید به صورت 

واقع گرایانه به این موضوع نگاه کنیم.
 وی ادامه داد: عمال غرب و شرق و معاندان نظام 
جمهوری اسالمی، سال ها پیش که توان نظامی 
آنچنانی نداشتیم نتوانستند بر ما غلبه کنند؛ 
امروز هم با بیان نارضایتی اجتماعی مردم بر ساز 
اختالف و تجمعات در داخل کشور می دمند تا 
بلکه سودی عاید آنها شود که از همین تریبون 
به آنها می گویم هیچ غلطی نمی توانند علیه 

نظام مقدس جمهوری اسالمی بکنند.

  معاندان هیچ غلطی
 نمی توانند بکنند 

حسین شیخ االسالم
مشاور وزیر امور خارجه:

سیاست خارجه

 دبیرکل حزب مؤتلفه اســالمی گفت: مردم تحمل 
گرانی بیشتر را ندارند و تجدیدنظر در الیحه بودجه 

برای جلوگیری از گرانی ضرورت دارد.
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اســالمی 
با اشاره به برگزاری مراسم ســالگرد حماسه 9دی، 
گفت: حضور پرشور و عظیم مردم در این مراسم، فتنه 
جدیدی که با سوء استفاده از اعتراضات بحق مردم 
به مشکالت اقتصادی و بیکاری و گرانی آغاز شده بود 

را خفه خواهد کرد. 
دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با تاکید بر صدماتی 
که برخی از دولت ها و رؤســای جمهور قبلی ضمن 
خدما تشــان به کشــور زده اند، افزود: مردم موضع 
مخالف خوانی را از کسانی که دو دوره مسئول اجرایی 
کشور بوده اند، نمی پذیرند و از آنها می خواهند که در 
رابطه با دولتی و اختصاصی کردن اقتصاد، بی توجهی 
به آن و فساد اقتصادی و رباخواری و فاصله گرفتن از 
عدالت اقتصادی که منشأ مشکالت معیشتی مردم 

شده ، پاسخگو باشند.

مردم تحمل گرانی بیشتر را 
ندارند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:

 احزاب

حسین شیخ االسالم، مشاور وزیر امور خارجه 
در خصوص اظهارات اخیــر دونالد ترامپ در 
حمایت از تظاهرات محــدود در ایران، گفت: 
این اظهارات نشان می دهد، عده ای که دست 
به تظاهرات زده اند گول خــارج را می خورند 
و ترامپ که عصاره دشــمنی با ایران، اسالم و 
مسلمانان است، در این بازار احساس خرسندی 

می کند. 
وی با بیان اینکه این اظهــارات مربوط به این 
یکی دو روز اخیر است، اما دشمنی ترامپ از بدو 
ریاست جمهوری وی آشکار بود، گفت:دشمنی 
رییس جمهور تازه به دوران سیاســت رسیده 
آمریکا در رقص شمشیر وی با اعراب، سخنرانی 
کوبنــده وی علیه ایــران در ســازمان ملل و 

مخالفت با برجام بر همه روشن شد.

دشمنی ترامپ با ایران و 
ایرانی اثبات شده است

پیشخوان

بین الملل

تســنیم: رهبر معظم انقالب به دیدار خانواده یک شهید ارمنی 
رفتند. جزئیات این دیــدار رهبر معظم انقــالب را یک مجری 

تلویزیونی منتشر کرده است.
 محمدرضــا باقــری، ســردبیر برنامــه تلویزیونــی عصرانــه،
  جزئیــات این دیــدار را در صفحــه توییتر خود منتشــر کرده

 است. 
باقری نوشته است: »روایت یک دوست:دو شــب پیش آیت ا...

خامنه ای اومده بودند طبقه باالی واحد ما ) در وحیدیه تهران( 
منزل شهید »روبرت آودیسیان« از شــهدای ارمنی. آرموند در 
خونه ما را زد. یه ظرف شیرینی داد و گفت اینها را آقای خامنه ای 

آورده، اومده بود خونه ما«
با توجه به آغاز سال نوی میالدی، هرســاله رهبر معظم انقالب 
در این زمان و در آستانه سال های نوی ارمنیان به دیدار خانواده 

شهدای ارمنی می روند.

 سردبیر برنامه تلویزیونی عصرانه:
رهبرمعظم انقالب به دیدار خانواده شهید ارمنی رفت

 بزنگاه هوشیاری ملی

  وقت تدبیر 

از  برائــت  اعــالم   
احمدی نژاد

دشــمن بار دیگر قصد 
ایجاد فتنه دارد

همدانــی:  نــوری   
پشتیبان خواسته های به 

حق مردم هستیم

ضرورت هوشــیاری 
جریان های سیاسی

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  
با انتشار پستی توئیتری از موسس تلگرام خواست کانال های 
معاند و تفرقه افکنی را که به دنبال  تشــویش  و تحریک 
اذهان عمومی در ایجاد آشوب و اغتشاش هستند، مسدود 

و از دسترس خارج کند. 
پاول دوروف نیز به درخواست وزیر ارتباطات پاسخ داد و مسدود کردن کانال های آشوبگر را تایید کرد و در اولین 
اقدام خود کانال معاند آمدنیوز را مسدود کرد. موسس تلگرام با انتشار پستی دیگر این خبر را تایید کرد و در مورد 
این کانال ضد انقالب هشــدار داد.  پاول دوروف در توئیتر خود نوشت: »یک کانال تلگرامی )آمدنیوز( آموزش 
استفاده از کوکتل مولوتوف را به مخاطبانش آغاز کرده بود و به دلیل مقررات ما درباره »عدم دعوت به خشونت« 

معلق شد. مراقب باشید، اینها خطوطی هستند که نباید از آنها عبور کرد.«
 کانال دوم و سوم آمدنیوز هم مسدود شد. 

خبرآنالین: حبیب ا... خجســته پور، معاون سیاسی و 
امنیتی استانداری لرستان در سخنانی بابیان اینکه در 
تجمع غیرقانونی که غروب شنبه در شهر دورود داشتیم 
میان تعدادی از افراد که با فراخوان گروه های معاند، به 
خیابان آمده بودند درگیری ایجاد  شد، اظهار داشت: 

در این درگیری متاسفانه دو نفر از همشهریان عزیز دورود کشته شدند. وی بابیان اینکه در این درگیری ها ردپای 
گروه های تکفیری، معاند با نظام و سرویس های بیگانه کامال قابل مشاهده است، گفت: در بررسی های به عمل آمده، رد 
پای سرویس های خارجی کامال نمایان است. معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بابیان اینکه در این درگیری 
که دو نفر کشته شــده هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما به سمت مردم شلیک نشده است 
گفت: هدف این بود که این تجمع به صورت مسالمت آمیز پایان بپذیرد، اما با توجه به حضور افراد و گروه هایی که اعالم 

کردم متاسفانه این اتفاق رخ داد و منجر به کشته شدن دو نفر از کسانی که در این درگیری ها حضور داشتند، شد.

پرونده»آمدنیوز«
برای همیشه بسته شد

 معاون سیاسی و امنیتی لرستان:

 هیچ تیری از ناحیه نیروهای 
ما شلیک نشده است
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رکود بازار فرش اصفهان چهار ساله شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 مشارکت مالیاتی
 عاملی برای پویایی اقتصاد

رشد صادرات غیرنفتی و کسب درآمد ارزی حاصل 
از صدور کاالهای ایرانی به بازارهای بین المللی از 
جمله اهداف مهم برنامه توسعه اقتصادی کشور 
اســت، از این رو افزایش صادرات غیرنفتی برای 
رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت، از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت.از آنجا که الگوی توسعه 
اقتصادی مبتنی بر صادرات نفتی است، اهمیت 
صادرات غیرنفتی و نقش آن در توسعه اقتصادی 
کشور همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم و 

یک عنصر کلیدی مطرح بوده است.
کارشناســان اقتصادی معتقدند توسعه صادرات 
غیرنفتی به افزایش تولید و در نتیجه رشد تقاضا 
برای نیروی کار، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری 
منجر خواهد شــد از این رو اهتمــام به صادرات 
غیرنفتی یکی از مقوله های پیشــگیرانه است.به 
اعتقاد این کارشناسان، در قرن حاضر سیر تکاملی 
توسعه جوامع و پیشرفت سریع در عرصه فناوری، 
تاثیر بســزایی بر نحوه زندگی و رشد اقتصادی 
برجای گذاشته به طوری که این تحوالت، ارتباط 
سریع ملت ها با یکدیگر، عدم وابستگی به اقتصاد 
بســته، صدور محصــوالت تولیــدی و خدمات 

مهندسی را اجتناب ناپذیر کرده است.
اقتصــاد تک محصولــی و ایجاد تنــوع در اقالم 
صادراتی به ویژه توســعه صادرات فرآورده های 
صنعتی از ضرورت های کشور است با ایجاد تنوع 
در درآمدهــای ارزی و افزایش ســهم صادرات 
غیرنفتی از درآمد مزبور نه تنها شرایط کشور در 
توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می شود بلکه در 
ارتباط با صادرات و فروش نفت نیز با موضع محکم 

تری مواجه خواهیم شد.
جهت دريافت مجموعه مدون گزارش هاي 
تحليلي با محوريت مباحث مالياتي به اداره 
روابط عمومي امور مالياتي استان اصفهان 

مراجعه فرماييد.

بازار

دوربین کنترل کودک

نماينده مردم اصفهان مطرح کرد:
 تحقق تنها ۶۳ درصدی مالیات

 ۸ ماهه اصفهان
نماینده مردم اصفهان گفت: تنها ۶۳ درصد از مالیات 
۸ ماهه در سال ۹۶ در اصفهان محقق شده که این 
نشان از غیرواقعی بودن درآمدهای مالیاتی دولت و 
عدم تحقق درآمد پیش بینی شده در بودجه ۹۶ دارد. 
ناهید تاج الدین اظهار داشــت: برچسب برخوردار 
بودن اصفهان سبب شده که حق اصفهان در بودجه 

های سالیانه به خوبی ادا نشود.
وی تصریح کــرد: از نکات مثبت بودجه ســال ۹۷ 
برای اســتان اصفهان و کشــور، تخصیص ســهم 
اشــتغال پایدار و نیز اشــتغال فراگیر و نیز توجه 
به توســعه اشــتغال در مناطق روســتایی است 
 کــه می تــوان آن را بــرای اصفهان به فــال نیک
 گرفت.وی گفت: در سال گذشته بیشتر خانواده ها 
در دیگر  استان های کشور مازاد درآمد داشته اند و 
تنها دو استان کسری درآمدی در بودجه خانوار خود 
را تجربه کرده اند و این دو استان متاسفانه  استان 
های اصفهان و همدان بودند که هزینه های خانوار 
در آنها از درآمدهایشان پیشی گرفت. با وجود این 
وضعیت، باز هم اصفهان پس از تهران بیشــترین 

پرداخت مالیات را باید داشته باشد.

عضو کميسيون انرژی مجلس:
مجلس مخالف موج جدید 

گرانی هاست
عضو کمیســیون انرژی مجلس بــا تاکید بر اینکه 
بیشتر نمایندگان مخالف موج جدیدی از گرانی ها 
هستند، گفت: بعید اســت مجلس زیر بار افزایش 
حامل های انــرژی برود.علی بختیــار در خصوص 
آخرین تصمیــم نمایندگان مجلــس در خصوص 
افزایش قیمت حامل های انرژی، اظهار کرد: هفته 
گذشته موضوع تبصره ۱۸ مبنی بر افزایش قیمت 
بنزین و حامل هــای انرژی در کمیســیون انرژی 
مجلس به طور کامل حذف شــد. وی بــا تاکید بر 
اینکه در کمیســیون تلفیق مجلــس نیز مخالفت 
های بســیاری بر افزایش قیمت حامل های انرژی 
شده است، تصریح کرد: از نظر بسیاری از نمایندگان 
مجلس، افزایش قیمت ها همچون حامل های انرژی 
بر شاخص های اقتصادی کشور تاثیر بسیاری خواهد 
گذاشت.بختیار با بیان اینکه در مجموع دولت ۷۳ 
هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشــتغال در الیحه 
بودجه پیشــنهاد داده اســت، اظهار کرد: این رقم 
در قالب ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش 
حامل های انرژی، ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع 
بانک ها، ۱۵ هزار میلیارد تومــان از محل صندوق 
توســعه ملی و ۶ هزار میلیارد تومــان نیز از محل 
اعتبارات قانون حمایت از توسعه و اشتغال مناطق 

روستایی در الیحه بودجه ۹۷ دیده شده است.

رييس اتاق بازرگانی اصفهان:
دولت، اصناف را از مالیات 

عملکرد معاف کند
رییس اتــاق بازرگانی اصفهان گفــت: دولت برای 
دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی، باید اصناف 
را از مالیات عملکرد معاف کند.ســید عبدالوهاب 
سهل آبادی اظهار داشت: برخی از مسائل شرکت های 
ریخته گری را می توان در شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان برطرف و برخی مسائل 
در سطح ملی را در شورای گفت وگوی ملی طرح و 
پیگیری کرد. وی افزود: بخش خصوصی با انسجام 
و ارائه راهکارهای کارشناســانه می تواند از طریق 
تشــکل های اقتصادی مانند خانــه صنعت و اتاق 
بازرگانی مسائل و مشکالت تولید و تجارت را دنبال 
کند.وی بیــان کرد: واحدهای تولیــدی در اجرای 
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل موظف نبودن اصناف 
مجبور به پرداخت این مالیات شدند و بسیاری از این 

واحدها با مشکل روبه رو شده اند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در گردهمایی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی و شــرکت فوالد مبارکــه گفت: فوالد 
مبارکه با آگاهی از میزان رضایت مندی مشتریان و 
ذی نفعان خود و به عبارت دیگر با شــنیدن صدای 

مشتری، خود را در مسیر رشد قرار می دهد.
بهرام سبحانی اظهار کرد: ۲۵ سال از آغاز حیات فوالد 
مبارکه در کنار صنعت لوازم خانگی و ســایر صنایع 
کشور می گذرد. در این سال ها صنعت کشور با فراز 
و نشــیب های فراوانی مواجه بود؛ اما آنچه بیش از 
هر چیز اهمیت داشــته و دارد، وجود فضای سالم و 
حمایت و همدلی بوده که باعث شده صنایع داخلی 
زمینه های رشد و تعالی یکدیگر را فراهم آورند و امروز 

در این گردهمایی این مهم به خوبی مشهود است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکــه از زمان راه اندازی تا 
امروز در چارچوب استراتژی های برگرفته از الگوهای 
جهانی در حال حرکت اســت، افزود: یکی از اصول 
راهنمای فوالد مبارکه مشــورت کردن با مشتریان 
است که در این فرآیند فوالد مبارکه با آگاهی از میزان 
رضایت مندی مشتریان و ذی نفعان خود و به عبارت 

دیگر با شنیدن صدای مشتری، خود را در مسیر رشد 
قرار می دهد. سبحانی موضوعات کیفیت محصول، 
قیمت رقابتی و تحویل به موقع محصول را بیشترین 
مباحث مدنظر مشتریان فوالد مبارکه دانست و اضافه 
کرد: بهترین حالت این اســت که انتهای خط تولید 
فوالد مبارکه ابتدای خط تولید دیگری باشد؛ از این 
رو اراده فوالد مبارکه بر این است که ورق خود را به 

دست مصرف کننده واقعی برساند.

در نشست مديران فوالدمبارکه و توليدکنندگان لوازم خانگی مطرح شد:

آگاهی از رضایت مندی مشتریان؛ کلید رشد فوالد مبارکه
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: امروز شــرایط به نحوی است که به علت عدم 
بارش، مردم باید در مصرف آب دقــت کرده و آن را 
مدیریت کنند و ما نیز به اندازه نیاز مردم آب در استان 
توزیع می کنیم. هاشم امینی افزود: شرایط اقلیمی، 
عدم بارش و تاخیر در بارش موجب شد تا امسال در 
دومین روز فصل زمستان، آب مخزن سد زاینده رود 
که باید یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون مترمکعب آب را 
ذخیره کند به زیر ۱۵٠ میلیون مترمکعب آب که عدد 
بسیار خطرناکی است، برســد. وی افزود: سد زاینده 
رود، مصرف آب ۶ میلیون نفر یعنی بیش از ٤میلیون 
جمعیت شــهر اصفهان و ۵۶ شــهر و ۳٠٠ روستا را 

تامین می کند.
امینی پخش برنامه جاری حیــات از رادیو در چهار 
سال گذشته به طور مستمر و مداوم در حوزه مدیریت 
مصرف آب را از سوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از اقدامات خاص این شــرکت برشــمرد و 
گفت: اســتان اصفهان تنها شــرکت در کشور است 
که ٤ ســال متوالی برنامه ای تحت عنــوان جاری 

حیات با مضمون مصرف بهینه آب را از صدای مرکز 
 اصفهان پخش کرده است و این فرآیند همچنان ادامه 
دارد. ایــن درحالــی اســت که ۸۶درصــد مصرف 
کنندگان خانگــی ما زیــر ۲٠ مترمکعــب در ماه 
آب اســتفاده می کنند که مطابق بــا الگوی مصرف 
اســت و بقیه بیــش از الگوی مصرف آب اســتفاده 
 می کنند که جزو مشــترکین پرمصرف به شــمار

 می روند .

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

بیشتر مشترکین خانگی، الگوی مصرف آب را رعایت می کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: با تغییر قوانین یارانه ها، مخالفت جدی خواهم کرد و اگر نیاز به 
صرفه جویی است باید در سایر فصل های بودجه این صرفه جویی لحاظ شود. حیدرعلی عابدی اظهار کرد: برداشت از 
صندوق توسعه ملي، نحوه اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت حامل های انرژی و نحوه 
مصرف آن، میزان انتشار اوراق تعهدزا توسط دولت، سهم درآمدها و اعتبارات ملی و استانی و نحوه اجراي بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد مهم ترین مسائل و دغدغه ها هستند. وی ادامه داد: در الیحه بودجه ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه 

ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی مطابق با ماده ۷ قانون برنامه  ششم توسعه ۳۲ درصد تعیین شده است.

با حذف یارانه ها مخالفیم

نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی:

ش
کن
وا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،419،000
تومان

712،000نیم سکه
تومان

420،700ربع سکه
تومان

274،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

135،394
تومان

      قیمت سکه و طال

دوربين کنترل کودک دي-
Dcs-800L لينک مدل

 299,000
تومان

دوربين کنترل اتاق کودک 
Helmet آي فيم کر مدل

 750,000
تومان

پيجر تصويري کودک آلکاتل 
Baby Link 700 مدل

 215,000
تومان

 واکنش به افزایش قیمت
تخم مرغ

کاریکاتور روز

آبفاصنعت

سرمایه گذاری حدود ۱۵۶میلیارد ریال در استان اصفهان 
زمینه راه اندازی ۳۲۲واحد صنعتی را فراهم کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در حا 
شیه نشست با معدن داران شهر های کاشان،آران و بیدگل 
و نطنز با اشاره به ســرمایه گذاری ۱۵۶ میلیارد ریالی در 

بخش صنایع معدن گفت: این سرمایه گذاری با راه اندازی ۳۲۲واحد کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی استان 
امسال محقق شده و با بهره برداری از این واحد ها ۵هزار و ۸۶٠نفر مستقیما در آنها مشغول به کار شدند.

اسرافیل احمدیه همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۸٠میلیارد تومان برای پرداخت به واحد های 
صنعتی اســتان در نظر گرفته و پرداخت شده است. وی با بیان اینکه در ســال۹۶ تعداد محدودی موفق به 
دریافت این تسهیالت شده اند گفت: سال گذشته در طرح رونق تولید استان اصفهان حدود ۸۳٠میلیارد تومان 

به یک هزار و ۷٠واحد صنعتی پرداخت شد که این رقم استان اصفهان را در رتبه های اول قرار داد.

مديرکل صنعت و معدن استان خبر داد:

سرمایه گذاری برای 
اشتغال شش هزار نفر 

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: قیمت مسکن در 
مناطق حاشیه شهر اصفهان از جمله شمال شهر، شهرک نگین و 

رباط سوم کاهش داشته است.
رسول جهانگیری اظهار داشــت: به دلیل افزایش قیمت کاذب 
مســکن در یک دوره  زمانی کوتاه در گذشته، شــاهد رکود بازار 
مســکن طی ۵ ســال اخیر بودیم و این در صورتی است که این 
 رکود ســبب شــد در برخی از مناطق اصفهان قیمت مســکن 

کاهش یابد.
وی ادامه داد: در برخی از نقاط شهر اصفهان قیمت متراژ خانه ها 
از سه میلیون تومان به دو میلیون و ۲٠٠ هزار تومان و حتی یک 

میلیون و ۸٠٠ هزار تومان نیز کاهش یافته است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان در پاسخ به این سوال که 
این احتمال هست که با افزایش قیمت دالر، قیمت مسکن افزایش 
یابد یا اینکه در سال آینده شــاهد افزایش قیمت مسکن باشیم، 

تصریح کرد: وقتی صحبت از رونق مسکن می شود نه اینکه شاهد 
افزایش قیمت تصاعدی مسکن باشــیم بلکه این احتمال وجود 
دارد که خرید و فروش مسکن رونق بگیرد زیرا ما در این ۵ سال 
رکود، ضربه افزایش بی حســاب و تصاعدی مسکن در سال های 

قبل را خوردیم.
وی اضافه کرد: با این وجود این احتمال وجود دارد، قیمت مسکن 

با تورم موجود در جامعه بین یک تا دو درصد افزایش یابد.

رييس اتحاديه مشاوران امالک استان:
قیمت مسکن در اصفهان کاهش یافت

رییس اتحادیه فروشــندگان فرش اصفهــان گفت: رکود 
در بازار فرش اصفهان به چهار ســال رسیده است و در این 
شرایط ۱۵ درصد مغازه ها در این عرصه به تعطیلی کشیده 
شدند. محمود دایی اظهار داشت: در حال حاضر ٤۵٠ نفر از 
فروشندگان فرش در اصفهان دارای پروانه رسمی هستند و 

این در حالی است که تعدادی هم بدون مجوز در این عرصه فعالیت می کنند.
وی اعالم کرد: امروز از تجار ژاپنی، آمریکایی و اروپایی در بازار فرش اصفهان خبری نیست و عمده گردشگرانی 
که به اصفهان سفر می کنند از کشورهای شرقی هستند و به همین دلیل توانایی خرید آنچنانی فرش دستباف 
را ندارند. رییس اتحادیه فروشندگان فرش اصفهان با اشاره به اینکه یکی از عوامل رونق فرش در آن زمان وجود 
تجار اروپایی و متمول در بازار اصفهان بود، گفت: این در حالی است که یکی از عوامل رکود بازار فرش در اصفهان 

عدم به روزرسانی نقشه های فرش است و دیگر کمتر کسی زیر بار نقشه های با سبک های شلوغ می رود.

رييس اتحاديه فروشندگان فرش استان:

رکود بازار فرش 
اصفهان چهار ساله شد

یکی از راه های کسب درآمد سریع و بدون نیاز به سرمایه گذاری، راه اندازی 
کسب و کارهای اینترنتی است که اکثر آنها نیز ابتدا از داخل خانه ها آغاز 
 می شود و ســپس رشد کرده و تبدیل به شــرکت های بزرگ می شوند. 
راه اندازی کسب و کار اینترنتی بر خالف تصور عموم، کاری بسیار ساده 

است و می تواند توسط هر فردی انجام شود.
از دیگر مزیت های اینترنت این اســت که شما می توانید حتی با سرمایه  

اندک تجارت موفقی راه  بیندازید و از فضای آنالین کســب درآمد کنید. 
هر چه با جزئیات و پیچیدگی های بازاریابی آنالین آشــنایی داشته یا در 
شبکه های اجتماعی مهارت داشته باشید، احتمال موفقیت شما بیشتر 

است؛ البته برای شروع الزم نیست در امور ذکرشده خبره باشید.
با تمام این تفاسیر ضرورت توجه به این موضوع تا حدی است که چندی 
پیش محمدجواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آماری 

 از وضعیت کسب و کارهای اینترنتی به تفکیک اســتان ها را اعالم کرد.
 بر اســاس این گزارش، جبران عقب ماندگی ۱۲ ســاله ایران در زمینه 
ارتباطات و فناوری اطالعات در ٤ سال اخیر اگر چه با اعتراضاتی مواجه 
بود ولی از منظر اشتغالزایی و رفع بیکاری که منشأ بسیاری از مشکالت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه اســت، تاثیر بسزایی داشت. وی 
عنوان می کند:اشتیاق جوانان تحصیل کرده کشور با موانع زیادی مواجه 
است که اگر  برطرف شوند، ایران پرچم دار انقالب صنعتی چهارم در منطقه 

خواهد بود؛ رویایی که کشورهای منطقه 
با گوی های جادویی و حمایت ســران 
اســتکبار جهانی به دنبال محقق شدن 

آن برای خود هستند.
در بین استان های کشور، اصفهان بعد 
از تهران و خراســان رضوی با دارا بودن 
دو هزار و ۲۲٤شغل در رتبه سوم کسب 
و کارهای اینترنتی کشور قرار دارد که 
این تعداد نسبت به ســال ۹۵ با هزار و 
۷۸٠ شغل، رشد چندانی نداشته است.

از سوی دیگرحضور و یا تعامل با شرکت 
های خارجی می تواند روند رشد این نوع 
از کسب و کارها را با تحولی بیشتر روبه 
رو کند این تعامل و ارتباط می تواند در 
بســیاری از الیه های اقتصادی کشور 
تاثیرات مثبت خود را به نمایش بگذارد. 

اینگونه مشاغل قطعا باید کیفیت کاری خود را بهبود دهند تا بتوانند در 
آینده با رقبای بین المللی و حرفه ای رقابت کنند و بدون شک با توجه به 
شرایط اقتصادی ایران، وجود رکود تورمی موجود نیاز به توجه مناسب در 
زمینه کسب و کار اینترنتی بسیار احساس می شود و نگاه به زیرساخت ها 
برای ارتقای هر چه بهتر این نوع از کسب و کارها از دیگر مؤلفه هایی است 
که یا نادیده گرفته شده و یا به صورت جدی به آن پرداخته نشده؛ زیرساخت 

هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور را تا حدودی افزایش دهد.

وقتی اصفهانی ها از اينترنت هم درآمدزايی می کنند؛

اصفهان؛ رتبه سوم کسب و کار اینترنتی

عصر حاضر دوران شکوفايی و رشد روز افزون رسانه های آنالين است و به دنبال آن اين تکنولوژی محدوديت های ما را کاهش داده؛  در واقع در 
زمانی زندگی می کنيم که فرصت ها و پتانسيل هايی برای رشد تجاری در مقياسی که تا به حال تجربه نشده، در اختيارمان قرار گرفته است. 

فاطمه کاويانی

اشتياق جوانان 
تحصيل کرده کشور 

با موانع زيادی 
مواجه است که اگر  

برطرف شوند، ايران 
پرچم دار انقالب 

صنعتی چهارم در 
منطقه خواهد بود
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آغاز موج سوم سفر گردشگران 
خارجی به استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از آغاز 
مرحله سوم سفر گردشــگران خارجی به استان 

اصفهان در سال جاری خبر داد.
فریدون اللهیاری گفت:با آغاز ســال نو، مرحله 
سوم سفر گردشگران خارجی به استان اصفهان 

در سال جاری آغاز شده است.
وی افزود: تالش شده تا در سال های اخیر در کنار 
دو فصل بهار و پاییز فصل سومی را هم برای سفر 
گردشگران و در راستای توسعه گردشگری پایدار 
در اصفهان تعریف کنیم،طی این سال ها موفق 
شده ایم تا در سه سال اخیر میزبان تعداد زیادی 
از گردشگران خارجی به ویژه گردشگران چینی 

در فصل زمستان باشیم.
 الهیــاری گفت: در ســال های اخیــر و به ویژه 
امسال با تبلیغات و بازاریابی مناسب، بسیاری از 
گردشگران کشورهای اروپایی نیز ترجیح داده اند 
که ایام تعطیالت کریســمس خود را در اصفهان 

بگذرانند.

اصفهان،ميزبان نخستين 
جشنواره تئاتر روح ا...

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني)ره( 
گفت:نخستین جشــنواره تئاتر روح ا... از یک تا 

ششم بهمن ماه در اصفهان برگزار مي شود.
حجت االسالم عباس کمساري گفت: علت کلید 
خوردن این جشنواره در اصفهان این است که هنر 
تئاتر در این شهر ریشه دارد و مکتب اصفهان در 
تئاتر مکتبي شــناخته شده است. سعي موسسه 
تنظیم و نشــر آثار امام خمیني)ره( بر این است 
که سال هاي بعد این جشنواره را در سطح ملي و 

بین المللي برگزار کند.
وي یادآور شد: جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسي 
روح ا... در دو بخش تئاتر )صحنه اي، خیاباني و 
نمایشــنامه خواني( و نمایشنامه نویسي فعالیت 
دارد که بخش تئاتر به صورت کشــوري برگزار 

مي شود.

 »سينماتوگپ« 
در خانه هنرمندان

سلسله نشست های »ســینماتوگپ« از سوی 
خانه فیلــم حوزه هنــری اســتان اصفهان با 
محوریت بررسی و تحلیل فیلم های کوتاه روز 
ایران و جهان، در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 
می شود.مدیر خانه فیلم حوزه هنری اصفهان 
اظهار کرد: سلسله نشست های سینما توگپ با 
هدف تحلیل و بررسی فیلم های کوتاه روز ایران 
و جهان در دوشنبه دوم و چهارم هرماه در خانه 
هنرمندان اصفهان برگزار می شود.علی خطیبی 
افزود: امروز، در نشست این هفته سینماتوگپ، 
فیلم »کالس بعدازظهر« به کارگردانی »سئورو 
اوه« به مدت ۳ دقیقه محصول سال ۲۰۱۵ کره 
جنوبی، فیلم کوتاه »زمین گیر« به کارگردانی 
»لــوکاس دورکیم« در مدت 
زمــان ۴ دقیقه محصول 
۲۰۱۶ آمریکا، انیمیشن 
کوتاه »پیرمرد و دریا« به 
کارگردانی »الکساندر 
پتــروف« و در مدت 
زمــان ۱۹ دقیقــه، 
محصول ۱۹۹۹روســیه اکران 
شــده و مورد تحلیل و بررســی قرار 

می گیرد. وی خاطرنشان کرد:
 عالقــه منــدان می تواننــد برای 
شرکت در این کارگاه امروز ساعت 
۱۶ به خانه هنرمنــدان مراجعه 

کنند.

جهان هنر
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پیشنهاد سردبیر:

در شهر

 اسطوره تکرار نشدنی پاپ ایران قرار است به اصفهان بیاید. »علیرضا عصار« برای ما با 
ترانه مشهوری که برای »وطن« خواند، نامی نام آشنا و فراموش نشدنی است. » وطن 

یعنی خلیج تا ابد فارس«... 
عصار از نســل خوانندگان پاپ خوان بعد از انقالب بود که همراه با چهره هایی مثل 
»قاســم افشــار«، » محمدرضا عیوضی«، »امیر تاجیک«، »امیــر کریمی«، »علی 
تفرشی«، مرحوم »ناصر عبداللهی« و ... به عنوان اولین و مطرح ترین خوانندگان پاپ 
روی صحنه آمدند. بســیاری از ترانه ها و تیتراژهای تلویزیونی با صدای این نسل از 

خوانندگان جوان خوانده شد. 
عصار، یکی از خوش صداترین ها بود. ســال ها بعد مرحوم عبداللهی فوت کرد و پس از مدتی هم چهره های نام آشنایی که 

صدایشان را شنیده بودیم، یکی یکی از دور خارج شدند تا اینکه با شروع دهه ۹۰ تقریبا هیچ خبری از خوانندگانی همچون 
تفرشی و کریمی و عیوضی نداشتیم. برخی هایشان مثل تاجیک هرازگاهی دیده می شدند و یکی مثل »عصار« هم سال ها 

بود که سکوت کرده و هیچ اجرای زنده ای نداشت . در میان سکوت هشت ساله عصار، انواع و اقسام پاپ خوان و رپ خوان 
سر برآوردند و به اسم خواننده، آلبوم منتشر کردند و حتی تیتراژهای سریال های تلویزیونی به دستشان سپرده شد. 
»علیرضا عصار« نبود تا سال گذشته که پس از هشت سال سکوت بار دیگر به عرصه اجرای زنده بازگشت)عصار رکورد 
دار اجرای زنده در سال های قبل از سکوت اســت( و در این بازگشت دوباره با استقبال جالب توجه دوستدارانش 
مواجه  شد. همان زمان »سیامک انصاری« بازیگر معروف سینما و تلویزیون کشورمان یک توییت نظرسنجی به 
راه انداخت و درباره تمایل مردم به حضور در کنسرت علیرضا عصار نظر دنبال کنندگان خود را در توییتر جویا شد. 
 او در این نظرسنجی از مردم پرسیده بود:  »فردا بلیت فروشی کنسرت علیرضا عصار شروع می شه. این کنسرت 
می آیید ببینیم تون؟« پس از مدت کوتاهی قسمت عمده ای از شــرکت کنندگان در نظرسنجی گزینه »نه« را 

برگزیدند و برخی هم در این شبکه اجتماعی نتیجه نظرسنجی را دســتمایه شوخی با سیامک انصاری قرار 
دادند. این بازیگر هم منتظر پایان زمان نظرسنجی نشد و آن توییت را خود پاک کرد!هرچند درنهایت کنسرت 

عصار با استقبال خوبی روبه رو شد.
 امسال هم عصار تصمیم گرفت فعال تر از همیشه باشد و غیبت این سال هایش را جبران کند. قرار است امروز 
در تهران و در سالن میالد نمایشگاه بین الملل اجرای کنسرت داشته باشد و قطعاتی از آلبوم جدید خود با نام 
»جز عشق نمی خواهم« را هم خواهد خواند. این خواننده محبوب ۲۱ همین ماه هم به اصفهان خواهد آمد تا 

در دو سانس و در تاالر رودکی به اجرای زنده بپردازد.
با  ناگفته پیداست این کنسرت با استقبال خوبی از سوی اصفهانی ها مواجه  خواهدشد. خواننده ای که حداقل یک نسل 

ترانه های او خاطره دارند. 

رییس خانه خالقیت و رســتوران بازی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شــهرداری اصفهان 
گفت: استقبال از جشــنواره »نون و پنیر و بازی« 
با توجه به بازی های خانوادگی و متناســب با همه 

گروه های سنی پر شور بوده است.
صفیه السادات موســویان، در خصوص استقبال از 
جشنواره »نون و پنیر و بازی«، اظهار کرد: استقبال 

از این دوره جشنواره خیلی عالی بوده است، با توجه 
به اینکه بازی ها به صورت خانوادگی اســت و همه 
گروه های ســنی می توانند بازی کنند، اســتقبال 

بسیار خوبی از این طرح صورت گرفته است.
وی افزود: بازی های این جشــنواره جدید و کامال 
ایرانی است که این موضوع باعث شده تا خانواده ها 
به بازی ها عالقه مند شــوند و همچنین زمان این 

برنامه که عصرهای چهارشــنبه و در زمان فراغت 
خانواده هاست، همه دست در دســت هم داده تا 

خانواده ها به این برنامه روی آورند.
رییس خانه خالقیت و رســتوران بازی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شــهرداری اصفهان 
در مورد زمان و نحوه برگزاری جشنواره گفت: این 
دوره جشنواره »نون و پنیر و بازی« از ۲۴ آبان آغاز 
شده است و تاکنون ۵ اجرا انجام شده است و تا ۲۴ 
اسفند روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۵ تا 
۲۰ برگزار می شود.موسویان با اشاره به تنها بازی 

خارجی در برنامه »نان و پنیر بازی«، تصریح کرد: 
تنها بازی غیر بومی و خارجی در بین بازی هایی که 
انجام می گیرد، بازی »روبیک« است که یک بازی 
بین المللی بوده و ایده پرداز آن غیر ایرانی است؛ 8۰ 

درصد ایده پردازان بازی های ما اصفهانی هستند.
وی بیان داشت: برای هر هفته که بازی جدید انجام 
می شود کلیپی ساخته شده که در آن بازی معرفی 
می شــود و تاثیرات آن بازی مطرح می شود، البته 
شخص ایده پرداز بازی ها، گروه فنی و کارشناسان 

داوری نیز در برنامه ها حضور دارند.

رییس خانه خالقیت و رستوران بازی اصفهان:
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سمیه پارسادوست
 به بهانه حضور

 »علیرضا عصار« در اصفهان؛

بازگشت باشکوه

اینستاگردی
حميد عليدوستی پدر ترانه عليدوستی 

در پشت صحنه فصل سوم »شهرزاد«

تحدید حدود اختصاصی
10/55 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  12140/12 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان  مجزا شده از پالک 2 فرعی که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر علی آقائی 
فرزند جهانبخش  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
طبق رای شــماره  139660302027006878- 96/6/12 مفــروز گردیده با توجه به 
 اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1396/11/7 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:30800 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/87 چون آقای سید علی زهرائی خوراسگانی فرزند سید هاشم مالک نود و هشت سهم 
و یک – چهاردهم سهم مشاع باستثناء ثمینه اعیانی آن از 1010 سهم ششدانگ پالک 
5956/1   واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت پالک مزبور در صفحه 59 دفتر 494 امالک 
ذیل ثبت 95896 به نام نامبرده سابقه ثبت و ســند مالکیت چاپی شماره 89/030654/ 
الف صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند انتقال شماره 119129 مورخه 91/7/25 
دفترخانه 21 اصفهان مقدار هفتاد و هفت ســهم یک و سوم سهم مشاع از طرف نامبرده 
به غیر انتقال گردیده است و اعالم نموه که سند بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست 
صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 31795 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )241 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/260 شماره صادره: 1396/42/443610– 96/9/14 نظر به اینکه سند مالکیت دوازده 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره ) 1 و 8 و 33( / 450 اصلی که 
در جریان استانداردسازی به پالک 450/37 تبدیل شــده واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 37431 در صفحه 530 دفتر امالک جلد 296 به نام آقای ســعید انصاری فرد فرزند 
محمد تحت شماره چاپی 053606 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه 
به موجب سند انتقال قطعی شــماره 131298 مورخ 1391/12/13 دفترخانه شماره 31 
اصفهان بالسویه به آقایان علی شــیگانی فرزند اکبر و محسن بســتگانی فرزند حسین 
انتقال یافته سپس نامبردگان با ارائه درخواســتهای کتبی به شماره های وارده 31847 
مــورخ 1396/9/17 و 32387 مــورخ 1396/9/13 به انضمام چهار برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره های 20076 مورخ 1396/9/04 و 20089 مورخ 
1396/9/12 به گواهی دفترخانه 81 اصفهان رسیده است  مدعی هستند که سند مالکیت 
مزبور به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 

 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 31395 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )292 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/261 شــماره صادره: 1396/42/443581– 96/9/14 نظر به اینکه ســند مالکیت 
چهارده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره ثبتی شماره ) 1 و 8 و 
33( / 450 اصلی که در جریان استانداردســازی به پالک 450/37 تبدیل شــده واقع در 
بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 243030 در صفحه 492 دفتر امالک جلد 1307 به نام آقای 
شهریار نورپور فرزند هوشنگ تحت شماره چاپی 053608 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس بالواسطه به موجب سند انتقال قطعی شماره 131298 مورخ 1391/12/13 
دفترخانه شماره 31 اصفهان بالسویه به آقایان علی شیگانی فرزند اکبر و محسن بستگانی 
فرزند حسین انتقال یافته سپس نامبردگان با ارائه درخواستهای کتبی به شماره های وارده 
31847 مورخ 1396/9/17 و 32387 مورخ 1396/9/13 به انضمام چهار برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره های 20076 مورخ 1396/9/04 و 20089 مورخ 
1396/9/12 به گواهی دفترخانه 81 اصفهان رسیده است  مدعی هستند که سند مالکیت 
مزبور به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است    لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 31396 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )293 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/262 شماره صادره: 1396/42/443607– 96/9/14 نظر به اینکه سند مالکیت شش 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ) 1 و 8 و 33( / 450 اصلی که در 
جریان استانداردسازی به پالک 450/37 تبدیل شده واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
243027 در صفحه 483 دفتر امالک جلد 1307 به نام آقای علی دهقان دره فرزند میرزا 
سلیمان تحت شماره چاپی 053607 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه 
به موجب سند انتقال قطعی شــماره 131298 مورخ 1391/12/13 دفترخانه شماره 31 
اصفهان بالسویه به آقایان علی شیگانی فرزند اکبر و محسن بستگانی فرزند حسین انتقال 
یافته ســپس نامبردگان با ارائه درخواستهای کتبی به شــماره های وارده 31847 مورخ 
1396/9/17 و 32387 مورخ 1396/9/13 به انضمام چهار برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره های 20076 مورخ 1396/9/04 و 20089 مورخ 1396/9/12 
به گواهی دفترخانه 81 اصفهان رسیده است  مدعی هستند که سند مالکیت مزبور به علت 
نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است    لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31397 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )293 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/263 شماره صادره: 1396/42/443621– 96/9/14 نظر به اینکه سند مالکیت هفت 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ) 1 و 8 و 33( / 450 اصلی که در 
جریان استانداردسازی به پالک 450/37 تبدیل شده واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
243029 در صفحه 489 دفتر امالک جلد 1307 به نام خانم لیدا نورپور فرزند هوشــنگ  

تحت شــماره چاپی 053605 ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت، سپس بالواسطه به 
موجب ســند انتقال قطعی شــماره 131298 مورخ 1391/12/13 دفترخانه شماره 31 
اصفهان بالسویه به آقایان علی شیگانی فرزند اکبر و محسن بستگانی فرزند حسین انتقال 
یافته ســپس نامبردگان با ارائه درخواستهای کتبی به شــماره های وارده 31847 مورخ 
1396/9/17 و 32387 مورخ 1396/9/13 به انضمام چهار برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره های 20076 مورخ 1396/9/04 و 20089 مورخ 1396/9/12 
به گواهی دفترخانه 81 اصفهان رسیده است  مدعی هستند که سند مالکیت مزبور به علت 
نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است    لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31398 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )291 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/264 شماره صادره: 1396/42/443622– 96/9/14 نظر به اینکه سند مالکیت سی 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ) 1 و 8 و 33( / 450 اصلی که در 
جریان استانداردسازی به پالک 450/37 تبدیل شده واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
243026 در صفحه 480 دفتر امالک جلد 1307 به نام آقای عبدالمجید انصاری شوریجه 
فرزند منصور تحت شــماره چاپی 053609 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس 
بالواسطه به موجب سند انتقال قطعی شــماره 131298 مورخ 1391/12/13 دفترخانه 
شماره 31 اصفهان بالسویه به آقایان علی شــیگانی فرزند اکبر و محسن بستگانی فرزند 
حسین انتقال یافته ســپس نامبردگان با ارائه درخواســتهای کتبی به شماره های وارده 
31847 مورخ 1396/9/17 و 32387 مورخ 1396/9/13 به انضمام چهار برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره های 20076 مورخ 1396/9/04 و 20089 مورخ 
1396/9/12 به گواهی دفترخانه 81 اصفهان رسیده است  مدعی هستند که سند مالکیت 
مزبور به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است    لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 31399 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )292 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/265 شماره صادره: 1396/42/443612– 96/9/14 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره ) 1 و 8 و 33( / 450 اصلی که 
در جریان استانداردسازی به پالک 450/37 تبدیل شــده واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 243028 در صفحه 486 دفتر امالک جلد 1307 به نام آقای هوشنگ نورپور فرزند 
محمد تحت شماره چاپی 053604 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه 
به موجب سند انتقال قطعی شــماره 131298 مورخ 1391/12/13 دفترخانه شماره 31 
اصفهان بالسویه به آقایان علی شــیگانی فرزند اکبر و محسن بســتگانی فرزند حسین 
انتقال یافته سپس نامبردگان با ارائه درخواســتهای کتبی به شماره های وارده 31847 
مــورخ 1396/9/17 و 32387 مــورخ 1396/9/13 به انضمام چهار برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره های 20076 مورخ 1396/9/04 و 20089 مورخ 
1396/9/12 به گواهی دفترخانه 81 اصفهان رسیده است  مدعی هستند که سند مالکیت 
مزبور به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 

فوق را نموده است    لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 31400 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )291 کلمه، 

3 کادر(
اجراییه

10/92 شماره اجراییه:9610423734100116  شماره پرونده:9609983734100045 
شماره بایگانی شعبه:960047 بموجب دادنامه مربوطه 9609973734100590 محکوم 
علیه 1- عباس عینی 2- شوکت عینی 3- عزت عینی همگی به نشانی مجهول المکان 
4- زهرا عینی به نشــانی استان تهران شهر تهران نبرد جنوبی ســی و پنج متری بقایی 
روبروی پارک  گلچین پ 184 طبقه دوم محکومند بــه 1- الزام خواندگان به حضور در 
یکی از دفاتر اســناد رسمی شهرستان نطنز و انتقال رســمی مالکیت پالک ثبتی شماره 
1429/33 به میزان 5 قفیز و نیم دانگ از قنات دستگرد به شماره پالک ثبتی 42 اصلی و 
پالک 47 اصلی مربوط به ربع دانگ از قنات مارند طبق نظریه کارشناسی در حق محکوم 
له صغری برخورداری فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهرستان نطنز مزرعه خطیر 
منزل عینی و 2- پرداخت هزینه اجرایی به مبلغ نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. 
ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 519 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نطنز)455 کلمه، 

5 کادر(

اعالم مفقودی 
کلیه مدارک به انضمام برگ سبز خودرو سواری پیکان 
مدل 1362رنگ سفید معمولی  به مالکیت دادمراد رزاق 
پور به شماره پالک   194ق24 ایران 65 به شماره موتور   
1516224898 به شماره شاســی  126416 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد
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پنج فناوری برتر که دنیا را در سال 2018 متحول می کند
برخی از گرایش های فناوری پس از مدتی به پایانی بی سر و صدا می رسند اما برخی آن قدر مهم هستند که دنیای اطراف و نحوه زندگی مار ا تغییر می دهند. در ادامه پنج مورد از گرایش های مهمی 

که به نظر می رسد دنیا را در سال 2018 و پس از آن تعریف خواهد کرد، ذکر شده است.

رشد سریع السیر قدرت رایانه 
رشد باورنکردنی در تولید داده ها و همچنین میلیاردها دستگاه اینترنت اشیاء موجود، بدون وجود جهش های عظیم در زمینه قدرت رایانه ممکن نخواهد بود. بین سال های 1975 تا 2015 قدرت رایانه ای با یک نرخ دو ساله به دو برابر خود 

رسید؛ اما در حال حاضر این نرخ به دو و نیم سال کاهش یافته است. ما به حد و مرزهایی رسیده ایم که قدرت رایانه سنتی می توانست آنها را مدیریت کند. خوشبختانه به زودی به فناوری رایانه کوانتومی دست خواهیم یافت. به احتمال زیاد در مهم ترین 
تحول در زمینه قدرت رایانه یعنی کامپیوتر کوانتومی، شاهد دستگاه هایی خواهیم بود که میلیون ها بار سریع تر از قبل هستند. شرکت های سرآمد فناوری به سختی در تالش اند تا اولین رایانه کوانتومی مقرون به صرفه و با دوام را بسازند. این رایانه ها 

قادر به حل مشکالتی خواهند بود که از عهده کامپیوترهای فعلی بر نمی آید. این کامپیوترها حتی قادر به حل مشکالتی خواهند بود که ما حتی نمی توانیم آنها را تصور کنیم.

روند رو به رشد داده ای شدن زندگی روزمره
در تمامی کارهای روزمره ما، از صحبت کردن با دوستان در برنامه های پیام رسان و خرید یک فنجان قهوه گرفته تا خرید با استفاده از کارت های اعتباری و اســتریم آهنگ، رد پایی از داده ای شدن دیده می شود. این داده سازی رو به رشد دنیا باعث انفجار بی سابقه 
داده ها شده است. تنها در یک دقیقه، فیس بوک 900 هزار الگین دارد، بیش از 450 هزار پست توئیتری به اشترک گذاشته می شود و 156 میلیون ایمیل و 15 میلیون متن ارسال می شود. با توجه به این اعداد و ارقام  می توان گفت که هر دو سال یکبار میزان داده ها 

را دو برابر می کنیم.

اینترنت اشیا و هوشمند شدن دستگاه های روزمره
اینترنت اشیا که محصوالت هوشمند و متصل به اینترنت از جمله گوشی ها و ساعت های هوشمند را شامل می شود، یکی از عوامل مهم در این افزایش انفجاری داده سازی به حساب می  آید. به همین دلیل است که تمامی این دستگاه های هوشمند دائما در حال جمع آوری 
داده هستند، به دستگاه های دیگر متصل می شوند و این داده ها را به اشتراک می گذارند و جالب اینکه همه این کارها بدون مداخله انسان انجام می شود. این روزها امکان هوشــمند کردن هر چیزی وجود دارد. این روزها تعداد خودروهای متصل به اینترنت به سرعت رو به 
افزایش است و انتظار می رود در سال 2020 تعداد این خودروها به 250 میلیون دستگاه برسد. همین طور در منازل ما دستگاه های هوشمند زیادی وجود دارد؛ از تلویزیون های هوشمند گرفته تا تشک های هوشمند مخصوص یوگا. البته بسیاری از ما دستیارهای شخصی 

صوتی مانند »الکسا« را داریم که نمونه دیگری از دستگاه های اینترنت اشیا هستند.

گسترش بی نظیر هوش مصنوعی 
این روزها رایانه ها هم مانند ما انسان ها قادر به یادگیری هستند و این جهش در قابلیت های هوش مصنوعی، نتیجه پیشرفت عظیم در داده سازی و قدرت رایانه ای است. این انفجار شدید در ایجاد داده هاست که امکان پیشرفت سریع هوش مصنوعی را در چند سال گذشته فراهم 
کرده است. هرچه مقدار داده یک سیستم هوش مصنوعی بیشتر باشد، این سیستم، یادگیری سریع تر و دقیق تری خواهد داشت. این پیشرفت بزرگ در زمینه هوش مصنوعی به این معناست که رایانه ها می توانند بسیاری از وظایف انسان را انجام دهند. در واقع این هوش مصنوعی 
است که باعث می شود رایانه ها قادر به دیدن )در سیستم های تشخیص چهره(، خواندن )تجزیه و تحلیل پیام ها در رسانه های اجتماعی(، گوش کردن )پاسخگویی الکسا به دستورات صوتی(، صحبت کردن )امکان پاسخگویی الکسا( و بررسی احساسات ما )رایانش احساسات( باشند.

خودکارسازی
هر چه دستگاه ها هوشمندتر باشند، وظایف بیشتری را می توانند متقبل شوند؛ به این معنا که می توان بیشتر فرایندها، تصمیمات، نقش ها و سیستم ها را به صورت خودکار در آورد تا توسط الگوریتم ها و روبات ها انجام شوند. طیف گسترده ای از صنایع و مشاغل در نهایت درگیر 
خودکارسازی خواهند شد. با این همه در حال حاضر موج اول مشاغلی که دستگاه ها می توانند انجام دهند را می توان بر اساس چهار جنبه کند بودن، آلوده بودن، خطرناک بودن و پر هزینه بودن طبقه بندی کرد؛ به این معنا که دیگر الزم نیست افراد کارهایی را انجام دهند که دستگاه 
ها سریع تر، ایمن تر، ارزان تر و دقیق تر انجام می دهند. بیشتر مشاغل، از رانندگی کامیون ها گرفته تا بنایی و پزشکی، همگی ممکن است تحت تاثیر خودکارسازی قرار گیرند. طبق برآوردی در آمریکا، 47 درصد از مشاغل موجود در این منطقه در معرض خودکار سازی قرار دارند.

اپلیکیشن نجات ساخته شد!
 محققان دانشگاهی، اپلیکیشنی ساخته اند 
که با کمک ســیگنال های وای فای، به افراد 
گمشــده کمک می کند تا با تیم های نجات 
ارتباط برقرار کنند. به تازگی اپلیکیشــنی 
در دانشگاه آلیکانته اســپانیا ساخته شده 
که با کمک وای فــای به تیم های نجات کمک 
می کند افراد گمشــده را بیابند. هنگامی که 
فرد اپلیکیشــن را در موبایل خود فعال کند، 
در بازه های زمانی مشخص سیگنال هایی از 
وای فای را منتشــر می کند که از فاصله چند 

کیلومتری قابل ردیابی هستند. این ســیگنال ها حاوی اطالعاتی مانند مکان کاربر است 
و همراه آن پیامکی مانند »من مجروح شده ام« یا »من گم شده ام« نیز ارسال می شود.

گروه نجات بــرای دریافت این ســیگنال، نیازمند یک آنتن کوچک مجهز به دســتگاه 
دریافت کننده ای است که به موبایل متصل می شود. 

انتشار پنجمین نسخه بتا اندروید ۸ برای 
گلکسی اس ۸ 

پنجمین نسخه بتا از اندروید ۸ برای 
گوشی های سامسونگ گلکسی اس ۸ 

و اس ۸ پالس منتشر شد.
پنجمین نسخه بتا همانند چهارمین 
نسخه که به تازگی منتشــر شد، با 
تغییرات زیاد و چشــمگیری همراه 
نبوده و فقط باعث رفع بعضی از باگ ها 
شــده اســت. البته احتمال می رود 
که کاربران باز هم در این نســخه با 

مشکالتی روبه رو شــوند و همه باگ ها رفع  شده باشد. قبال نیز 
به این اشاره شده بود که اندروید ۸ باعث اضافه شدن یک سری 
ویژگی به خانواده سری S سامسونگ خواهد شد؛ از جمله بهبود 
صفحه کلید، مخفی کردن آلبوم های اپ گالری، نادیده گرفتن 
اعالن ها، افکت نوری بخــش Edge  و...؛ همچنین به این نکته 

باید توجه کنید که قبل از دانلود این نســخه، از تمام 
داده های گوشــی یا تبلت خود نسخه 

پشتیبان تهیه کنید.  

در ویدئوها و تصاویر؛
این اپلیکیشن صورت شما را مخفی می کند!

یک برنامه  نویس ژاپنی مشغول ساخت اپلیکیشنی است که صورت فرد 
را در ویدئوها و تصاویر پنهان می کند. کازائونوشیرو،  مدیر ارشد اجرایی شرکت 

تولید بازی رایانه ای ViRD در همین راستا ویدئوی کوتاهی منتشر کرده که در آن 
صورتش پشت پس زمینه آشپزخانه پنهان شده است. البته این برنامه هنوز کامل 
نیست و باال و گوشه های صورت نوشیرو هنوز مشخص هستند و به نظر می رسد او 
ماسکی به صورت زده است. اما ماسک به طور کامل دیوار پشت سر را تقلید کرده و 

به طور نامحسوس با پس زمینه درآمیخته است. نوشیرو در توییتر خود اعالم کرده 
این اپلیکیشن را در Unity ساخته است. Unity یک موتور تولید بازی است 

که شرکت Unity Technologies آن را ارائه کرده است.

تولید انبوه نسل دوم حافظه ۱۰ نانومتری dram سامسونگ 
سامسونگ حافظه های 10نانومتری نسل دوم ) ۱۰nm_ dram ddr4( هشت گیگابایتی را به تولید انبوه می رساند. این حافظه در حال حاضر یکی 

از قدرتمندترین حافظه  هاست که در آن از یک چیپ ست گیگابایتی dram با ابعاد کوچک، با باالترین کارایی و استفاده از انرژی استفاده شده است. از این حافظه در دستگاه های 
محاسباتی نسل بعدی استفاده می شود. کالس 10نانومتر یعنی بخشی از پردازش بین 10تا 19 نانومتر است. سامسونگ این حافظه را در فوریه 2016 ارائه داده است.این حافظه 
حدودا ۳0 درصد از حافظه های نسل قبلی بهره وری بیشتری دارد و به دلیل استفاده از فناوری پیشرفته  و مدارهای خاص در این حافظه، بهره وری انرژی آن 10 تا 15درصد افزایش 

یافته است. این حافظه ۸ گیگابایتی  قادر است ۳600 مگا بایت بر ثانیه اطالعات را جا به جا کند که نسبت به نسل قبل )۳200 مگابایت بر ثانیه(، افزایش یافته است.

موبایل 
 اقتصادی
 Alcatel 3C معرفی شد

تا همین چند ماه پیش، نسبت ابعاد 1۸:9 نمایشگر، تنها مختص به موبایل های 
هوشمند پرچمدار بود؛ اما اخیرا در اخبار می شنویم که تولیدکنندگان موبایل، در حال 
اضافه کردن این استاندارد تازه به میان رده های خود هستند. کمپانی چینی TCL گام 
را فراتر گذاشته و نسبت ابعاد 1۸:9 را به نمایشگر حداقل یکی از دیوایس های اقتصادی 
اش آورده اســت. Alcatel 3C یکی از چندین موبایلی است که TCL طی ماه های 
آتی رونمایی خواهد کرد و با توجه به لیست مشخصات آن، باید منتظر موبایلی ارزان 
قیمت باشیم. این موبایل که در اروپا با قیمت 120 یورو فروخته می شود، در سه رنگ 
مشکی متالیک، آبی متالیک و طالیی متالیک به دست مشتریان می رسد. اصلی ترین 
مزیت این موبایل نسبت به رقبایش، نمایشــگر 6 اینچی IPS با نسبت ابعاد 1۸:9 و 
رزولوشن 1440x720 است و سایر مشخصاتش آنقدرها تحسین برانگیز نبوده و تفاوتی 

با دستگاه های رایج ندارد.

پست  های توصیه شده اینستاگرام به زودی همه گیر 
می شود

پست  های توصیه شده اینستاگرام، جدیدترین ویژگی این شبکه اجتماعی است که اوایل دی ماه اضافه شد و به زودی همه گیر می شود. این ویژگی برای 
 Recommended افزایش درگیری کاربران با اینستاگرام معرفی شده است. اینستاگرام اکنون در حال گسترش تدریجی و بدون اطالع رسمی ویژگی
for You برای همه کاربران سرویس اشتراک گذاری عکس خود است. این ویژگی تصاویری را از کسانی به شما نشان می دهد که دنبالشان نکرده اید. 
شرکت فیس بوک اوایل ماه جاری این ویژگی را به اینستاگرام اضافه کرد، اما تازه به خبرگزاری تک کرانچ درباره گسترش آن به همه کاربران اینستاگرام 
خبر داده است. البته اشتباه نکنید؛ اینستاگرام تصاویر و عکاسان این بخش را به طور تصادفی انتخاب نمی کند. این تصاویر توصیه شده توسط الگوریتم 
دقیقی که اینستاگرام به این منظور طراحی کرده  است، بر اساس عالیق شما انتخاب می شوند. در نتیجه توجه شما به صاحب آن عکس جلب می شود 

و ممکن است بخواهید او را دنبال کنید.

مضرات شبکه های اجتماعی و ضرورت ارتباطات واقعی از نظر اوباما
رسانه های اجتماعی بخش قابل توجهی از زمان ما در شبانه روز را به خود اختصاص 
می دهند و آنطور که باراک اوباما رییس جمهور ســابق ایاالت متحده آمریکا اخیرا 
گفته است، این مسئله باعث شده که مردم در حجم انبوهی از اطالعات احاطه شوند و 
تعصبات در آنها تقویت شود که اینها همگی از مضرات شبکه های اجتماعی به شمار 
می روند. اوباما در صحبت هایش گفت که در گذشته چند شبکه تلویزیونی معدود 
بودند که همگی مجموعه مشترکی از حقایق را به تصویر می کشیدند؛ اما اینترنت این 
امر را مختل کرده و حاال با مردمی روبه رو هستیم که به واسطه شبکه های اجتماعی 
نمی توانند نظــر افراد مختلف پیرامون مســائل پیچیده را دریافــت کنند. یکی از 

بزرگ ترین خطرات اینترنت این است که مردم را با واقعیت هایی کامال متفاوت از یکدیگر مواجه می کند و به تعبیر اوباما افراد ممکن است به این خاطر 
در احاطه اطالعات قرار گیرند و تعصبات قبلی شان تقویت شود. رییس جمهور سابق آمریکا درحرف هایش اشاره ای به دونالد ترامپ نکرد اما مدعی 
شد که رسانه های اجتماعی باید بیشتر باعث وصل شدن مردم به هم شوند نه اینکه میانشان جدایی بیندازند. اوباما در توضیحاتش خاطرنشان کرد 
که مردم باید در دنیای واقعی یکدیگر را مالقات کنند؛ زیرا غالبا در فضای آنالین افرادی که هم کالمشان می شوند را نمی شناسند. در اینترنت همه 

چیز به شکل ساده سازی شده اش وجود دارد و وقتی شما مردم را به صورت چهره به چهره مالقات می کنید، تازه به پیچیدگی 
های شخصیتی شان پی می برید. اوباما همچنین اشاره کرد که مردم در فضای آنالین به شدت بی رحم و گاهی 

نفرت انگیز می شوند؛ حال آنکه در دنیای واقعی این مسئله 
غیرممکن است. اپل از 

مشتریان خود عذرخواهی 
کرد

اپل به طور رسمی برای کند کردن عملکرد آیفون هایی 
با باتری قدیمی تر به طور مخفیانه عذرخواهی کرد و 
در همین راستا به طور موقت قیمت باتری های جایگزین 

را کاهــش داد. از اواخر ژانویه تا دســامبر 201۸ میالدی، 
باتری های جایگزین برای آیفون 6 و نســخه های قدیمی تر 

با قیمت 29 دالر عرضه می شود. در بیانیه این شرکت 
چنین آمده است: »مطلع هستیم که برخی از کاربران از 

عملکرد اپل ناراضی هستند. ما عذرخواهی می کنیم. 
در درجه نخســت ما هیچ گاه به طور عمد اقدامی برای 

کاهش عمر محصوالت اپل انجام نمی دهیم.« با این وجود برخی مشتریان 
معتقدند تخفیف قیمت باتری کافی نیست.

اپل از مشتریان خود عذرخواهی کرد

پیشنهاد سردبیر:
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عدم صدور پروانه ساخت 
برای اراضی خارج از محدوده

عضو شورای اسالمی شهرضا با  شهرضا

بیان اینکه حدود ۵۱ هکتار از اراضی شهری در 
طرح جامع، خارج از محدوده اعالم شد، گفت: در 
صورتی که شــهروندان در محــدوده ای غیر از 
محدوده قانونی شهر اقدام به ساخت کنند، پروانه 
ســاخت قبل از عملیات ســاختمان سازی را 

دریافت نمی کنند.
سعید آقاسی در جلسه شــورای اسالمی شهر 
که با موضوع بررسی طرح جامع شهری برگزار 
شد، اظهار داشت: طرح جامع، طرح فرادستی 
و طرح تفصیلی، بــرای تعیین محدوده و حریم 

شهر است.
 شــهروندان در برخــی از محله ها با مشــکل 
جدی اخــذ امتیازهای آب،  بــرق و گاز مواجه 
بوده و دلیل اصلی آن مســتقر نبــودن منازل 
 یا واحدهای تجــاری آنها در محــدوده قانونی

 شهری است.
وی افــزود: در صورتــی کــه شــهروندان در 
محدوده ای غیر از محدوده قانونی شــهر اقدام 
به ساخت کنند، پروانه ساخت قبل از عملیات 
ساختمان ســازی را دریافت نمی کنند و امکان 
رســیدگی به تخلفــات ســاختمانی آنها در 

کمیسیون ماده ۱00 نیز وجود ندارد.

جلسه توجیهی اجرای طرح 
ابالغ الکترونیکی در زواره 

در جلسه  توجیهی  علی دهقانان زواره
تعاملی اجرای طرح 
 ابالغ الکترونیکی )ســامانه ثنــا( ویژه ادارات
  شــهر زواره، علیرضــا نقدی،ریاســت این

  دادگاه، درخصــوص اهــداف ایــن طــرح 
و مزایای آن شــامل حفظ حقوق شهروندی، 
 کم کــردن اطالــه دادرســی و اســتفاده از 
ظرفیت فناوری اطالعات، مطالبی را بیان کرد 
اســناد  ثبــت  رات  دا ا ز  ا مــه  دا ا در   و 
و امالک شهرداری نیروی انتظامی بخشداری 
امور مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی درخواست 
کــرد در موقع ارائــه خدمات و تســهیالت، 
مراجعین را هدایت کنند تا در جهت تســریع 
روند امور در این ســامانه ثبت نــام کنند. در 
پایان به ســواالت حضار در این زمینه پاسخ 

الزم داده شد. 

پیشنهاد سردبیر:اخبار

امروزه به دلیل مشغله های کاری مردم، اســتفاده از سبزی های آماده 
بسیار بیشتر از قبل مورد استقبال قرارگرفته و این در حالی است که این 
حرفه نیاز به سرمایه زیادی ندارد و می توان با کمی همت و برنامه ریزی 

به سود بسیار باالیی دست پیدا کرد.
از ایده تا اجرا، با وام کمیته امداد آغاز کردم

بانوی کارآفرین نجف آبادی گفت: من ابتدا مغازه فســت فود داشــتم 
و خوشــبختانه بازار کار هــم خوب بود امــا این مرا اغنــا نمی کرد و 
دوست داشتم ایده های جدیدی را در شــهرم پیاده کنم. ازآنجایی که 
فوق لیســانس صنایع غذایی را از دانشگاه علوم تحقیقات تهران گرفتم 

همیشه ایده یک کار جدید در ذهنم می چرخید تا اینکه تصمیم گرفتم 
کار بسته بندی سبزی ها، سیفی جات، آرد، غالت و خشکبار را اجرایی 

کنم.
ودیعه شریفی افزود: در سال 93 با ۱0 میلیون وامی که از کمیته امداد 
گرفتم فعالیتم را آغاز کردم. پس از آن برای توســعه فروش محصولم 
30میلیون تومان وام گرفتم و در حال حاضر 7 نفر در کارگاه من فعالیت 

می کنند که 2 نفر از آنها سرپرست خانوار هستند.
شریفی افزود: راه اندازی کسب وکارهای خانگی، راهکاری مهم در ایجاد 
اشتغال و درآمد برای قشــرهایی از جامعه محسوب می شود. از طرفی 

نقش مهمی در احیای برخی از فعالیت ها دارد و سبب ارتقای منزلت و 
جایگاه بانوان در اقتصاد جامعه و تقویت تولید داخلی و افزایش روحیه 

خودباوری در این قشرمی شود.
بانوان باید خودشان را باور کنند

 وی ادامه داد: 37 ســال از ســنم می گــذرد و به این باور رســیده ام
 که بانوان باید خودشــان را باور کنند و بدانند هیچ شــرایط ســختی 
وجود ندارد و خودشان هستند که شرایط را سخت می کنند؛ از طرفی 
اگر از بانوان کارآفرین و مشــاغل خانگی بیشــتر حمایت شــوند، این 
 قشر می توانند گوشــه ای از مشــکالت اقتصادی خانواده ها را برطرف 

کنند.
شریفی خاطرنشان کرد: وقتی شــخص بیش ازحد درگیر کارمی شود، 
به راحتی نیز حواسش به واســطه چند وظیفگی پرت شده و نمی تواند 
روی یک کار تمرکز کند. من به این نتیجه رســیده ام که در هرزمانی 
 وقتــی روی یک کار خــاص تمرکز کنم، بــازده ام به شــدت افزایش

 می یابد.  مطالعات نشــان می دهد که کار کردن در حین حواس پرتی 
مانند کار کردن بعد از یک  شب بیدار بودن اســت و می تواند بازده کار 

انسان را تا 40درصد کاهش دهد.
نهادهای مسئول، نگاه ویژه ای به متقاضیان داشته باشند

وی گفت: من هفته ام را با برنامه ریزی برای کارهایی که قرار اســت در 
آن هفته انجام دهم، آغاز می کنم و هرروز صبح، وقتی قرار اســت روی 
اولویت هایم تمرکز کنم تمام هوش و حواســم را بــه آن کار معطوف 
می کنم تا بتوانم برنامه ای درست و حساب شــده برای افزایش فروش 

پیاده سازی کنم.
این بانوی کارآفرین اظهار داشــت: با این اوصاف و با توجه به شــرایط 
اقتصادی منطقه و آمار بیکاری در جمعیت زنان، می توان گفت بهترین 
و شاید کارآمدترین اقدام برای ارتقای ســطح درآمدی اقشار مختلف 
این شهرستان، خوداشتغالی در منازل است که با توجه به رویکرد نظام 
و دولت در اقتصاد مقاومتی، باید با هماهنگی تمام نهادهای مســئول 
به ویژه نگاه متفاوت بانک ها، حمایت ها و تســهیالت بیشــتری برای 

متقاضیان در نظر گرفته شود.

بانوی خالقی که به داد جوانان بیکار نجف آبادی رسید؛

یک کـارآفـرینی سبز

بانوی کارآفرین نجف آبادی توانست با یاری کمیته امداد استان اصفهان با تاسیس کارگاه تهیه و بسته بندی سبزیجات به موفقیت  نجف آباد

برسد و برای چند نفر نیز اشتغال ایجاد کند.

دامپزشکی  شبکه  رییس  لنجان 

شهرستان لنجان گفت: یک واحد فروشگاه عرضه 
گوشت قرمز در شهر چمگردان که اقدام به کشتار 
غیرمجاز دام و عرضه غیر بهداشتی فرآورده های 
خام دامی در چمگردان کرده بود، با دستور مقام 

قضائی پلمب شد.حمید طاهری اظهار کرد: کشتار 
اصولی دام در کشتارگاه، نقش مهمی در پیشگیری 
از بیماری های مشترک بین انسان و دام دارد؛ 
نظارت  با  چراکه کشتار دام در کشتارگاه ها 
کارشناسان دامپزشکی انجام می شود. وی افزود: 

نباید فراموش کرد که کشتار دام در خارج از این 
بروز  و  از عوامل مهم در شیوع  محیط یکی 
بیماری های مشترک بین دام و انسان است.رییس 
شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان تصریح کرد: با 
توجه به اهمیت موضوع،همواره بازرسی بهداشتی 
الشه ها پس از کشتار، گزارش دهی موارد مظنون 
به بیماری و اطالع رسانی، در دستور کار  بازرسان 
بروز  تا  است  گرفته  قرار  دامپزشکی  شبکه 

بیماری های مشترک بین دام و انسان به حداقل 
برسد.وی ادامه داد: در پی بازدیدهای مستمر 
کارشناسان نظارت شبکه دامپزشکی از مراکز 
عرضه فرآورده های خام دامی، یک واحد فروشگاه 
عرضه گوشت قرمز در شهر چمگردان که اقدام به 
بهداشتی  غیر  عرضه  و  دام  غیرمجاز  کشتار 
فرآورده های خام دامی در چمگردان کرده بود، با 

دستور مقام قضائی پلمب شد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان لنجان خبرداد:
پلمب واحد متخلف عرضه گوشت در چمگردان

 تشییع پیکر شهید مدافع حرم 
در کاشان

پیکر مطهر شهید حسن احمدی  کاشان

از شهدای مدافع حرم در کاشان تشییع شد.پیکر 
این شهید بزرگوار عصر شنبه روی دستان مردم 
شهید پرور کاشــان،  از ناحیه مقاومت بسیج تا 
میدان کمال الملک این شهر، تشییع  و در قطعه 

شهدای مدافع حرم به خاک سپرده شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مبارکه:
آتش زدن پسماندهای کشاورزی 

جرم است
مبارکه رییس اداره حفاظت محیط زیست 

مبارکه با اشــاره بــه پایان برداشــت محصوالت 
کشاورزی گفت: سوزاندن پسماندهای کشاورزی 
)کاه و کلش( توسط کشاورزان جرم است و خسارت 
زیادی را به همــراه دارد. مهران شــنتیایی افزود: 
برگرداندن کاه و کلش به زمین از طریق شخم و شیار، 
نه تنها موجب تامین بخشی از نیاز غذایی محصول 
می شود، بلکه با این روش نیاز به مصرف کودهای 
شیمیایی در سال زراعی آینده نیز کاهش می یابد. 
وی هشدار داد: به دنبال ســوزاندن کاه و کلش در 
شالیزارهای برنج و مزارع گندم، ممکن است در اثر  
وزش باد، باغ ها، درختان و مراتع حاشیه مزارع نیز 
دچار حریق شوند. وی از کاهش میزان سوزاندن کاه 
و کلش زمین های کشــاورزی نسبت به سال های 
گذشته خبرداد وگفت: در روزهای اخیر تعدادی از 
کشاورزان به سوزاندن بقایای محصوالت کشاورزی 

خود اقدام می  کنند که کاری غیراصولی است.

عکس نوشت

بامسئوالن

یک کـارآفـرینی سبز
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حصر وراثت
10/93  آقای حمید رزاقی دارای شناســنامه شماره 13 به شــرح دادخواست به کالسه  
453/96 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن رزاقی به شناســنامه 137 در تاریخ 1396/9/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- ابوالفضل رزاقی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 168 پسر متوفی 2- حمید رزاقی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 13 پسر متوفی 3-* علی رزاقی فرزند حســن به شماره شناسنامه 1338 پسر 
 متوفی 4 – معصومه رزاقی فرزند حسن به شماره شناسنامه 196 دختر متوفی 5- عصمت
 رزاقی فرزند احمد به شــماره شناسنامه 45 همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 518 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )170 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

10/82  اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالسه 
950193 اجرا له آقای مرتضی مهری و علیه آقای علی رواخواه به خواســته مطالبه مبلغ 
2007432773 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100371688 ریال نیم عشر اجرا در نظر 
دارد اموال وثیقه گذار آقای قدرت اله غفورزاده فرزند قنبر را که مراحل ابالغ و اجرای آن 
انجام شده است را از طریق مزایده بفروش برســاند کل ششدانگ ملک مذکور به آدرس 
خمینی شــهر میدان نماز خیابان ابوالبرکات سمت راســت از طریق کارشناس به میزان 
2/400/000/000 ریال برآورد شده است که این اجرا قصد فروش بخشی از ملک مذکور 
به میزان محکوم به را از طریق مزایده دارد لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 96/11/04 
راس ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده را 
از نزدیک بازدید نمایند خریداری کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می 
بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس ازکسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 6260 اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/83 شماره پرونده: 139604002121000223/1 شماره بایگانی پرونده: 9600309 
شماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000053 آگهی ابالغ اجراییه سند رهنی پرونده 
اجرایی 9600309 بدین وســیله به زهراء رحمتی اندانی، نام پــدر: مرتضی، تاریخ تولد: 
1340/08/01 شماره ملی: 1140556568 شماره شناسنامه: 3297 به نشانی: خمینی شهر 
منظریه خ پیمان خیابان راجی ژاله شمالی کوچه سوم سمت چپ کدپستی 8419186891 
و محمد علی رحیمــی اندانی، نام پدر: حیــدر، تاریخ تولد: 1337/06/05 شــماره ملی: 
1141528711 شماره شناسنامه: 55 به نشانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان خیابان راجی 
ژاله شمالی کوچه سوم سمت چپ کدپستی 8419186891  ابالغ می شود که بانک ملی 
شعبه مرکزی خمینی شهر به استناد سند رهنی شماره 218227-1392/4/29 دفترخانه 
اسناد رسمی 73 خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 346/541/253 ریال و مبلغ 
خسارت تاخیر تادیه: 164/448/882 ریال و مبلغ خسارت تاخیر روزانه 275/334 ریال،  
تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1395/08/27 طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالســه 9600309 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1396/9/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
 بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در روزنامه آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای 
بســتانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 
حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف: 6254 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر)255 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
10/84 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 213/96 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 
مورخه 1396/11/19، مشخصات خواهان : میثم اعالیی فرزند حسنعلی به نشانی خمینی 
شهر خ امام شمالی ک شهید دباغی منزل شخصی، مشخصات خوانده:مرتضی صادقی 
گیلده فرزند رحمت، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 49658347-96/7/20 به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ چک، دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6258 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/259 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1980/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 9/15 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/11/21، مشخصات خواهان : سید شهاب امامی  با وکالت علی عشقی فر 
فرزند عباس، مشخصات خوانده: عبدالرسول کریمیان فرزند محمد،  خواسته و بهای آن: 
بدوا صدور قرار تامین خواسته در ثانی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از پایان 
سررسید لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6266 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

9610103630400429 شــماره پرونــده:  10  شــماره ابالغنامــه:  /254
9509983731500833 شــماره بایگانی شــعبه: 960166 به موجب اجرائیه کالسه 
960166 اجرائی در اجرای احکام دادگســتری تیران و کرون لــه آقای علی منصوری و 
محکوم علیه آ قای جالل حیدری و معرفی مال توســط محمد حیدری مبنی بر فروش 
ششــدانگ عرصه واعیان پالک ثبتی 206 فرعی از 25 اصلی که توســط کارشــناس 
دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده اســت: مورد مزایده عبارت 
است ششدانگ عرصه وا عیان پالک ثبتی  206 فرعی از 25 اصلی واقع در تیران روستای 
جعفرآباد جنب خیابان اصلی داران به طرف اصفهان مغازه سوپر مارکت، پالک فوق الذکر 
بصورت یک باب مغازه تجاری با مساحت عرصه 64 متر مربع، شماال بطول 6/40 متر به 
گذر اصلی، شــرقا و غربا به طول 10 متر به پالک مجاور جنوبا بطول 6/40 متر به پالک 
مجاور، دارای 64 متر مربع عرصه و 140/80 متر مربع اعیانی در دو طبقه همکف تجاری 
و طبقه اول بصورت مســکونی، با دیوارهای باربر، ســقفها تیرچه بلوک، سطوح داخلی 
تا سقف کاشــی، کف موزاییک، درب های خارجی شیشه ســکوریت و پروفیلی، دارای 
امتیاز آب و برق، با توجــه به موقعیت محل و وضعیت موجــود، تمامت ملک فوق الذکر 
به مبلغ 856/880/000 ریال ارزیابی گردیده است.مقرر گردید ملک موصوف روز شنبه 
مورخ 96/11/7 ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح ازطریق مزایده در دفتر اجرای احکام 
حقوقی دادگســتری تیران به فروش برســد وقیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی 

فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایــل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شــود. 
 م الف: 412 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان تیران و کرون )321 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

10/255 آقای نجف علی پور ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 133 به شرح 
دادخواست به کالسه  807/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمد محمدپور ورنوســفادرانی به شناسنامه 9567 در تاریخ 
1366/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1-بیگم صاحب سلطانی ورنوسفادرانی فرزند محمد باقر، ش.ش 8334 )همسر( 
2- نجف علی پور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 133 )فرزند( 3- منصور محمدپور 
ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 354 )فرزند( 4-رضا محمدپور ورنوسفادرانی فرزند 
محمد، ش.ش 280 )فرزند( 5- بهمن محمدپور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 184 
)فرزند( 6- علی محمدپور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 13356 )فرزند( 7- نازنین 
بیگم محمدپور ورنوســفادرانی فرزند محمــد، ش. 236 )فرزنــد( 8- زبیده محمدپور 
ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 232 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6261 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/256 آقای نجف علی پور ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 133 به شرح 
دادخواست به کالسه  808/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بیگم صاحب سلطانی ورنوســفادرانی به شناسنامه 8334 در 
تاریخ 1386/1/3 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- بهمن محمدپور ورنوســفادرانی فرزند محمد، ش.ش 184 )فرزند( 
2- منصور محمدپور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 354 )فرزند(  3- نجف علی پور 
ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 133 )فرزند( 4-رضا محمدپور ورنوسفادرانی فرزند 
محمد، ش.ش 280 )فرزند( 5- علی محمدپور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 13356 
)فرزند( 6- نازنین بیگم محمدپور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش. 236 )فرزند( 7- زبیده 
محمدپور ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 232 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6262 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/257 آقای ابوالفضل نوریان کوشکی دارای شناسنامه شماره 1130483266 به شرح 
دادخواست به کالسه  845/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رمضان نوریان کوشکی به شناسنامه 12 در تاریخ 1396/7/22 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- مرتضی نوریان کوشکی فرزن قربانعلی، ش.ش 74 )پدر( 2- ابوالفضل نوریان کوشکی 
فرزند رمضان، ش.ش 1130483266 )فرزند( 3- داوود نوریان کوشکی فرزند رمضان، 
ش.ش 1190282763 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6264 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )140 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/258 شــماره صادره: 960720671561996 – 96/10/9  آقای مصطفی خداوردی 

حسنوند فرزند یعقوب به اسناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک شماره 
5547 فرعی از )87( اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 
344 دفتر 659 امالک ذیل شماره 140487 بنام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب نامه 9309980364801655 مورخ 1393/10/06 دادیار دادســرای خمینی 
شهر بازداشت می باشد و اظهار گردیده که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده 
است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
 مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 6268 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )227 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/199  آقاي حسین سالمه زاده زواره به شناسنامه شــماره 18 به استناد شهادتنامه و 
گواهي فوت و رونوشت ورثه درخواست شــماره 521/96 تقدیم این دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان عباس سالمه زاده زواره به شناسنامه شماره 1426/8551 
در تاریخ 95/4/21 در اقامتگاه دائمي خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وي عبارتند از: 
1- ناصر سالمه زاده زواره فرزند عباس، ش.ش 87 نسبت فرزند 2- حسین سالمه زاده 
زواره فرزند عباس، ش.ش 18 فرزند 3- طوبي ســالمه زاده زواره فرزند عباس، ش.ش 
97 فرزند 4- خاتون نظري کهنگي فرزند، ش.ش 9 نســبت همســر،  پس از تشریفات 
قانوني و انتشار سه نوبت آگهي در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه 
وصیت نامه سري یا رسمي حسب گواهي متصدي مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات 
بر ارث به شماره 10007 سرانجام در تاریخ 96/10/4 وقت فوق العاده شعبه اول شوراي 
 حل اختالف زواره بتصدي امضاء کننده زیر تشــکیل و پــس از مالحظه پرونده گواهي 
مي نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگري ندارد 
و دارائي آن روانشاد را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیوني که بر ترکه تعلق مي گیرد.  
 م الف: 386 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــوراي حل اختالف زواره  )208 کلمه،

2 کادر(
مزایده

10  شــماره صورتمجلــس: 9609003623300190 شــماره پرونــده:  /218
9509980352200524 شماره بایگانی شعبه: 950190  اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد نیابت ارسالی از شعبه پنجم اجرای احکام 
اصفهان در پرونده کالسه 950190 مدنی که به موجب آن آقای علیرضا مالعلی اکبری 
فرزند حسین محکوم اســت به پرداخت مبلغ 454/399/658 ریال به عنوان محکوم به 
در حق محکوم له آقای رسول نادری درباغشاهی و پرداخت مبلغ 22/719/982 ریال به 
عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت، با توجه به اینکه محکوم علیه طوعاً درصدد اجرای 
مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش 
می رساند: یک دستگاه دیزل ژنراتور VOLVO، 6 سیلندر به شماره موتور  80766550 
TD 120 FC به همراه ژنراتور kva 200 به شماره 10016050234 کوپله شده کامل 
با مخزن گازوئیل و تابلو برق مربوطه به مبلغ 220/000/000 ریال، متقاضیان خرید می 
توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده مالی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. مورد مزایده به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی 
 که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
می گردد. تاریخ مزایده: 1396/10/26 روز سه شنبه ساعت 10 صبح ، مکان مزایده: واحد 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردســتان، م الف:389 اجرای احکام مدنی 

شعبه پنجم دادگستری شهرستان اردستان ) 260 کلمه، 3 کادر(  
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مفاد آراء
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی   246/10

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 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 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  و صدور سند  خواهد شد  مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
هارونی  رئیسي  عبدالرحمن   1395/12/07 مورخ   139560302027016348 شماره  راي   -1
فرزند نجفقلي بشماره شناسنامه 22 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621874594 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13147 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/76 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2-  راي شماره 139660302027000621 مورخ 1396/01/20  سعید رجبي  فرزند علي اکبر 
از اصفهان بشماره ملي 1287650708 در ششدانگ یکباب  بشماره شناسنامه 1305 صادره 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 97/52 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027004419 مورخ 1396/04/20 رمضان شیرواني فیل آبادي 
فرزند حمزه علي بشماره شناسنامه 6 صادره از فارسان بشماره ملي 4679537124 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/59 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
خوراسگاني  اعتباریان  زهرا   1396/05/08 مورخ   139660302027005221 شماره  راي   -4
از اصفهان بشماره ملي 1283812878 در  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11151 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6263 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 82/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حاج مصطفی مهتری خوراسگانی فرزند مرحوم رمضان.
5- راي شماره 139660302027008396 مورخ 1396/07/20 شکراله غالمي فشارکي فرزند 
ششدانگ  در   5659058728 ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   731 شناسنامه  بشماره  حسین 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1591 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 364/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027008457 مورخ 1396/07/23 حسن مومنی مزده فرزند علی  
خانه  یکباب  در ششدانگ  ملي 1239767617  بشماره  نطنز  از  شناسنامه 16 صادره  بشماره 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

112/74 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي هاشم اخالقی .
7- راي شماره 139660302027008637 مورخ 1396/07/27 محمدعلي شوقي خوراسگاني 
در   1283791560 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8969 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6815 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 156/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم رقیه لطفی فرزند محمد.
8- راي شماره 139660302027008654 مورخ 1396/07/29 سیدعباس سجادي مولنجاني 
در   1291694250 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از اصلي 43 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 177/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین صغیر زاده دارکی.
9-  راي شماره 139660302027008712 مورخ 1396/07/29 حسین طغیاني خوراسگاني 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291241973 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6513 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 197/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027008782 مورخ 1396/07/30 زهرا واثقي خوندابي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 1469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286505895 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 175/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد صالح غفوری جبلی.
11- راي شماره 139660302027008783 مورخ 1396/07/30 رضا پیرپاره دوز فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 50010 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281597171 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 175/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد صالح غفوری جبلی.
12- راي شماره 139660302027008784 مورخ 1396/07/30 مریم اسماعیلیان عمروآبادي 
از اصفهان بشماره ملي 1288335687 در دو  یارعلی بشماره شناسنامه 3346 صادره  فرزند 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سید محمد ابرقویی .
اکبر  فرزند  شاملو  عفت   1396/07/30 مورخ   139660302027008785 شماره  راي   -13
دانگ مشاع  بشماره ملي 1287641441 در چهار  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 379 صادره 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد ابرقویی .
14- راي شماره 139660302027008923 مورخ 1396/08/06 منیر جهانگیري فرزند حسن 
یکباب  ششدانگ  در   4172067808 ملي  بشماره  الیگودرز  از  صادره   188 شناسنامه  بشماره 
واقع در بخش  از اصلي 1  از قطعه زمین پالک - فرعي  بر روي قسمتي  احداثي  ساختمان 
18 ثبت اصفهان به مساحت 138/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي آقای یداله زارعی هفدانی فرزند رحمت.
اکبر شمس سوالري  15- راي شماره 139660302027009031 مورخ 1396/08/07 علي 
در   1289461368 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   622 شناسنامه  بشماره  حسینعلي  فرزند 
اصلي  از  فرعي   277 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
رضا  فرزند  زهرا رصافچي  مورخ 1396/08/07  راي شماره 139660302027009033   -16
دانگ مشاع  در سه  ملي 1286634245  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1495 صادره 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9174 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

17- راي شماره 139660302027009035 مورخ 1396/08/07 باقر حبیب اللهي یان فرزند 
عبدالصمد بشماره شناسنامه 919 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286500397 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9174 فرعي از 
مترمربع. خریداري طي  به مساحت 190/80  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 15190 

سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027009222 مورخ 1396/08/14 ظریفه رحیمي خوراسگاني 
در   1286674220 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2643 شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 9000 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 318/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مصطفی حسینی .
19- راي شماره 139660302027009279 مورخ 1396/08/14 غالمعلي عبداللهیان فرزند 
از اصفهان بشماره ملي 1291303601 در چهار دانگ  بمانعلي بشماره شناسنامه 15 صادره 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 

5326 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 321/9 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
علي  فرزند  امیني  اشرف   1396/08/14 مورخ   139660302027009282 شماره  راي   -20
از  از اصفهان بشماره ملي 1291327355 در دو دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 201 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 5326 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 321/9 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027009472 مورخ 1396/08/23 رحیم ابوالحسني خوراسگاني 
از اصفهان بشماره ملي 1283831406 در  اله بشماره شناسنامه 12960 صادره  فرزند سیف 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   157/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

رسمي حسن زمانی.
22- راي شماره 139660302027009545 مورخ 1396/08/25 هدایت زارع مهرجردي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2588 صادره از میبد بشماره ملي 4489395337 در ششدانگ یکباب 
کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3-2-1 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 605/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحمت اله عنایتی .
فرزند  جهانگیري  علیرضا   1396/08/25 مورخ   139660302027009550 شماره  راي   -23
علی اکبر بشماره شناسنامه 733 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284848124 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027009551 مورخ 1396/08/25 شهرام جهانگیري فرزند علي 
اکبر بشماره شناسنامه 815 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284746003 در سه دانگ مشاع 

از اصلي  از قطعه زمین پالک 305 فرعي  از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

25-  راي شماره 139660302027009758 مورخ 1396/09/05 محمد رئیسي هاروني فرزند 
نجفقلي بشماره شناسنامه 110 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621903837 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13147 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/76 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027009789 مورخ 1396/09/07 مهري محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291375775 در هفت 
حبه یک پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر روي 
از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 30 فرعي  قسمتي 

مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سمسوري  محمدي  زهرا   1396/09/07 مورخ   139660302027009790 شماره  راي   -27
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 236 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283924218 در هفت 
حبه یک - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر روي 
از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 30 فرعي  قسمتي 

مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
ناصر محمدي سمسوري  28-  راي شماره 139660302027009791 مورخ 1396/09/07 
در   1291591028 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1560 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند 
چهارده حبه و یک - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027009792 مورخ 1396/09/07 رسول محمدي سمسوري 
در   1283701596 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   3572 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند 
بلوک  تیرچه و  از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه  چهارده حبه و چهار - پنجم حبه مشاع 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سمسوري   محمدي  احمد   1396/09/07 مورخ   139660302027009793 شماره  راي   -30
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291427139 در چهارده 
حبه و چهار - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139660302027009796 مورخ 1396/09/08 محمود محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291415556 در چهار ده 
حبه و چهار پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر روي 
از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 30 فرعي  قسمتي 

مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027009828 مورخ 1396/09/08 شهناز نبیان دهاقاني فرزند 
یوسف بشماره شناسنامه 104 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129582497 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
احمدرضا  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   100 مساحت  به 

اسماعیل زاده .
فرزند  زاده  مورخ 1396/09/09 عزت سمیرمي  راي شماره 139660302027009830   -33
اسماعیل بشماره شناسنامه 59465 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281691836 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 5870 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 290 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرزند  آموز   مهر  اصغر    1396/09/09 مورخ   139660302027009831 شماره  راي   -34
قربانعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291417761 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 5920 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 85/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین و صدیقه و ناهید یخچالی.
ربیعي سمسوري  مورخ 1396/09/09  محسن  راي شماره 139660302027009832   -35
بشماره ملي 1270093576 در ششدانگ  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 0 صادره  فرزند رضا 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 367 فرعي از اصلي 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي سمیه عباسی فرزند سید رضا.
36- راي شماره 139660302027009833 مورخ 1396/09/09  مرتضي دامیار فرزند حسن 
یکباب  از اصفهان بشماره ملي  1283970414 در ششدانگ  بشماره شناسنامه 407 صادره 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 209 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم حاجیه خاتون 

ضرغامی تخت فوالدی .
37- راي شماره 139660302027009835 مورخ 1396/09/09  محمد جعفر زارعي فرزند 
ششدانگ  در   1293294721 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   7207 شناسنامه  بشماره  علی 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 17 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
رسمي حسین  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.  مساحت 200/22  به 

زارعی اندوانی.
38- راي شماره 139660302027009836 مورخ 1396/09/09 زهره ذوق فرزند مصطفی  
بشماره شناسنامه 941 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287698700 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 72 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 168/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرد  سالکي  امیر   1396/09/09 مورخ   139660302027009837 شماره  راي   -39
در   1288234260 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2693 شناسنامه  بشماره  تقی  فرزند 
از  فرعي   284 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  ششدانگ 
طي  خریداري  مترمربع.   43/70 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190  اصلي 

سند رسمي.
40-  راي شماره 139660302027009842 مورخ 1396/09/09 حسین علي زاده فرزند علی 
از اصفهان بشماره ملي 1287940447 در ششدانگ یکباب  بشماره شناسنامه 1849 صادره 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 137/03 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اصغر شاهزیدی فرزند محمد .
شمس  محمدي  محسن   1396/09/09 مورخ   139660302027009843 شماره  راي    -41
در  ملي 1819216063  بشماره  آبادان  از  شناسنامه 782 صادره  بشماره  یار  اله  فرزند  آبادي 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 248 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139660302027009845 مورخ 1396/09/09 اصغر زارعي گشیري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291406107 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11543 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مشهدی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   135/15 مساحت 

علی زرعین .
43-  راي شماره 139660302027009847 مورخ 1396/09/09 صفیه طوقاني فرزند علی 
اصغر  بشماره شناسنامه 13 صادره از فریدن بشماره ملي 6219838890 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شرکت بخش مصالح ساختمانی پخش اصفهان سهامی خاص.
دهنوي  غالمي  شهربانو   1396/09/09 مورخ   139660302027009848 شماره  راي    -44
در   1290058482 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   64 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.
45- راي شماره 139660302027009849 مورخ 1396/09/09 محمد احسان مخلص پور 
اصفهاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 72109 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282462318 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 400/8 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

46- راي شماره 139660302027009850 مورخ 1396/09/09 محمدرضا احمدي پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291291271 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 153 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي باقر طراح پزوه 

فرزند هاشم.
47- راي شماره 139660302027009851 مورخ 1396/09/09 محمود صادقي حسن آبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649884129 در ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   12564 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب 
اصفهان به مساحت 141/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عباس فروغی ابری فرزند محمد.
فرزند  یزدي  کرمعلي    1396/09/09 مورخ   139660302027009852 شماره  راي   -48
عباسعلی بشماره شناسنامه 55 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091951233 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 267/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرزند  سدهي   خورشید   1396/09/09 مورخ   139660302027009855 شماره  راي   -49
محمداسمعیل بشماره شناسنامه 4123 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1090558341 در دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 267/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

آمرزید  احمدي  مرتضي   1396/09/09 مورخ   139660302027009856 شماره  راي    -50
آبادي فرزند مهدی بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291687629 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري  فرعي 

طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027009857 مورخ 1396/09/09 زهرا پورقدیري فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1256 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286722128 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
عبدالباقی  حسین   1396/09/09 مورخ   139660302027009858 شماره  راي   -52
در   5129923960 ملي  بشماره  قمشه  از  صادره   58 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  فرزند 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/75
طي  خریداري  مترمربع.   351/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11869 

سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027009859 مورخ 1396/09/09 جعفر علی صانعي فرزند حاج 
بابا بشماره شناسنامه 56 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129794672 در 1/25 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11869 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 351/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027009863 مورخ 1396/09/09 حسین کشاورز شهرستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291361766 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
شهرستاني  کشاورز  سعید   1396/09/09 مورخ   139660302027009864 شماره  راي   -55
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291370031 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
شهرستاني  کشاورز  مجید   1396/09/09 مورخ   139660302027009865 شماره  راي   -56
از اصفهان بشماره ملي 1291517431 در  اله بشماره شناسنامه 1277 صادره  فرزند رحمت 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
شهرستاني  کشاورز  وحید   1396/09/09 مورخ   139660302027009866 شماره  راي   -57
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 244 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291439641 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
رجاني   رضائي  اله  مورخ 1396/09/11  حجت  راي شماره 139660302027009906   -58
در   5659556027 ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   38 شناسنامه  بشماره  محمدرحیم  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 136/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمعلی زارعی فرزند شکراهلل.
59- راي شماره 139660302027009909 مورخ 1396/09/11 نوراله مرادي فرزند غالمعلي 
بشماره شناسنامه 3213 صادره از آباده بشماره ملي 2410439934 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 155/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مصطفی مسائلی فرزند حسین.
60-راي شماره 139660302027009929 مورخ 1396/09/11 روح اله رستمیان فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1047 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288358423 در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1592 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 291/94 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027009930 مورخ 1396/09/11 اکبر رستمیان فرزند عباس 
از  از اصفهان بشماره ملي 1285522011 در دو دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 652 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1592 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 291/94 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

62- راي شماره 139660302027009931 مورخ 1396/09/11 صدیقه دانشمندخوراسگاني 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 79 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291364544 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5056 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/74 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شومالي  بیگم  فاطمه   1396/09/11 مورخ   139660302027009932 شماره  راي   -63
خوراسگاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291261311 
زمین پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه 

5056 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/74 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
عابدي  رضا   1396/09/11 مورخ   139660302027009943 شماره  راي   -64
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   116 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  خوراسگاني  زاده 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291407537
سند  طي  خریداري  مترمربع.   83/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6302 

رسمي.
فرزند  نژاد  ناهیدي  عباس  مورخ 1396/09/13  راي شماره 139660302027010006   -65
علي بشماره شناسنامه 29895 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282226495 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4148 فرعي از 
سند  خریداري طي  مترمربع.   18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلي 15190 

رسمي.
فرزند  زاده  هرندي  اشرف   1396/09/13 مورخ   139660302027010009 شماره  راي   -66
علي اکبر بشماره شناسنامه 898 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286718562 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4148 فرعي از 
سند  خریداري طي  مترمربع.   18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلي 15190 

رسمي.
فرزند  سرخي  نفرده  بتول   1396/09/13 مورخ   139660302027010012 شماره  راي   -67
ششدانگ  در   1287812090 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   100 شناسنامه  بشماره  عباس 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 178/19 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027010017 مورخ 1396/09/13 طلعت برزمهري فرزند نوراله 
بشماره شناسنامه 12064 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283822539 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
حسین  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   319/5 مساحت  به 

برزمهری فرزند غالم .
69- راي شماره 139660302027010022 مورخ 1396/09/13 غالمرضا روان خواه فرزند 
صفرعلي  بشماره شناسنامه 413 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289428522 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/56 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027010025 مورخ 1396/09/13 غالمعلی روان خواه فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 420 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283522241 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/56 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
فرزند  المدرس   عباس   1396/09/14 مورخ   139660302027010070 شماره  راي   -71
مصطفي بشماره شناسنامه 713 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287519431 در ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   11791 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب 
اصفهان به مساحت 230/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مصطفی المدرس .
72- راي شماره 139660302027010091 مورخ 1396/09/15 سعید آقاخاني هاروني  فرزند 
خانبابا بشماره شناسنامه 61 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291070133 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 176/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی خدادی .
پایین  خشوعي  محسن   1396/09/15 مورخ   139660302027010092 شماره  راي   -73
دروازه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 72335 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281823351 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 108 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حیدر علی زارع.
74- راي شماره 139660302027010097 مورخ 1396/09/15 بهنوش باروتي  فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 2081 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285896793 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9 فرعي از 

مترمربع. خریداري طي  به مساحت 202/54  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 11549 
سند رسمي.

نیا  فرزند  75- راي شماره 139660302027010099 مورخ 1396/09/15 محمود رشیدي 
محمد بشماره شناسنامه 57829 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281676391 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9 فرعي از 
مترمربع. خریداري طي  به مساحت 202/54  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 11549 

سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027010102 مورخ 1396/09/15 محمدرضا خوئي خولنجاني 
فرزند جهانگیر بشماره شناسنامه 306 صادره از لنجان بشماره ملي 5419903369 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9 
فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/54 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027010118 مورخ 1396/09/15 حسین حقوقي فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287818811 در یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي از اصلي 
11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
ناصر  78- راي شماره 139660302027010119 مورخ 1396/09/15 محمد حقوقي فرزند 
بشماره شناسنامه 1743 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288186827 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
ناصر  فرزند  حقوقي  مجید  مورخ 1396/09/15  راي شماره 139660302027010120   -79
بشماره شناسنامه 1146 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287933416 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
80- راي شماره 139660302027010121 مورخ 1396/09/15 محسن حقوقي فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 37891 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282306367 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
عابدیني  حسین  امیر    1396/09/15 مورخ   139660302027010126 شماره  راي   -81
پزوه  فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 685 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291534751 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 141/14 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
82- راي شماره 139660302027010133 مورخ 1396/09/16 خانم بتول سلطانی فرانی به 
شناسنامه شماره 2558 و شماره ملي 1286764793 صادره اصفهان فرزند علی و خانم زهره 
فرزند  اصفهان  ملي 1286803993صادره  شماره  و  شماره 796  شناسنامه  به  قرانی  سلطانی 
به شناسنامه شماره 2449 و شماره ملي 1286877652  علی و خانم سکینه سلطانی فرانی 
صادره اصفهان فرزند علی و خانم زهرا سلطانی فرانی به شناسنامه شماره 187 و شماره ملي 
1286649668صادره اصفهان فرزند علی و خانم فاطمه سلطانی فرانی به شناسنامه شماره 7 و 
شماره ملي 1189761106 صادره اردستان فرزند علی و آقای حسن سلطانی فرانی به شناسنامه 
شماره 2186و شماره ملي 1286591392 صادره اصفهان فرزند علی و آقای محسن سلطانی 
فرانی به شناسنامه شماره 2779 و شماره ملي 1286850401 صادره اصفهان فرزند علی کما 
فرض اله )طبق قانون ارث( در ششدانگ یکباب خانه قسمت مالکیت احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3739 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

131/1 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
83- راي شماره 139660302027010153 مورخ 1396/09/18  فاطمه رحمت  فرزند محمد 
آقا بشماره شناسنامه 9605 صادره از خور و بیابانک بشماره ملي 5409675479 در ششدانگ 
از اصلي 5928 واقع در  از قطعه زمین پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي  یکباب خانه 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي بتول امام جمعه زاده .
84- راي شماره 139660302027010165 مورخ 1396/09/19  مهناز اخالقي فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 12012 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283822016 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 263/28 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرزند  پیکاني  اکبر هادي  85- راي شماره 139660302027010173 مورخ 1396/09/19  
در   1287666231 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1264 شناسنامه  بشماره  حسین  محمد 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 136/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بمانعلی جعفری سنجوانمره فرزند میرزا هاشم .
فرزند  انگیز  شب  محبوبه   1396/09/19 مورخ   139660302027010182 شماره  راي   -86
اسماعیل بشماره شناسنامه 6056 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282844997 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10353 واقع در 
از  الواسطه بصورت عادي  به مساحت 164/3 مترمربع. خریداري مع  بخش 5 ثبت اصفهان 

مالک رسمي رسمی محی الدین کاشفی .
87- راي شماره 139660302027010185 مورخ 1396/09/19 محمدرضا شب انگیز فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 1979 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287830870 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10353 واقع در 
از  الواسطه بصورت عادي  به مساحت 164/3 مترمربع. خریداري مع  بخش 5 ثبت اصفهان 

مالک رسمي رسمی محی الدین کاشفی .
رمضان  فرزند  زارعي  رضا  مورخ 1396/09/19  راي شماره 139660302027010200   -88
بشماره شناسنامه 10490 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283806770 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 324/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صادق نجفی.

89- راي شماره 139660302027010217 مورخ 1396/09/19 عباس صالحي فرزند بختیار  
بشماره شناسنامه 77295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281867586 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 114/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین کشاورز فرزند یداله .
فرزند  مهدوري  مرضیه   1396/09/19 مورخ   139660302027010218 شماره  راي   -90
حسینعلي بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287169473 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 114/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاورز فرزند یداله .
91- راي شماره 139660302027010248 مورخ 1396/09/20 علی زارعی فرزند قربانعلي 
از  از اصفهان بشماره ملي 1287967809 در دو دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 433 صادره 
از قطعه زمین پالک 12378 واقع در بخش  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
5 ثبت اصفهان به مساحت 144/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي قربانعلی قربانیان .
92- راي شماره 139660302027010249 مورخ 1396/09/20 علي زارعي فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 44698 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282369164 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12378 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 144/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي قربانعلی قربانیان .
عبدالهیان  محمود   1396/09/20 مورخ   139660302027010250 شماره  راي    -93
خوراسگاني فرزند تقي بشماره شناسنامه 7942 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283781212 
زمین پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه 
9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

94- راي شماره 139660302027010252 مورخ 1396/09/20 یاسر عبدالهیان خوراسگاني 
 1291579346 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   273 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
طي  خریداري  مترمربع.   154/87 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9336  پالک 

سند رسمي.
حجه  رسول   1396/09/11 مورخ   139660302027009924 شماره  اصالحی   راي   -95
 1286737540 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2799 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فروش 
در  واقع   4860 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  دانگ  سه  در 
صحیح  رسمي  سند  طي  خریداري  مترمربع   174/46 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
ثبت اشتباه  به  مورخ1395/12/03   139560302027016109 شماره  رای  در  باشد.که   می 

 شده بود.
96-راي اصالحی شماره 139660302027009925 مورخ 1396/09/11 وجیهه دمساز فرزند 
علي بشماره شناسنامه 487 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290375240 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4860 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره  رای  در  که  باشد  می  رسمي.صحیح  سند  طي  خریداري  مترمربع.   174/46 مساحت 

139560302027016112 مورخ1395/12/03 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/26

م الف: 31381 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد و امالک  شرق اصفهان 
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پاکسازی منطقه نمونه گردشگری 
چشمه مرغاب توسط کوهنوردان

هیئت کوهنوردی تیران و کــرون در اقدامی با 
حضور ۲۵ نفــر از کوهنوردان این شهرســتان، 
طبیعت منطقه نمونه گردشگری چشمه مرغاب 
و تنگه ورودی منطقه حفاظت شــده داالنکوه را 

پاکسازي کردند.
به گــزارش پارمــا از روابــط عمومــی هیئت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی تیران و کرون، 
علیرضا دادخــواه رییس این هیئــت گفت: در 
منطقه نمونه گردشــگري چشمه مرغاب و تنگه 
ورودي منطقه حفاظت شــده داالنکوه، با توجه 
به حضور انبوه گردشگران و متاسفانه رها کردن 
زباله در طبیعت، چهره زشــتي بــراي طبیعت 
منطقه رقم خورده است و با حضور کوهنوردان، 
بخشي از منطقه پاکســازي و بیش از ۳ تن زباله 

جمع آوري شد.
وی افزود: الزم اســت برای جلوگیری از تخریب 
طبیعت و ریختن زباله ، مسئوالن به نصب عالئم 
هشداردهنده و پیشــگیري کننده اقدام کرده و 
تیم هاي کنترل کننده و نظارتي توسط شهرداري 
شهر عسگران و اداره محیط زیست به طور جدي 
وارد عمل شوند. وی از شهردار و شورای اسالمی 
شهر عسگران بابت همکاری  در تهیه کیسه زباله 

و کامیون حمل زباله تجلیل کرد.

سلسله نشست های هم اندیشی 
اساتید با موضوع محیط زیست 

سلســله نشســت های هم اندیشی اســاتید، با 
محوریت ابعاد فرهنگی، اجتماعی و دیني محیط 
زیست و چشم انداز آن در تمدن نوین اسالمي، با 
موضوع »محیط زیست از منظر فقه و حقوق« در 

دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
به گــزارش پارما، نشســت هم اندیشــی ابعاد 
فرهنگی، اجتماعــی و دیني محیط زیســت و 
چشــم انداز آن در تمدن نوین اسالمي، امروز در 

دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.
اهداف این دوره عبارت است از: ارتقای فرهنگ 
زیســت محیطی، تبیین رهنمودهای مرتبط با 
محیط زیست و بسترسازي تحقق محیط زیست 

مطلوب در چشم انداز تمدن نوین اسالمي.
محیط زیست از منظر قرآن کریم و روایات، ابعاد 
اخالقی مسائل زیســت محیطی، محیط زیست 
و نگرش مهندســي به آفرینش سیســتم هاي 
حیاتي، محیط زیســت از منظر فقــه و حقوق، 
محیط زیست و ســالمت انســان، چالش هاي 
زیست محیطي و راهکارهاي آن، محیط زیست 
 و تمدن نوین اسالمي، از موضوعات محوري این

 نشست هاست.

پیشرفت ۷۰درصدی تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان شــاهین شــهر و میمه، با توجه به 
مشکالت و معضالت موجود در شهرک صنعتی 
چرمشهر و خطرات زیست محیطی و بهداشتی 
ناشــی از تخلیه غیر اصولي فاضــالب به داخل 
الگون هاي خاکي موجود در محدوده شــهرک 
که در نتیجه فعالیت هاي واحدهاي مســتقر در 
زمینه دباغي پوســت، روده پاک کني و پي آب 
کني و... ایجاد شده اســت؛ همچنین باتوجه به 
میزان حجم فاضالب تولیدي )حدود 1۵0تا۲00 
متر مکعب در روز(،  احداث تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتي چرمشهر به طور جدي در دستور 

کار قرار گرفت.
 اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین 
شــهرو میمه، اقدام به پیگیری موضوع از طریق 
مراجع قضائي کرد و در نتیجه، فاز اجرایي آن آغاز 
شد که تاکنون حدود ۷0درصد پیشرفت فیزیکي 
داشته است. امید مي رود که با وجود نظارت هاي 
مستمر کارشناســان این اداره، عملیات عمراني 

پروژه مذکور تا پایان سال جاري به اتمام برسد.

 اجرای طرح محیط یار 
در مدارس شهرستان اردستان

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان اردســتان، طرح محیط یار با عنوان 
آموزش محیط زیست مدیریت مصرف آب وانرژي 
در1۳مدرسه داوطلب شهرستان اردستان آغاز 
شد. دراین طرح آموزشی، دانش آموزان با مسائل 
روز محیط زیست آشنا شده و راهکارهای مناسب 
برای صرفه جویی و اســتفاده مناسب از انرژی را 
فرامي گیرند؛ همچنین به صورت مختصر ومفید 
با محیط زیست طبیعي وتنوع زیستي شهرستان 

نیز آشنا مي شوند.

مددکاری اجتماعی، حرفه ای اســت که در آن مددکار کمک می کند 
تا مددجــو )یک فرد یا گروه یا جامعه( مشــکل خود را شــناخته و به 
توانایی های خود پی ببرد و با اســتفاده از منابــع و امکانات موجود در 
جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی، مجموعه ای 
متشکل از تدابیر و مشــاوره و فعالیت های حرفه ای است که در قالب 
نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهی توان بخشی، اجتماعی، فرهنگی 
و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط 
مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه، زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها 
را فراهم آورد. کار مددکار اجتماعی، مشــاوره دادن و حمایت از افراد 

درمعرض خطر، خانواده ها و افراد حاشیه نشین جامعه است. همچنین 
او مسئول کمک کردن به افراد برای دریافت خدمات مورد نیاز مناسب 
جهت داشتن زندگی بهتر و رفاه بیشتر است. اما در کشور ما این حرفه 
ناشناخته و مهجور مانده و از پتانسیل آن برای جلوگیری از آسیب های 
اجتماعی استفاده نمی شود. در شــهرهای بزرگ که رشد جمعیت به 
دلیل مهاجرت زیاد است، آسیب ها و مشکالت اجتماعی نیز به مراتب 
بیشتر شده و در نتیجه نقش مددکاری در این میان پررنگ تر می شود. 
به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کشور در حال حاضر 
با کمبود ۵0هزار مددکار اجتماعی مواجه است؛ این درحالی است که با 
استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی و مشاوران در راستای پیشگیری 
و کاهش بزهکاری جامعه، می توان از بیشتر این مسائل پیشگیری کرد. 

در کشورهای پیشرفته مددکاران اجتماعی معموال در بیمارستان ها، 
مراکز بهداشتی، کلینیک های بهداشــت روان، مدارس، سازمان های 
حمایتی اقشــار آســیب پذیر، ارگان های دولتی، آژانس های خدمات 
اجتماعی ، مراکز نگهداری کودکان ، مراکــز حمایت از خانواده، مراکز 
اصالح و تربیت ، دادگاه هــای خانواده ، مراکــز کاریابی و آژانس های 
مشاوران خصوصی استخدام می شوند تا با ارائه راهکارها و کمک به افراد 
آسیب پذیر، نرخ معضالت اجتماعی را به کمترین درصد برسانند؛ اما در 
ایران این حرفه چندان شناخته شده نیست و گاهی افراد غیرمتخصص 
به عنوان مددکار در برخی مراکز اســتخدام می شوند که عمال کارایی 
چندانی ندارند. این موضوع درحالی یکی از مشکالت اجتماعی کشور به 
شمار می رود که در شهرهای مختلف نیز روش های استفاده از خدمات 
مددکاری متفاوت است و در شهری مثل تهران به دلیل وجود معضالت 
و آســیب های اجتماعی بیشــتر، این خدمات در مراکز بیشتری ارائه 
می شــود. رییس انجمن مددکاری اجتماعی اصفهان، در این خصوص 
عنوان می کند: در تهــران کارخانه ها، مترو، فرودگاه ها، شــهرداری، 
صداوســیما و صنعت خودروســازی از مــددکاران اجتماعی کمک 
می گیرند؛ امــا در اصفهان که آمار مهاجرپذیری آن زیاد اســت، هنوز 
این اتفاق رخ نداده است. البته قاسم قجاوند به راه اندازی نزدیک به ۵0 
کلینیک تخصصی مددکاری اجتماعی در اصفهان اشاره کرده است؛ اما 

این موضوع به فضای بیشتری نیاز دارد.
با توجه بــه اینکه امروز امنیــت جامعه در گرو حوزه اجتماعی اســت 
و ایجاد امنیت نیز به تقویت ظرفیت و ســالمت اجتماعــی نیاز دارد، 
مددکاری اجتماعــی می تواند با ارائــه خدمات خود این بســترها را 
فراهم کند تا پیش از آنکه فردی در زندان یــا مراکز تربیتی با مددکار 
روبه رو شــود، از خدمات این افــراد قبل از ایجاد آســیب بهره ببرد و 
این مهم میسر نمی شود مگر اینکه مسئوالن بســترهای فعالیت این 
حرفــه را در جامعه فراهم کنند و با اطالع رســانی و آگاهی بخشــی، 
 مردم را به ســمت اســتفاده از خدمــات مددکاری اجتماعی ســوق

 دهند. 
شاید با در دستور کار قرار دادن این روند بتوان در تعداد زندانیان که به 
گفته مدیرکل زندان های استان اصفهان چهار برابر ظرفیت خود زندانی 
دارد، کاهش محسوسی را شاهد باشــیم و به قولی پیشگیری را قبل از 

درمان برای شهروندان طلب کنیم.

تاثیر کمرنگ مددکاران در جامعه؛

مددی که دیده نمی شود!

عکس  روز 

تحصیل در دانشگاه برای معلوالن رایگان شد

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

محمدرضا قدیر زاده، درمانگر اعتیاد و روان پزشک 
و مدیرکل حوزه ریاست ســازمان پزشکی قانونی، 
درباره دالیل افزایش معتادان متجاهر در کشــور 
گفت: آمار ها نشان می دهد در شش ماهه نخست 
ســال جاری حدود یک هــزار و ۵۲۷ نفــر بر اثر 

سوءمصرف مواد مخدر در کشــور جان خود را از 
دســت داده اند و میزان فوتی ها نســبت به مدت 
 مشابه سال گذشته با کاهش ۵ درصدی همراه بوده 

است.
وی افزود: براساس بررســی های انجام شده، این 

میزان فوتی بیشتر در اســتان های تهران، شیراز 
و اصفهان رخ داده و این درحالی اســت که برخی 
استان ها مانند سمنان، بوشهر و گلستان کمترین 
میــزان فوتی بر اثر ســوءمصرف مــواد را به خود 

اختصاص داده اند.
قدیرزاده بیان کرد: بررسی ها به گونه ای انجام شده 
که میزان فوتی های زن و مرد از هم تفکیک شده و 
بر مبنای آن تعداد زنان فوت شده بر اثر سوء مصرف 

مواد مخدر بیشــتر از مردان بوده و نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته با افزایش چشمگیری همراه 

شده است.
وی با بیان اینکه در ســال های اخیــر تعداد زنان 
معتاد حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده اســت، 
یادآور شد: افزایش تعداد زنان معتاد و رواج اعتیاد 
 در بین این قشــر، زنگ خطری جدی برای جامعه

محسوب می شود.

وقتی زنگ خطر برای خانواده ها به صدا درمی آید؛
رشد 1۰ درصدی زنان معتاد

پنج کارگر در حادثه ســقوط در حوضچه فاضالب 
صنعتی در شهرک صنعتی جی اصفهان، جان خود 
را از دست دادند. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان گفت: این حادثه  در شرکت تولید مواد اولیه 
پالســتیکی از بازیافت به وســعت حدود پنج هزار 
متر رخ داد و پس از اطالع رسانی، دو واحد امدادی 
اورژانس بیمارستانی و نیروهای آتش نشانی شهرک 
صنعتی و گروه های نجات ایستگاه 4، ۵ و 1۵ اصفهان 
به همراه تجهیزات تخصصی وخودروهای مجهز به 
دستگاه تنفســی به محل حادثه اعزام شدند. غفور 
راســتین افزود: در بررسی ها مشــخص شد پمپ 
دستگاه تخلیه چاه فاضالب خراب شــده و یکی از 
کارگران هنگام پایین رفتن برای رفع عیب پمپ، بر اثر 
تجمع گازهای سمی دچار گازگرفتگی شد و به داخل 
چاه سقوط کرد. وی گفت: چهار کارگر دیگر هم بدون 
تخصص و تجهیزات کافی، وارد چاه شده و با سقوط به 
انتهای چاه جان خود را از دست دادند.محمد شریعتی 

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان افزود: آتش نشانان در لحظه 
اولیه حضور در محل، اقدام به اکسیژن دهی به درون 
چاه کرده و همزمان گروهی از آتش نشانان با استفاده 
از تجهیزات ویژه حوادث و دستگاه تنفسی وارد چاه 
شدند. دراین عملیات جسد پنج کارگر از داخل چاه 
به بیرون انتقال یافت و طی معاینات مشــخص شد 

که در همان لحظه اول جان خود را ازدست داده اند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبرداد:

سقوط مرگبار پنج کارگر در حوضچه فاضالب صنعتی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
براســاس تصمیم کارگروه مقابله با آلودگی هوای 
این اســتان، واحدهای صنعتی آالینده و واحدهای 
تولیدکننده آجر در اصفهان باید تا روز ســه شنبه 

)فردا( تولید خود را کاهش دهند. 
این تصمیم، به منظور کاهش آالینده ها در اصفهان 
اتخاذ شد. منصور شیشه فروش با اشاره به پایداری 
هوای اصفهان تا فردا افزود: با توجه به فراهم شدن 
زمینه انباشت و افزایش آالینده ها، ضرورت دارد که 
شهروندان از وســایل نقلیه عمومی استفاده کنند و 
درجه حرارت وسایل گرمایشــی منازل و محل کار 

خود را کاهش دهند.
وی گفت: ایجاد پایگاه های سیار سالمت در میادین 
شــهری توسط دانشــگاه علوم پزشــکی، از جمله 
توصیه های مطرح شــده در جلسه کارگروه شرایط 

ویژه آلودگی هوای اصفهان بود.
وی با اشاره به توصیه هایی به مردم برای جلوگیری 

از افزایش آلودگی هــوای اصفهان، این توصیه ها را 
چنین عنــوان کرد: رعایت الگــوی صحیح مصرف 
سوخت در منازل مســکونی، اســتفاده از  وسایل 
حمل و نقل همگانی به جای خودروهای شخصی، 
عدم فعالیت های ورزشــی و انفــرادی و همگانی و 
باشــگاهی در محیط های باز، رعایــت توصیه های 
 بهداشــتی و ســالمت بــرای گروه های حســاس 

و آسیب پذیر.

براساس تصمیم کارگروه مقابله با آلودگی هوای اصفهان؛

تولید صنایع آالینده و واحدهای آجرسازی کاهش می یابد

وحشتناک ترین زن جهان که حاضر به جراحی چهره خود نیست 

تخلف یک آمریکایی در تهران!
تردد بدون پــالک ملی خــودروی آمریکایی 

)Hummer H2 ( در خیابان های تهران.

چهره زنی سالمند بر اثر ابتال به یک بیماری عجیب دچار تغییراتی شده که او را به وحشتناک ترین مادربزرگ جهان معروف کرده است.
این زن با وجود اینکه شرایط بسیار سختی را تحمل می کند، حاضر به انجام عمل جراحی نیست؛ زیرا به زنده بیرون آمدن از زیر تیغ امیدی 
ندارد. از همین رو پیرزن بیچاره با همین وضعیت دردناک با دشواری و از طریق دست فروشی در خیابان های تایلند روزگار خود را می گذراند.

خود این زن می گوید: »من زنده ام، نفس می کشم و کار می کنم و مدت هاست که مشغول دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هستم؛ اما واقعا چه تضمینی 
برای زنده ماندن زیر تیغ جراحان وجود دارد؟ پس این کار را انجام نخواهم داد«.

گفتنی است این بیماری به رشد تومورهای خوش خیم در مسیر رشته های عصبی مربوط می شود.

سوژه

رییس اداره بیمه گری اداره کل بیمه 
سالمت اصفهان:

زنان کارمند حق بیمه سالمت 
خود را مجزا از همسر بپردازند

رییس اداره بیمه گری اداره کل بیمه ســالمت 
استان اصفهان گفت: زنان کارمند تنها در صورتی 
می توانند دفترچه بیمه داشته باشند که جدا از 

همسر خود حق بیمه را بپردازند.
عبدالمجید نادری اظهار داشت: در مصوبه جدید 

هیئت وزیران، زنان کارمندی که همسر آنها نیز 
کارمند است و عضو صندوق بازنشستگی کشوری 
یا لشکری هستند، باید دفترچه بیمه خود را باطل 
کرده و از دفترچه بیمه منتســب به همسر خود 

استفاده کنند. 
وی تصریح کرد: این درحالی اســت که اگر فرد 
خواهان پرداخت وجه بیمه نباشد، باید بیمه خود 
را باطل کند و تحت پوشش بیمه همسر خود و در 
قالب یک دفتر چه بیمه از خدمات بیمه سالمت 

استفاده کند. 
ما به دنبال این هســتیم که بیمه شــده با حق و 
حقوق خود آشــنا شود و ســواد بیمه ای و سواد 

سالمت بیمه شدگان را افزایش دهیم.

 لزوم توجه به معتادان 
پس از ترک اعتیاد

معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگســتری اســتان اصفهان گفت: بسیاری از 
معتادان بعــد از خروج از اعتیاد، با آســیب های 
اجتماعی نظیر طالق و خشونت روبه رو می شوند؛ 
از این رو باید به آیین نامــه مراقبت بعد از خروج 

معتادان توجه بیشتری شود. 
محمدرضا قنبری با بیــان اینکه برنامه نظارت بر 
اجرای آیین نامه مراقبت بعــد از خروج معتادان 
ماده 16 اصالحیه قانــون مبارزه با مواد مخدر در 

بند پنجم اصل 1۵6 قانون اساسی، از ابتدای سال 
1۳96 از سوی اداره کل پیشگیری های فرهنگی 
و اجتماعی و همچنین پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه اجرا شده است، خاطرنشان کرد: معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان، اقدامات مناســبی برای تحقق و اجرای 
مراحل برنامه مراقبت بعد از خروج معتادان انجام 

داده است.

انتشار فراخوان کنفرانس ملی 
روان شناسی و مشاوره

فراخوان دومین کنفرانس ملی روان شناســی و 
مشــاوره با تاکید بر کیفیت زندگی در اصفهان 
منتشــر شــد.  دبیر  علمی ایــن کنفرانس ملی 
گفت: پژوهشگران علوم روان شناسی می توانند 
آخرین یافته هــای علمی خود را تــا 10 بهمن 
  http://www.res2017.ir بــه تارنمــای 

بفرستند.
فاطمه سمیعی، روان شناسی، مشــاوره و علوم 
تربیتی را از محورهای اصلی این کنفرانس بیان 
کرد و افزود: سخنرانی های کلیدی و کارگاه های 
روان شناســی از برنامه های جنبی این همایش 

است. 
دومین کنفرانس ملی روان شناســی و مشاره با 
تاکید بر کیفیت زندگی با هدف گردهمایی ساالنه 
متخصصان ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی، 
۳0 بهمن امسال در دانشگاه هشت بهشت اصفهان 

برگزار می شود.

اخبار

استانداریحادثه

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: هر هفته ۲۳ 
گروه زائر اصفهانی به دو روش زمینی و هوایی برای زیارت 

عتبات عالیات به عراق اعزام می شوند.
غالمعلی زاهدی با بیان اینکه رونداعزام زائران به عتبات 
عالیات در استان اصفهان ادامه دارد، اظهار کرد: در حال 

حاضر به صورت میانگین، هفته ای هفت پرواز در قالب ۲1 گروه به کشور عراق اعزام می شوند.
وی افزود: سهمیه اعزام زائران استان اصفهان به صورت زمینی نیز یک روز در میان دو دستگاه اتوبوس است 

که مورد استقبال زائران قرار دارد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت ویزا تاثیری در کاهش یا افزایش زائران کربالی 
معلی نداشته است، اضافه کرد: در برخی موارد ممکن اســت به دلیل تغییر فصل یا مناسب های مختلف در 

تعداد زائران افزایش یا کاهش ایجاد شود.

۲۳ گروه زائر اصفهانی 
هر هفته به عراق اعزام 
می شود

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تصویب الیحه 
حمایت از حقوق معلوالن در هفته های اخیر در مجلس 
شورای اسالمی، گفت: براساس این الیحه، آموزش عالی 
در واحدهای آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، 
علوم، بهداشت و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه 

آزاد رایگان است.
انوشیروان محسنی بندپی در تشــریح این الیحه افزود: الیحه حمایت از حقوق معلوالن در ۳۵ ماده به 
مجلس ارائه شــده بود و بخش های اصلی این الیحه را می توان چنین عنوان کرد: مناسب سازی معابر 
عمومی و سهولت تردد معلوالن، امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلوالن، کارآفرینی و اشتغال، 
تسهیالت مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، حمایت های قضائی و تسهیالت مالیاتی، 

حمایت های اداری و استخدامی و مسئله تحصیل معلوالن و موضوع بیمه آنها.

 تحصیل در دانشگاه
 برای معلوالن رایگان 
شد

سارا حافظی
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آثار ادبی در ایران پنهان می شوند

پیشنهاد سردبیر:

به بهانه زادروز جبران خلیل جبران؛ 

این مرد دیوانه است
از من می پرســید که چگونه دیوانه شدم. چنین روی داد: 
یک روز، بســیار پیش از آنکه خدایان بسیار به دنیا بیایند، 
از خواب عمیقی بیدار شــدم و دیدم که همه نقاب هایم را 
دزدیده اند. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و 
فریاد زدم »دزد، دزد، دزدان نابــکار«. مردان و زنان بر من 
خندیدند و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشــان پناه 
بردند. هنگامی که به بازار رســیدم، جوانی که بر سر بامی 
ایســتاده بود فریاد برآورد »این مرد دیوانه است«. من سر 
برداشتم که او را ببینم؛ خورشید نخستین بار چهره برهنه ام 
را بوسید. نخستین بار خورشــید چهره برهنه مرا بوسید و 

من از عشق 

خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقاب هایم نیازی نداشتم.
جبران خلیل جبران عارفی است که در ایران به هیچ وجه 
نمی توان از محبوبیت اش چشم پوشی کرد؛ نویسنده ای که 
آثارش بارها و بارها به فارسی ترجمه شده است. چاپ های 
متعدد کتاب هایش و آشنایی اقشــار مختلف مردم در هر 
سطحی با آثار او، دلیل این محبوبیت است و آثارش آنقدر 
حائز اهمیت اند که حتی نجف دریابندری مترجم صاحب نام 
ایرانی هم تصمیم گرفت اثر معروف این نویســنده یعنی 
»پیامبر« را به فارسی ترجمه کند. ششم ژانویه زادروز این 

نویسنده، شاعر، نقاش و فیلسوف لبنانی است. 
جبران خلیل جبران سال ۱۹۳۱ دار فانی را وداع گفت؛ اما 
همچنان محبوب است و هر ســال به مناسبت بزرگداشت 
او در لبنان جشــن به پا می کنند. چیزی که در آثار خلیل 
جبران بیشتر به چشــم می آید »مضمون پردازی« است. 
قصه های او به تمام معنا »بازنمایشــی« بــوده و از زاویه 
دید »دانای کل« وصف می شود. البته، این »بازنمایشی« 
اندیشه ها و رویدادها، با »بازنمایشــی« که اساس ادبیات 
رئالیستی )مانند گورکی( را تشکیل می دهد، تفاوت دارد. 
جایی که درباره اقتصاد، تولید و مبادله کاال می نویسد، توجه 
ندارد که این مربوط به فراروندها و علومی است که سازوکار 
و ساختار معینی دارند و به مدد توصیف های روان شناسی 

فردی، نه می توان آنها را حل و رفع کرد و نه تفسیر. به طور 
کلی جبران خلیل جبران، بیشتر شاعری احساساتی است 
تا نویسنده ای متفکر. مهم ترین نقص کار او در جهان نگری 

اوست.
جهان نگری او یک ســویه و خالی از مشــاهده های دقیق 
ماهیت روابط انسان هاست. سبک نوشــته این نویسنده، 
شــاعرانه و رمانتیک اســت، اما رمانتیسیســم او بسیار 
احساســاتی و رقیق اســت. به نظر می آید که وی به بهانه 
داستان نویسی، نثر شاعرانه می نویسد. جبران در قیاس با 
نویسندگانی مانند ویکتورهوگو- از بزرگان رومانتیسیسم 
داستان نویس به شمار نمی آید و آثارش کم وبیش مانند آثار 

المارتین و شاتوبریان است.
در واقع او نویســنده ای اســت که باورها، احســاس هایی 
شــاعرانه درباره زندگانی و معنــای آن دارد و می خواهد 
آنها را به مدد عبارت های پرآب و تاب به خواننده القا کند. 
آنچه به عنوان داستان می نویسد، در واقع داستان نیست؛ 
ماجراست، آن هم ماجرایی ساده بدون فراز و نشیب و بدون 
طرح داستانی. با این حال لطافت و شــاعرانگی و نزدیکی 
آثارش با ذائقــه مخاطب، به ویژه مخاطــب ایرانی، او را به 
یکی از نویسندگان پرطرفدار بدل کرده است که همچنان 

کتاب هایش در کتاب فروشی ها حضوری پایدار دارد. 

 داوود ملکی صیدآبادی، نویسنده، در نشست 
بررسی »جای خالی سلوچ«، اثر محمود دولت آبادی گفت: متاسفانه 

یکی از مشکالتی که گریبان اکثر نویسنده های ایرانی را گرفته، این است که وقتی از 
یک اثر استقبال می شود فکر می کنند کار تمام است و باید همان شکل و ساختار و حتی محتوا 

را ادامه دهند که شاید نوعی نگاه معیشتی نیز در آن وجود داشته باشد. اسم این کار، درجا زدن است که 
می توان گفت دولت آبادی، غالمحسین ساعدی، سیمین دانشور و خیلی نویسندگان 

مطرح دیگر کشور نیز دچار آن بوده اند و جالل آل احمد که دیگر پسرفت هم داشت.  به 
گزارش ایبنا،  نویسنده رمان »سرگیجه« تصریح کرد: من نمی دانم چرا خیلی از جوان ها 
می ترسند راجع به کار بزرگان حداقل نظرات خود را بیان کنند؛ البته با ادله و شواهد آن 
هم به صورت تحلیل. این کار نه باعث می شود که نویسندگان عزیز از چشم ما بیفتند و نه 
اینکه کسی فکر کند شما به واسطه این تفکر، می خواهید خود را بزرگ جلوه دهید. درواقع 

شما با این کار باعث بروز تضارب آرا می شوید، باعث بروز بحث و گفت وگو می شوید 
که در آن رشــد فکری وجود دارد؛ و گرنه ادبیات هم می شــود مثل سینما؛ آب 

راکدی که درونش، خودش را می کشد و بیرونش دیگران را.

نویسندگان بزرگ ایرانی دچار درجا زدن هستند

بررسی سیر ادبیات 
ارمنی در ایران 

فعالیت های فرهنگی ارمنی های 
ایــران از چندین قرن قبل آغاز شــده؛ اما 
می تــوان گفت کــه ادبیــات ارمنی های 
ایران از ســال ۱۹۲۰ میالدی شــروع به 
رشد و همه گیر شــدن کرده که با تشکیل 
گروه های ادبی و ســازمان های نشر کتاب 
نیز همزمان بوده است. به مناسبت سال نو 
میالدی به معرفی ادبیات و برخی شاعران 
و نویسندگان ارمنی ایرانی پرداخته ایم که 

در ادامه می خوانید.
در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، 
ادبیات ارمنی ایــران، راه نو و مدرن کردن 
شعر و داســتان را دنبال کرد که منجر به 
تولید و معرفی ادبیات ترجمه ای قابل تاملی 
شد. در این دوران مترجمان مشهوری چون 
»هوهانس خان ماســحیان« و »هوســپ 
میرزایان« فعالیت می کردند. ماسحیان در 
ادبیات این دوره از نظر ترجمه آثار ویلیام 
شکســپیر به زبان ارمنی مشــهور است و 
هنوز هم پس از گذشــت حدود یک سده، 
ترجمه های او بیشترین خواهان را در میان 
خواننــدگان ارمنــی دارد. از دیگر فعاالن 
ادبی ارمنی آن دوران نیز می توان به روبن 
آوانســیان،  آشــوت اصالنیان و گالوست 
خانیان اشــاره کرد. البته میرزا ملکم خان 
ناظم الدوله هم یکی از مردان ادبی مهم این 
سال ها به شمار می آید. »یقیشه چارنّّتس« 
نیز شاعر مشــهور در دوره  شوروی بود که 
قربانی تصفیه های اســتالینی شــد و در 
چهل سالگی در بیمارستان زندان ایروان 
به طرز مشکوکی درگذشــت. همزمان با 
موج نوگرایی در شعر و ادب ایران در سال 
۱۹۳۵ اولین گروه ادبــی ارمنی به نام نور 
ِاج )صفحه نو( نیز توسط عده ای از شعرا و 
نویسندگان ارمنی در تهران راه اندازی شد 
که یک جنگ ادبی به همان نام را منتشــر 
می کردند. پایه گذاران محفــل »نور اج« 
مارکار قارابگیــان و هراند فالیان بودند که 
کمی بعد آرا درهوانسیان، آشوت اصالن، 
گیغام مگردیچیان، گالوســت خاننتس، 
آرشــاویر مگردیچ و بعدتر ر.بِــن، زورایر 
میرزایانس، آرمن ِگس و باالخره ســونیا 
باالســانیان نیز به آنها پیوســتند. البته 
بنیان گذاران این گروه ادبی، کوچک ترین 
تمایالت مدرنیستی نداشتند، ولی با اضافه 
شدن اعضای جدید، نور اج در مدت کوتاهی 
به یک محفل ادبیات مدرنیســتی مبدل 
شد و شــاعرانی مثل آشوت اصالن، زورایر 
میرزایانس و دیگران ســعی کردند با اتکا 
به تجربیات اروپایی ها، ادبیات ارمنی ایران 
را متحول کنند. این گروه در این مســیر، 
ارتباط نزدیکی هم با نویسندگان شناخته 
شده  فارسی زبان معاصر برقرار کرد و عالوه 
بر چاپ آثار اعضای خود بــرای ترجمه و 
معرفی شاعران و نویســندگان غیرارمنی 
هم دوره  ای خود و همچنیــن آثار بزرگان 
ادبیات کالسیک فارسی نیز برنامه ریزی و 
فعالیت کرد. در این میان، زورایر میرزایان 
به دلیل آشنایی و احاطه  کاملش به ادبیات 
ایران، تدوین تاریخ ادبیــات ایران به زبان 
ارمنی را هم آغاز کــرد؛ ولی به دلیل مرگ 
زودهنگام، کتابش امکان چاپ و انتشار را 
نیافت. در هر صورت گــروه نور اج تا اواخر 
دهه هفتاد میالدی به موجودیت خود ادامه 
داد و در این مدت حدود بیست دفتر شعر و 
نثر و ترجمه منتشر کرد.  جهش اساسی در 
ادبیات ارمنی به اوایل قرن نوزده برمی گردد. 
تا آن زمان زبان نوشتاری ارمنی ها یک زبان 
کلیسایی )مثل زبان التین( بوده که خیلی 
هم توســط مردم عامی استفاده نمی شد. 
خاچاطــور آبوویان بــرای اولین بار رمانی 
می نویسد که به زبان محاوره نزدیک است 
که آن را »نقطه  آغاز ادبیات نوین ارمنی« 
می نامند. در اواخر قــرن ۱۹ و اوایل قرن 
۲۰ هم نویســنده های ارمنی بیشتری به 
سبک نوشتاری نوین روی آوردند. آثار این 
دوره بیشتر به زبان های غیرارمنی ازجمله 
فارسی ترجمه شده اند. در سال ۱۹۶۱ نیز 
»انجمن نویســندگان ایرانی ارمنی« در 
تهران تاسیس شد تا نویسندگان گروه نور .

اج در کنار گروه بزرگ تری از نویسندگان 
درقالب یک تشــکل دور هم جمع شوند. 
این انجمن اگرچه هنوز فعالیت هایی دارد، 
نتوانست به عنوان یک تشکل کارآمد ادبی 
معرفی شود و چاپ مجموعه نویسندگان 
معاصر ارمنی ایرانی ازجمله انتشــار آثار 
۴۲ نویسنده )که بیشــتر هم شاعر بودند( 
را بالفاصله بعد از اعــالم موجودیت عمده 

اقدامات آنها تشکیل می داد. 
آزاد ماتیــان، کارو دردریــا، یوریــک 
کریم مســیحی، روبرت صافاریــان و زویا 
پیرزاد، به همراه واهه آرمن و... از شاعران و 
نویسندگان معاصر و امروزی ادبیات ارمنی 

هستند.

ادداشت
ی

به نظر شــما وجود این حجم از آثار ترجمه به 
ادبیات کودک و نوجوان آسیبی وارد نمی کند؟

نه، چرا آسیب بزند؟ هرچقدر تعداد کتاب های چاپ 
شده بیشتر شــود به نفع فرهنگ ماســت. اگر از این 
منظر نگاه کنیم که تعداد آثار ترجمه شــده از تعداد 
آثار تالیفی بیشتر اســت، باید بگویم که این طبیعی 
است؛ مگر ما چند نویســنده در حوزه کودک داریم؟ 
تعداد نویسندگان سراسر جهان که آثارشان ترجمه 
می شود بسیار بیشتر است از تعداد نویسندگان داخلی 
و طبیعی است که آثار ترجمه شده بیشتر باشد. البته 
در کشور هم اتفاق خوبی رخ داده و در حوزه کودک و 

نوجوان تالیفات بسیار بیشتر از گذشته است.
برخی معتقدند افزایش ترجمه می تواند فرهنگ 
ما را تحت تاثیر قرار دهد و کودکان و نوجوانان با 

فرهنگ ایرانی اسالمی  بیگانه می شوند. 
اگر این موضوع مربوط به ده ســال پیــش بود بله، اما 
حاال که بچه ها با انواع وسایل ارتباطی و فضای مجازی 
آشنا شــده اند خودبه خود از فرهنگ های دیگر تاثیر 

می پذیرند.
پس مشکل کجاست؟ 

مشکل این است که کتاب های ما ترجمه نمی شود و 
به کشورهای دیگر راه پیدا نمی کند؛ مساله ای که باید 

سال ها پیش اتفاق می افتاد. 
دلیل ترجمه نشدن آثار نویسندگان ما چیست؟
علت این است که کسی وجود ندارد که دلسوزانه و به 
دور از هرگونه پیش داوری و گزینش، کار ترجمه آثار 
به زبان های دیگر را پیگیری کند. باید آژانس های ادبی 
و هیئت هایی برای انتخاب آثار وجود داشــته باشد تا 
به طور جدی این کار انجام شــود. تمام کشورها آثار 
نویسندگانشــان را به  جهان عرضه می کنند ولی در 

ایران آثار پنهان می شوند. 
ناشران چقدر در افزایش آثار ترجمه ای نقش 

دارند؟ 
مسلم است که ناشر به دنبال چاپ کتاب های پرفروش 
است و این درخصوص کتاب های خارجی بیشتر دیده 
می شــود. البته اگر کارهای خوب و پرفروش وجود 
داشته باشد، چرا ناشر آن را چاپ نکند؟ اما این موضوع 
را هم انکار نمی کنم که حمایت در درجه اول از کارهای 
خارجی صورت می گیرد. برخی از ناشران صرفا برای 
ســودجویی این کار را انجام می دهند و از آثار ایرانی 
حمایتی نمی کنند. در واقع نگاه آنها کاســب کارانه 
اســت و نگاه فرهنگی ندارند. البته انتشــاراتی های 
مشهورتر چندان سودجویانه  به کارها نگاه نمی کنند؛ 

ولی متاسفانه تعداد آنها کم است.

برای از بین رفتن این نگاه چه باید کرد؟ 
ناشر می تواند بخشی را به آثار ایرانی اختصاص دهد 
و از کارهــای باکیفیتی که قابلیت فــروش نیز دارند 

حمایت کند. 
کودکان و نوجوانان چطور به مطالعه بیشــتر 

ترغیب می شوند؟
کارهای خوب نویســندگان ما بایــد وارد کتاب های 
درسی شوند. متاسفانه در کتاب های درسی آثار تعداد 
محدودی از نویســندگان وجود دارد که این موضوع 

باعث می شود دانش آموزان با دیگر آثار آشنا نشوند.
از نظر شما بزرگ ترین معضل در حوزه ادبیات 

کودک و نوجوان چیست؟
این است که آموزش و پرورش برای ترغیب بچه ها به 
مطالعه قدمی برنداشته اســت. اگر برای کتاب خوانی 
یک ســاعت مشــخص در مدارس درنظر می گرفتند 
دانش آموزان می توانستند آثار زیادی را مطالعه و حتی 
براساس آنها، نمایش اجرا کنند. در حال حاضر کتاب 
های درسی پر است از محتواهای استرس زا و دانش آموز 
مجبور است تا زمانی که دیپلم می گیرد آنها را بخواند؛ 
اما کتاب هایی که به باز شدن ذهن و افزایش خالقیت او 
کمک کند در مدارس وجود ندارد و آموزش و پرورش در 

این زمینه اقدامی انجام نداده است.

سیامک گلشیری:

آثار ادبی در ایران پنهان 
می شوند 

ادبیات حوزه کودک و نوجوان از دیرباز، با مشکالتی روبه رو بوده است؛ از کمبود آثار تالیفی گرفته تا نبود کیفیت 
محتوایی. به تازگی هم آمارهای موجود در سایت خانه کتاب نشان می دهد که بازار کتاب های ترجمه این حوزه در 
شش ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته با۸۳ درصد رشد مواجه بوده است.  بر اساس آمارهای رسمی منتشر 
شده در خانه کتاب، حوزه ادبیات کودک و نوجوان با شش هزار و 4۳7 عنوان کتاب، یکی از پرعنوان ترین حوزه های 
نشر بوده و تعداد کتاب های تالیفی در این حوزه سه هزار و 467 عنوان و تعداد کتاب های ترجمه دو هزار و 970 عنوان 
بوده است. رشد چشمگیر ترجمه در حوزه کتاب های کودک و نوجوان، ما را بر آن داشت تا با سیامک گلشیری، از 

نویسندگان کشور که در این حوزه سال ها فعالیت کرده و دارای تالیفاتی است، گفت و گو کنیم.

سمیه حفیظی

ترالن
فریبا وفــی، نامــی اســت که بــرای همه 
کتاب دوســتان آشناســت و ایــن روزها در 
فهرســت نامزدهای نهایی اکثر جوایز ادبی 
نیز به چشم می خورد؛ جوایزی که در فروش 

آثارش هم تاثیر چشمگیری داشته است.
وفی، رمان نویس و نویســنده داستان کوتاه 
ایرانی اســت. از میان آثار وی »پرنده من« و 
»رؤیای تبت«، برنده چند جایزه ادبی معتبر 
در ایران شده  و داستان هایی از او به زبان های 
انگلیسی، ســوئدی، روســی، ترکی، عربی و 

تازه های کتاب

ژاپنی ترجمه شده اســت. رمان »ترالن« در 
سال ۱۳8۲ برای اولین بار از سوی نشرمرکز 
منتشــر شــد. این کتاب پس از موفقیت در 
جایزه »لیتپروم« ۲۰۱7 آلمان و برگزیده شدن 
فریبا وفی به عنوان نویسنده سال این مسابقه، 
توانست موفقیت چشمگیری در فروش آثارش 
به دســت آورد. این جایزه باعث شد که رمان 
»ترالن« ۱۴ ســال پس از انتشــار به خوبی 
دیده شــود. این رمان بر اســاس اعالم نشر 
مرکز از اردیبهشــت تا آذر ماه امســال ۹ بار 

تجدیدچاپ شد.

ســخت اســت احســاس تو را باران بفهمد
ن بفهمد معنــای بغضــت را فـقـط گلــدا

ره روز تــو تنهایــی و تنهاییت را
تختــی شکســته گوهش ی ایــوان بفهمد

یا مثــل حوضی خشــک رد کنــج حیاطی
جــان کندنت را ماهــی بی جــان بفهمد

لبخنداهیــت حاصــل زخم اند، ای کاش
می شــد کســی ردد تو را با آن بفهمد

وقتی خودت هــم با خودت صادق نباشــی
ســخت اســت حالت را کسی آســان بفهمد

مریم کریم آبادی- عضو انجمن ادبی اهل قلم

شعر مخاطب
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داروسازیدرنفت؛
نفتتهرانواگذارمیشود

 با تصمیم مجمع واگذاری باشگاه نفت تهران و 
حمایت اداره کل وزارت 
ورزش استان تهران، 
قرار است مالکیت 
باشگاه نفت به یک 
شرکت داروسازی 
واگــذار شــود. این 
شرکت حتی سرمربی 
مدنظر خود را برای تیم نفت مشــخص کرده 
و گفته می شود حســین عبدی شانس زیادی 

برای هدایت این تیم تهرانی دارد. 

ماجرای »مهدی« و »سحر«

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

سنگبزرگبرداشتهشد؛
برانکوتمدیدمیکند

قرارداد سرمربی پرســپولیس در پایان فصل 
هفدهم به پایان می رسد. 
بــه خاطــر همین 
مســئوالن  هــم 
چند  پرسپولیس 
جلســه بــا برانکو 
برگــزار کردنــد تا 
قرارداد مربی شــان را 
تمدید کنند. ســنگ بزرگی که جلوی تمدید 
قرارداد برانکو و باشــگاه افتاده بــود، با توافق 
گرشاسبی برداشته شده و به برانکو قول داده اند 
تمام مطالباتش را قبل از تمدید قرارداد بگیرد. 
برانکو روز گذشــته همراه دســتیاران کروات 
و افشــین پیروانی در باشــگاه حضور یافت تا 
در جلســه ای با گرشاســبی در مورد تمدید 

قراردادش صحبت کند.

اتفاق روز

محرومیتیکجلسهای
هوادارانپرسپولیس

پیش تر کمیته انضباطی به باشگاه پرسپولیس 
رفتــار  خاطــر  بــه 
نش  ا گر شــا تما
هشــدار داده بود 
که در صورت تکرار 
تخلفــات تنبیهات 
شــدیدتری را اتخاذ 
خواهد کــرد. حــاال خبر 
می رسد که گزارش های منفی از رفتار طرفداران 
تیم پرســپولیس در بازی با تراکتورسازی به 
کمیته انضباطی رسیده است.کمیته انضباطی 
بر همین اساس مدیر عامل، سرپرست و ر ییس 
کانون هواداران تیم پرســپولیس را فراخوانده 
است. هنوز مشخص نیســت چه تصمیمی در 
این باره گرفته خواهد شد، اما احتمال می رود 
یک جلســه محرومیت برای طرفــداران تیم 

پرسپولیس در نظر گرفته شود. 

پیش بینی روز

شارلوا تنها مشــتری اروپایی هافبک جوان استقالل نیست. در 
شرایطی که وینفرد شفر با حضور امید نورافکن در تیم کاوه رضایی 
موافقت نکرده گفته می شــود که باشــگاه مارتیمو هم به دنبال 
جذب نورافکن اســت. به نوشته باشــگاه خبرنگاران،این باشگاه 
پیشــنهاد ۷۰۰ هزار دالری یعنی معادل ســه میلیارد تومان به 

امید داده است.

پیشنهاد۳میلیاردیبراینورافکن

24
تیــم فوتبال ســپاهان یــک بازیکــن دیگــر را توانســت در 
نقل وانتقاالت جــذب کند و ادون حســنی، هافبــک آبانیایی 
تیم ســپاهان به ایــن تیــم اضافه شــد. ادون حســنی صبح 
دیروز در هیئت اســتان اصفهــان حضور یافت و قــرارداد خود 
 را با ایــن تیم اصفهانــی به مدت یــک فصل و نیم رســما ثبت 

کرد.

بازیکنآلبانیاییدرسپاهان

17
وقتیشایعاتکمکمرنگواقعیتمیگیرند؛
ماجرای»مهدی«و»سحر«

بازیکنیکهبازینکرده
400میلیونگرفت

یکی از طلبکاران باشگاه استقالل ماجرای جالبی 
دارد. این بازیکن در نیم فصل دوم لیگ سیزدهم 
به استقالل پیوست و قرارداد یک سال و نیمه امضا 
کرد. غالم نژاد پس از اینکه در لیست خروج قرار 
گرفت، تنها ۳۰ میلیون تومان گرفته بود و مدیران 
وقت باشــگاه بدون اینکه توافقی با این بازیکن 

کنند، به او رضایت نامه دادند.
غالم نژاد هم بعدهــا برای گرفتــن طلب ۸۰۰ 
میلیون تومانی خود به کمیته انضباطی شکایت 

کرد. 
 ،AFC در بحبوحه شکایت بازیکنان از باشگاه ها به
غالم نژاد هم از استقالل شکایت کرد. در نهایت، 
پــس از رایزنی های مختلف، مدیران باشــگاه با 
بازیکن پیشین خود به توافق رسیدند تا او نصف 
طلبش را بخشــیده و بقیه آن را در تاریخ تعیین 
شده بگیرد. در واقع غالم نژاد ۴۰۰ میلیون تومان 
باید برای فصلی که برای اســتقالل بازی نکرده، 

پول بگیرد.

در حاشیه

بعدازکسبمدالنقرهمسابقاتجهانی
وزنهبرداریصورتگرفت؛
ملیپوشفوقسنگین

وزنهبرداریزیرتیغجراحی
دارنده مدال نقره مســابقات جهانی وزنه برداری 
آمریکا زانوی مصدومش را به تیغ جراحان سپرد.

سعید علی حسینی، ملی پوش فوق سنگین تیم 
ملی وزنه برداری کشورمان که بعد از ۸ سال دوری 
از میادین بین المللی با پایان محرومیتش امسال 
در مسابقات جهانی آمریکا به میدان رفت و موفق 
به کسب مدال نقره شــد، زانوی مصدومش را به 
تیغ جراحان سپرد. با توجه به اینکه تا سال آینده 
و حدود ۷ ماه دیگر مسابقه  مهمی در وزنه برداری 
نداریم و اولین رقابت مهم پیــش رو بازی های 
آسیایی جاکارتاســت، علی حسینی این زمان را 
بهترین موقع برای رفع مصدومیتش تشــخیص 
داد. زانوی این ملی پوش که از ناحیه مینیســک 
داخلی دچار ۳۰ درصد پارگی شــده بود صبح 
دیروز توســط دکتر رازی تحــت عمل جراحی 

قرار گرفت.

منهای فوتبال

تکذیبشایعهپیوستن
الحاجیگروبهاستقالل

رییس باشــگاه اوسترشوندس ســوئد شایعه 
پیوســتن مهاجم ۲۴ 
ســاله ایــن تیم به 
آبی پوشان تهرانی 
را تکذیب کرد. در 
حالی که در روزهای 
اخیر بحث پیوســتن 
الحاجــی گــرو،  مهاجــم 
نیجریه تیم فوتبال اوسترشوندس به استقالل 
مطرح بوده، رییس این باشگاه سوئدی به این 
شایعات پایان داد. دنیل کیندبرگ در واکنش 
به شایعات مطرح شده گفت: »الحاجی گرو با ما 
قرارداد دارد و جایی نمی رود. تماسی هم از ایران 

با ما گرفته نشده است. «

تکذیب روز

پیشخوان

یهایزیادیمیشدو
ســیونشناگمانهزن

هندسیشدنانتخاباتفدرا
درحالیکهبرایم

یرسیدنبهمقامریاستدرمیاناست،احمد
بررسیدهبودکهپاییکاصفهانیدیگربرا

خ

بهفدراسیونشناباز
دتاگزینهمدنظروزارتورزشراهی

رضوانیدرسمتقبلیاشابقاش

دراسیونشناراتصاحبکندولی
هرزادخلیلیاننتوانستکرسیریاســتف

نکند.گرچهم

ندفوتبال،تکواندو،
سیونهایورزشیمان

ستهاندبرصندلیفدرا
هانیهایدیگریتوان

اصف

شتنتجربهبسیاردر
ندادهاندبهواسطهدا

ندکههرچندنشــا
الوشطرنجتکیهبزن

هندب

راختیارداشتهباشند
سیونهایورزشیراد

میتوانندسکانهدایتفدرا
ردههایمدیریتی

رونگاهیخواهیمداشتبه
یزیادیهمراهبودهاست.درگزارشپیش

اماریاستآنهاباحواش

یکهاینروزهادرورزشایرانتوجهاترابهخودجلبکردهاند.
اصفهانیهای

امپراتوریمدیرانورزشینصفجهاندرفدراسیونهایورزشی؛

 ما اصفهانی ها
سمیهمصور

بدون شک مهدی تاج پرحاشــیه ترین رییس اصفهانی فدراسیون های 
ورزشی است که توانست اردیبهشت سال گذشته با اکثریت آرا به عنوان 
رییس فدراسیون فوتبال انتخاب شود، انتخابی که با انتقادات زیادی از 
سوی هواداران دو تیم پرسپولیس و استقالل همراه شد و صحبت از باند 
اصفهانی در فدراســیون فوتبال را تقویت کرد. ماجرا از جایی جذاب تر 
شد که محمدرضا ساکت دیگر مدیر اصفهانی فوتبال ایران هم به عنوان 
دبیر کل درکنار تاج قرار گرفت و این زوج مدیریتی توانسته اند موفق ترین 
روزهای فدراسیون فوتبال ایران را رقم بزنند. مهدی تاج در یک دهه اخیر 
بیشترین حضور را در فدراسیون فوتبال داشته و این روزها به عنوان نفر 
اول فوتبال کشور توانســته اتفاقی شگفت را دراین فدراسیون رقم بزند 
و تیم ملی را بدون شکست به جام جهانی بفرستد، اما با این وجود هنوز 
با انتقادات زیادی روبه رو می شود به طوری که طی چند روز گذشته در 
رسانه ها مطرح شــد که برگزاری انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال با 
شبهاتی همراه بوده و جمع اصفهانی ها در این فدراسیون تکمیل شده و 

فوتبال بوی اصفهان گرفته است.

فوتبال

اسفندماه سال گذشته بود که مجمع انتخاباتی فدراسیون هندبال به علیرضا رحیمی دوباره اعتماد 

کردند تا مرد اصفهانی هندبال کشور دوباره ریاست این فدراسیون را برعهده بگیرد. رحیمی پیش تر 

در یک دوره شانزده ساله نیز ریاست فدراســیون هندبال را برعهده داشت که در سال های پایانی 

ریاست، با باالگرفتن بحث فدراسیون اصفهانی حواشی زیادی به تیم مدیریتی فدراسیون تحمیل 

شد و در نهایت نیز اختالف نظر با ســعید لو، رییس وقت سازمان تربیت بدنی رای به خاتمه دوران 

مسئولیت وی داده شد ولی او توانســت دوباره نظر مجمع را به خود جلب کند و بر صندلی ریاست 

هندبال تکیه بزند که با شروع دوباره ریاست وی بحث حکمرانی اصفهانی ها بر هندبال ایران مطرح 

شد و موج جدید اصفهانی ستیزی، رحیمی را با دشــواری های زیادی روبه رو کرد به طوری که در 

چند ماه بعد رحیمی از سمت خود اســتعفا داد که البته همان طوری که پیش بینی می شد، با آن 
مخالفت کردند.

هندبال

پس از ناکامی تکواندو در المپیک که با حذف زودهنگام نمایندگان ایران در بخش مردان همراه بود، انتقادات زیادی به فدراسیون تکواندو و مدیریت آن وارد می شد. تداوم نتیجه نگرفتن این 
رشته در رویدادهای دیگری همانند جام جهانی باعث شد تا منتقدان ریاســت پوالدگر، مخالفت خود را علنی اعالم کنند و اکثر رسانه ها نیز خواهان تغییرات در فدراسیون شدند. با این حال 
وزارت ورزش و جوانان چه در زمان سکانداری محمود گودرزی و چه پس از آن با حضور مسعود سلطانی فر، تصمیمی برای کنار گذاشتن پوالدگر نداشت و از این رو انتخابات آینده فدراسیون 
به محلی برای تعیین وضعیت آینده تبدیل شده بود. پس از ثبت نام پوالدگر در انتخابات، با توجه به فشاری که به او  وارد شده بود و همچنین ائتالفی که منتقدان وی با حمایت افراد شاخصی 
همانند هادی ساعی تشکیل داده بودند، احتمال رای آوردن دوباره پوالدگر را کم کرده بود و برخی از انصراف وی به سود یکی از گزینه ها و ادامه فعالیتش در جایگاه دیگری در فدراسیون خبر 
می دادند؛ اما در روز رای گیری ، در شرایطی که رسانه ها پیش بینی می کردند ائتالف منتقدان و مخالفان سید محمد پوالدگر در فدراسیون تکواندو، پایان دوره ریاست وی را رقم بزند، اعضای 

مجمع فدراسیون تکواندو با رای قاطع، حکم به پنجمین دوره ریاست پوالدگر دادند تا این مدیر اصفهانی برای ریاست ۲۰ ساله در رشته پرمدال و المپیکی تکواندو خیز بردارد.

تکواندو

معادالت در فدراسیون شطرنج به گونه ای رقم خورد که مهرداد پهلوان زاده، 
توانست ریاست فدراسیون را برعهده بگیرد. وی که از داوران بین المللی این 
رشته است، با برنامه های زیادی که اعالم کرد، رای اعضای مجمع را به دست 
آورد.پهلوان زاده برای دوره مدیریت خود اهداف بزرگی داشت که میزبانی 
مسابقات قهرمانی جهان بانوان یکی از آنها بود، اما بدهی های ایجاد شده برای 
این رقابت ها، باعث شد تا احتمال کناره گیری وی از ریاست فدراسیون 

نجمطرح شود که البته این اتفاق رخ نداد.  شطر

توصیهپاشازادهبهاستقالل:
ناامیدنشوید

مهدی پاشــازاده در گفت و گو با مهر گفته است: 
تاریخ نشــان داده جبران 
ایــن تعــداد امتیاز 
گرچه سخت بوده، 
اما محال نیســت. 
تیم هایی بوده اند که 
توانســتند این مقدار 
امتیاز عقــب افتاده را 
جبران کننــد و در روز آخر قهرمان هم شــوند. 

استقاللی ها  نباید  ناامید شوند. 

توصیه روز

برانکو:استقاللعالی
ماازهیچتیمینمیترسیم

کاوهدرآستانهانتقال
30میلیاردی

تمدیدقراردادباشفر!

پرسپولیستنهمیشود
فحاشاناجارهای

همه چیــز از یک پســت آغاز شــد: »یــک زن تمام 
زیبایی هایش را مدیون مردی است که آنها را عاشقانه 
می بیند.« این پست مشــکوک )!( مهدی طارمی بود 
که در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام منتشر 
کرد و ماجراهایی را به همراه داشــت که هنوز هم 
ادامه دارد. اینکه چرا و چطور »ســحر قریشی« 
به عنوان فرد موردنظر طارمی معرفی شد، معلوم 
نیست. اما قریشی خبر ازدواج با یک فوتبالیست را 
نه تایید کرد و نه تکذیب و همین مسئله بر شایعات 
دامن زد. همزمان حســین ماهینی همشهری و هم 
تیمی طارمی هم در واکنش به پست آقای گل لیگ، 
در کامنتی نوشت: »سی خاطر دومادمون عروس دوس 
می داریم!« طارمی عصبانی شــد و خطاب به همشهری اش 
در صفحه شــخصی اش نوشــت: »آقای ماهینی ببین چه شری 
درســت کردی. یه تعداد روانی هم بــا آبروی مردم بــازی می کنن 
و براشــون مهم نیســت این مطلب!« جــواب ماهینی هم در 

 نوع خود جالــب و قابل تامل بــود: »نگفتوم حاال خــوووو،  در آینده خدا
 بخواد!«

شایعات و حرف های درگوشی درباره ازدواج قریب الوقوع این دو نفر ادامه 
داشت تا اینکه »سپهر« برادر سحر قریشی که آن روزها با انتشار تصاویری 
در اینســتاگرامش اعالم کرد در ســوریه و در جمع مدافعان حرم حضور 
دارد،با یک استوری بسیار تند، نسبت به شایعات درباره ازدواج خواهرش 
با ستاره پرسپولیس واکنش نشان داد: »ما به اجر و هدفمون رسیدیم. اگر 
می خواهید جعل قرارداد و دزدی از بیت المال رو بایکوت رســانه ای کنید 
به جای شایعه ساختن برای خانواده ما راه دیگه رو انتخاب کنید. ما راضی 
نیستیم گربه های کوچه مون هم با ســارقان بیت المال نشست و برخاست 

کنند!« این یعنی حداقل برادر سحر با این ازدواج احتمالی مخالف است! 
کمی گذشت و آب ها تا حدودی از آسیاب افتاده بود تا اینکه سحرخانم با 
یک مصاحبه دوباره خبرساز شد و به متن خبرها آمد. این بازیگر سینمای 
کشورمان در گفت و گویی با یکی از شبکه های اینترنتی مدعی شد با حضور 
بانوان در ورزشــگاه ها مخالف اســت چون خودش از قرارگرفتن در جمع 
یک عده مرد »منقلب« می شــود و این »منقلب شدن« کلیدواژه کسانی 
شد که می خواستند قریشی را مورد هجمه قرار بدهند. خیلی ها از جمله 
»مهناز افشار« و »شهیندخت موالوردی« به این سخنان قریشی واکنش 
نشان دادند. قریشی اما سکوت کرد. شنیده شد که طارمی از او خواسته تا 
مصاحبه نکند همان طور که خودش هم کمتر اهل مصاحبه است. چندروز 
قبل هم تصاویری از یک میهمانی خصوصی منتشر شد. قریشِی استقاللی که 
پیش از این تصاویری از حضور خود در ورزشگاه امارات برای تماشای بازی 

پرسپولیس)!( منتشر کرده بود، این بار با سواالت بی شماری 
از سوی کاربران درباره انتشار تصویری از درآغوش گرفتن فرزند 

ماهینی توسط این بازیگر در جشن تولد خصوصی فرزند 
این بازیکن تیم پرســپولیس روبه رو شــد. همزمان 
روزنامه 9۰ هم در خبری مدعی شــد که قریشــی و 
طارمی اخیرا در یک میهمانی خیلی خصوصی همراه با 
یکدیگر دیده شده اند. تصویر فتوشاپی این دو در کنار 
یکدیگر)که در واقع به عکس طارمی با فرشته کریمی 
مربوط می شــد( جنجال تازه ای را به همراه داشت و 
باردیگر جدی بودن ماجــرای ازدواج این دو چهره را 
بر ســر زبان ها انداخت. دفعه قبلی کــه این موضوع 
بازتاب زیادی پیدا کرد، احمد ایراندوست از بازیگران 

کشورمان ابتدا با انتشار پستی این ازدواج را به طارمی و 
قریشی تبریک گفت اما دقایقی بعد با حذف پست خود، 

رسانه ها را به بی اخالقی و انتشار شایعات متهم کرد!
اما تازه ترین اقدام مشترک این دوچهره ، نشانه دیگری بود که 
عده ای آن را به حساب تایید شایعات گذاشتند. سحر قریشی 
و مهدی طارمی به طور همزمان کامنت های اینستاگرامشــان 

را بسته اند. 
 ماجرا اگر هم جدی نبود، حاال انگار خیلی جدی شــده اســت.

 عده ای می گفتند سوء تفاهم اســت اما انگار این سوء تفاهم برای 
هردو شیرین بوده است! 

سمیهیوسفیان
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فریدون الهیاری تصریح کرد: از این تعداد، یک هزار و ۸۵۰ اثر در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شده است که۴۸۰ مورد آن در شهر اصفهان قرار دارد.

اتمام مرمت مسجد امام)ره( تا سال ۹۷
وی از کاهش تمایل مردم این شهر به تخریب و نوسازی خانه های تاریخی 
از ۹۰ به ۱۰درصد خبرداد و افزود: تبدیل این خانه ها به مراکز تفریحی و 

گردشگری را در دستور کار قرار داده ایم.
الهیاری از اصفهان و فارس و کلیه استان هایی که سابقه تمدنی دارند، به 

عنوان استان هایی که  رشد خوبی در زمینه گردشگری داشتند نام برد و 
افزود: استان اصفهان پس از استان خراسان رضوی رتبه دوم را در پذیرش 

گردشگران دارد.
به گفته این مقام مسئول۹۰ درصد از مجموع ۳۴۴ پروژه گردشگری در 
حال ســاخت، مربوط به احداث هتل و اقامتگاه ها بوده و طی چهار سال 

گذشته ظرفیت اقامت برای گردشگران دو برابر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی افزود: این رقم باید تا پایان برنامه ششم توسعه به 

ظرفیت۸۰هزار نفر جمعیت برسد.
الهیاری با اشــاره به اینکه مرمت پروژه میراثی همچون مسجد امام)ره( 
اصفهان، عالی قاپو و باغ فین کاشان در دســتور کار قرار دارد، از تکمیل 

مرمت مسجد امام)ره( تا سال ۹۷ خبرداد.
وی افزود: راه اندازی جمعه بازار هنر در مکانی خاص با همکاری شهرداری 

پیشنهاد ارزشمندی است.
اصفهان، ساالنه ۲۰میلیون متر مکعب آب کم دارد

عضو کمیسیون محیط زیست شورای شــهر گفت: یکی از عوامل مهم 
بازدارنده توسعه فضاهای سبز شهری اصفهان، تامین آب جهت آبیاری 

گیاهان است؛ زیرا ساالنه ۲۰ میلیون مترمکعب کمبود آب وجود دارد.
امیراحمد زندآور، احداث تصفیه خانه تکمیلی ســپاهان شهر و اجرای 
تصفیه خانه تکمیلی شاهین شــهر را به عنوان قدم های مثبت مدیریت 
شهری دانســت و از انعقاد قراردادی در قالب بیع متقابل با شرکت آب و 

فاضالب استان خبرداد.
عمر مفید ساختمان های ایران؛ یک سوم کشورهای پیشرفته

رییس کمیسیون امور اقتصادی شــورا افزود: عمر مفید ساختمان های 
ایران، در خوش بینانه ترین حالت، به ۳۰ سال می رسد که این عدد نزدیک 

به یک سوم عمر ساختمان های کشورهای پیشرفته است.
نصیر ملت ضمن اشاره به اعالم آمادگی اصفهان درصورت بروز زلزله در 
تهران، از استان اصفهان به عنوان دومین استان معین در حوادث باتوجه به 

رتبه بندی شبکه قطب های نه گانه امدادی کشور خبر داد.
نمای بدنه شرقی چهارباغ، مشابه نمای زندان است

مهدی مقدری، سخنگوی شورای شــهر، از بسته های تشویقی به پشت 
بدنه چهارباغ و پیاده رو کردن کف این خیابان اشاره کرد و افزود: نمای بدنه 
شرقی آن مشابه نمای زندان است و مردم نمی توانند هیچ ارتباط بصری با 

برج و تخت هشت بهشت برقرار کنند.
ساخت هتل رایگان است

معاون معماری و شهرسازی شهرداری با اشاره به اینکه به منظور صدور 
پروانه ساخت هتل، هزینه ای برای تراکم دریافت نمی شود، گفت: ساخت 
هتل رایگان است. سیدجمال الدین صمصام شریعت، از پرداخت تسهیالت 
برای احیای خانه های تاریخی و شناسایی خانه های ستاره دار در مناطق 
یک، سه و پنج خبرداد و افزود: این بناها باید ازلحاظ تاریخی و معماری 

تفکیک شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان که به همراه معاونین خود میهمان هجدهمین جلسه علنی شورای شهر بود، از وجود ۲۲هزار اثر 
تاریخی دارای ارزش فرهنگی در استان خبرداد.

اعظم حاجی رضازاده

اصفهان؛ دومین استان معین کشور در حوادث

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره ها

رییس جمهور:
نام نیک مادر شهیدان »دقیقی« 
در ذهن مردم اصفهان ماندگار 

خواهد ماند
رییس  جمهور در پیامی، درگذشــت خانم کبری 
صالحی زارعی مادر شهیدان حمید، مجید و مجتبی 
دقیقی را تســلیت گفت و از درگاه خداوند متعال 
برای ایشــان، غفران واســعه الهی و هم جواری با 
فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و 
اجر مسئلت کرد.در این پیام آمده است: درگذشت 
مرحومه حاجیه خانم کبــری صالحی زارعی مادر 
شهیدان سرافراز حمید، مجید و مجتبی دقیقی از 
دلیر مردان دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم 
شد؛ نام نیک این مادر فداکار که فرزندانی مومن و 
رشید پرورش داد و تقدیم اسالم و انقالب کرد، در 
خاطر ملت ایران و به ویژه مردم شهید پرور اصفهان 
ماندگار خواهد ماند. اینجانب ایــن مصیبت را به 
خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می گویم و از 
درگاه خداوند متعال برای آن اســوه ایثار، غفران 
واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای 

عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

پیام تبریک شهردار اصفهان به مناسبت 
فرارسیدن سال نو میالدي:

بايد میراث دار  و میراث بان  
اصفهان به عنوان گنجینه ای 

گرانبها باشیم
شــهردار اصفهان همزمان با فرارســیدن سال نو 
میالدی و والدت حضرت مسیح)ع(، پیام تبریکی 
را صادر  کرد. در پیام تبریک قدرت ا... نوروزي  آمده 
ُرِك بَِکلَِمٍه  است: إِْذ َقالَِت الَْماَلئَِکُة یَا َمْریَُم إِنَّ اهللَ یَُبشِّ
نَْیا  ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسیُح ِعیَسی ابُْن َمْریََم َوِجیًها فِي الدُّ
بِیَن)ســوره مبارکه آل عمران  َواْلِخَرِه َوِمَن الُْمَقرَّ
/ آیه ۴۵( جهانشــهر نامي اصفهان در خالل قرون 
ماضي، همواره مبتهج و مفتخر به باشندگاني بوده 
که در عین تنوع فکري و تلــّون دیني، یادگارهاي 
ماندگاري از عالي ترین نوع روابط انساني را در قالب 
تعامالت سازنده فرهنگي عرضه نموده اند و حاصل 
آن بي شمار دســتاوردهاي پرافتخاري در شئون 
گوناگون هنري و ورزشي اســت که اینک همه ما 
در این برهه تاریخي به آنهــا مي بالیم و مي نازیم و 
البته باید میراث دار این گنجینه گرانبها نیز باشیم. 
باري، یکي از صحنه هاي ارزشمند و آثار همزیستي 
مســالمت آمیز ملل و نحل، مراودات گســترده و 
خجسته شهروندان عزیز و فهیم مسلمان و مسیحي 
نقش جهان بوده که در ســایه آموزه هاي سترگ 
دو دین بزرگ ابراهیمي ،  همواره َمِنشي اعتدالي و 
روشي اخالقي را چاشني زندگي اصفهانیان نموده 
اند و محبت ورزي، آرامش جویي و نوع دوستي را 
جزء جدانشدنی خصلت هاي بومي این مردم نیک 
تبار از هر دین و طایفه اي کرده اند تا جایي که مي 
تواند و باید این شیوه زیست،  دستمایه و دستنامه 
جویندگان صلح پایدار در جهان مصیبت زده کنوني 
باشد.اینجانب بر خود فرض مي دانم میالد مسعود 
عیساي نبي)ع( و سال نوی میالدی را به همشهریان 
گرانمایه مسیحي تبریک عرض نموده و از خداوند 
منان نشاط و شادکامي روزافزون برایشان مسالت 

مي نمایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس :
اصفهان پس از تهران بیشترين 

فارغ التحصیل بیکار را دارد
نماینده مــردم اصفهــان گفــت: در بودجه ۹۷ 
انتظار ایجاد ۹۰ هزار شــغل از استان وجود دارد؛ 
چرا که اصفهــان پس از تهران بیشــترین میزان 
فارغ التحصیل بیکار را دارد.ناهید تاج الدین اظهار 
داشت: برچسب برخوردار بودن اصفهان سبب شده 
که حق اصفهان در بودجه های سالیانه به خوبی ادا 
نشود. وی بیان داشت: برچسب برخوردار بودن باید 
از اصفهان برداشته شود و بودجه کشور بر اساس 
عدالت و با توجه به ظرفیت های توسعه هر استان 
تدوین شــود؛ به نحوی که حوزه تولید و اشتغال 
کمترین آســیب را ببیند. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: از نکات 
مثبت بودجه سال ۹۷ برای استان اصفهان و کشور، 
تخصیص سهم اشتغال پایدار و نیز اشتغال فراگیر 
و نیز توجه به توسعه اشتغال در مناطق روستایی 
است که می توان آن را برای اصفهان به فال نیک 
گرفت.  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در بودجه ۹۷ انتظار ایجاد ۹۰ هزار 
شغل از استان وجود دارد؛ چرا که اصفهان پس از 
تهران بیشترین میزان فارغ التحصیل بیکار را دارد.

فرمانداری اصفهان مصوبه شورای شهر 
مبنی بر کمک 3۰۰ میلیون تومانی این 

شورا  به فرمانداری برای برگزاری انتخابات 
را لغو کرد؛

 هديه را پس فرستاد
فرمانــداری اصفهان در پاســخ به نامه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان در مورخ ۱6 آذرماه ۹6، با 
ارسال نامه ای، مصوبه این شــورا مبنی بر کمک 
۳۰۰میلیون تومانی شورای شــهر به فرمانداری 

برای برگزاری انتخابات را لغو کرد.
در متن این نامه چنین آمده اســت: مساعدت به 
هزینه هــای برگزاری انتخابات خــارج از وظایف 
موضــوع ماده ۷۱ قانــون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور)ماده ۸۰ قانون 

فوق اصالحی مورخ ۲۰ تیرماه ۹۴( است.

راهپیمایی باشکوه و عظیم ۹ دی، روز بصیرت و 
میثاق امت با والیت، در میدان انقالب اصفهان 
با حضور مردم والیت مدار و مسئوالن این شهر 
همزمان با سراسر کشور همیشه سربلند ایران 

برگزار شد.
مردم اصفهان با سر دادن شعارهایی همچون 
»ما همه سرباز توایم خامنه ای، گوش به فرمان 
توایم خامنه ای« و »مرگ بر ضد والیت فقیه«، 
»این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده«، 
»ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده«، »حزب فقط 
حزب علی، رهبر فقط سید علی« و... با صالبت 

و قدرت به میدان آمدند و انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.
 دشمن نمی تواند پیوند امت و والیت را بر هم زند

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در  این راهپیمایی اظهار داشت: 
حماسه ۹ دی، روز پیروزی امتی انقالبی و بصیر بود  که در برابر خطری که آمده 
بود تا  نور انقالب را خاموش کند، ایستاد.حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی 
ادامه داد: ۹ دی روز تجلی غیرت دینی مردم ما بود؛ روز عاشورایی امتی که در 
میدان جنگ سخت پیروز شده بود. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
با بیان اینکه دشمن تالش می کرد با فتنه انگیزی این امت را از انقالب جدا کند، 
گفت: طراحی دشمن درگیر کردن مسلمانان با هم بود، همان گونه که در صدر 

اسالم این اتفاق رخ داد.
وی با بیان اینکه انقالب ها همواره با دشمنی هایی مواجه بوده است، تصریح کرد: 
بعضی ها نباید به این فکر باشند که تقابل انقالب با دشمنان پایان می یابد، بلکه 
همیشه و تا حق هست دشمن نیز هســت، از دشمن انتظاری جز دشمنی هم 
نداریم، اما مهم این است که مسلمانان بصیرت و شهامت خود را در صحنه های 

حضورشان نشان دهند.
حاجی صادقی خاطرنشــان کرد: طراحی فتنه ۸۸، ۱۰ سال به طول انجامیده 
بود و تاکنون بعد از گذشت چند سال، ۹ جلد از اسناد این فتنه جمع آوری شده 
است. ۱6۰ موسسه آمریکایی از سال ها قبل کار کرده بودند و از سال ۸۴ پرچم 

فتنه در آمریکا بلند شد.
وی با بیان اینکه دعوای مــا در فتنه با ۴ نفر فریب خورده نیســت بلکه طرف 

مقابل ما آمریکا و رژیم صهیونیســتی است، 
گفت: سال ۸۴ یک سناتور آمریکایی به خیال 
خود به صراحت گفت که ما ایران را با جنبش 
سبز منهدم می کنیم، آنها مطمئن بودند که 

این فتنه جواب می دهد.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
افزود: در همان روزهای ابتدایی فتنه، روسای 
جمهور فرانســه، رژیم صهیونیستی و آمریکا  
برای حمایــت از فتنه از یکدیگر پیشــتازی 
می کردند، اما از فرهنگ عاشــورایی ما خبر 
نداشتند. وی گفت: به یاد دارم که در جریان 
انقالب مردم اصفهان پیشتاز بودند، مردم این شهر در سال ۸۸ نیز یک روز زودتر 

حماسه خلق کردند.
وی با اشــاره به پیام دوم حماســه ۹ دی، تصریح کرد: پیام دوم به مسئوالن 
است. این پیام خواسته ای از مسئوالن عزیز، روســای قوا و نیروهای مسلحی 
اســت که خدا فرصت خدمت گزاری به نظام اســالمی را به آنها عنایت کرده، 
نخستین مطالبه حماسه آفرینان ۹ دی این است که فراموش نکنید سکان دار 
و جهت دهنده نظام اسالمی والیت است، این مردم از شما تبعیت می کنند و از 

شما انتظار دارند.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بیان کرد: در حماسه ۹ دی و به 
دور از جهت های سیاسی حرف مردم، یکصدا »والیت« بود، پیام مردم به همه 
مســئوالن این بود که نظام اسالمی، نظامی والیی اســت و نظام والیی یعنی 

سیاست گذار و جهت دهنده والیت.
وی اضافه کرد: مسئوالن باید فرمان بری و عمل کنند و بدانند که شکر نعمت 
این حضور و این امت انقالبی و بصیر، خدمت گزاری است، مسئوالن باید در عمل 

خدمت گذار باشند و به طرف دشمن دست دراز نکنند.
وی خطاب به مردم گفت: مردم حق دارند از مسئوالن خدمت گذاری را طلب 

کنند، اما باید مراقب کسانی باشند که به دنبال سوء استفاده و فتنه هستند.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بیان کرد: باید پرسید آمریکایی که 
اعتراف کرده ای انقالب اسالمی مرگ تدریجی ات را رقم زده و رژیم صهیونیستی، 

آیا نگران تمام شدن ۲۵ سال هستید؟ این حداکثر زمان است.

با حضور مردم والیتمدار اصفهان در راهپیمایی باشکوه ۹ دی رقم خورد؛

 فرياد بصیرت

مشاورعالی شهردار اصفهان در جلســه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان اظهارکرد: طی چند سال اخیر 
طی تعامل بســیار نزدیک با میراث فرهنگی، توانستیم 
دو ایســتگاه خط یک مترو در میدان امام حسین)ع( و 
میدان انقالب را که مدت ها متوقف شــده بود، اجرایی 

کنیم. جواد شعرباف با بیان اینکه قبل از هر گونه حفاری، گزارش کاملی از میراث فرهنگی فراهم می شد، 
افزود: در احداث ایستگاه های مرکزی در محور چهارباغ به گونه ای عمل شد که مشکلی برای آثار تاریخی 
شهر اصفهان ایجاد نشود. مشاور عالی شهردار اصفهان عنوان کرد: مطالعات ویژه ای با همکاری دانشگاه ها 
از جمله علم و صنعت و مونیخ آلمان، روی ایستگاه هایی که در بافت تاریخی قرار داشت انجام شد و امروز 
خوشبختانه پایش مستمر ارتعاشات از جنوب سی و ســه پل تا میدان امام حسین)ع( انجام می شود تا 

مشکلی برای آثار تاریخی اصفهان به وجود نیاید.

مشاور عالی شهردار اصفهان 
خبرداد:

پايش مستمر ارتعاشات 
خط يک مترو اصفهان

امام جمعه اصفهان در مراسم آغاز امتحانات نیمسال اول تحصیلی 
حوزه علمیه اصفهان اظهار کرد: یکــی از توصیه ها به طالب این 
اســت که نیمی از پاسخ ســواالت در فهم ســوال پنهان است و 
چنانچه سوال را به درســتی درك کنند، قطعا پاسخ را خواهند 

یافت.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با بیان اینکه یکی از کارهای 
اساســی و مهمی که دیــن از ما خواســته،  این اســت که دین 

را به درســتی بفهمیم و به دیگــران بیاموزیم و ایــن از وظایف 
رســل و انبیای الهی بوده اســت، افزود: امام هشــتم فرمودند 
»خدا رحمت کند کســانی را که احیاگر امر ما هســتند«. امام 
جمعه به ســخن دیگری از امام رضا علیه الســالم اشاره کرد  و 
گفت:  از حضرت ســوال شــد احیای اهل بیت)ع( در چیست؟ 
 فرمودنــد: در فراگرفتــن و یــاد دادن مفاهیم و علــوم دینی 

است. 

آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به اینکه دلیل مخالفت عده ای با 
دین این است که حقایق دین را متوجه نشــده اند، تصریح کرد: 
دشمن امروز از جنگ نظامی علیه انقالب اسالمی مأیوس شده و به 
همین دلیل جنگ فرهنگی را در پیش گرفته است، بر این اساس 
بر طالب و روحانیون فرض اســت که هر گامــی که برمی دارند، 
در جهت فرهنگ ســازی و بصیرت افزایی بــرای مقابله با جنگ 

فرهنگی باشد.

امام جمعه اصفهان:
حوزويان برای نبرد در جبهه فرهنگی آماده باشند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی در اصفهان مطرح کرد:

نگرش درست به موقوفات، باعث ترويج فرهنگ وقف در جامعه می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی گفت: انجام بازرسی های 
برنامه محور که در سال های اخیر توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در دستور 
کار قرار گرفته، باعث پویایی و همچنین تبادل تجربیات بین ادارات اوقاف و 

امور خیریه شده است.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان، 
حجت االسالم و المســلمین علی مصائبی در آیین گشــایش بازرسی های 
برنامه محور، از عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان که صبح 
روز شنبه ۹ دی ماه در سالن اجتماعات اداره کل اوقاف استان برگزار شد، ضمن 
تسلیت رحلت جانسوز حضرت معصومه)س( و همچنین گرامیداشت حماسه 
۹ دی اظهار داشت: نهم دی، روز بســیار مهم و تاثیرگذاری در تاریخ انقالب 
اســالمی ایران به شــمار می رود و مردم مومن و والیتمدار ایران با حضور به 
موقع و پرشور خود در روز ۹ دی بصیرت خود را نشان دادند و همچنین توطئه 

دشمنان انقالب و اسالم را بار دیگر خنثی کردند.
وی در ادامه افزود: مردم آذربایجان شرقی با بصیرتی که دارند در قضیه فتنه 
۸۸ در روز ۸ دی ماه، با اعالم حمایت خود از انقالب اســالمی و ولی فقیه به 
راهپیمایی پرداختند و پس از آن بود که حماسه ۹ دی در کشور به وجود آمد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بیش 
از ۴۰ سال است که کشــور ایران ما به برکت انقالب اســالمی مورد لطف و 
عنایت خداوند متعال قرار دارد و امیدواریم همچنان این امر در سایه حضرت 
ولی عصر)عج( و رهبری آیت ا... خامنه ای)دامت برکاته( ادامه داشــته باشد. 
حجت االسالم و المسلمین علی مصائبی اضافه کرد: مردم آذربایجان شرقی و 
همچنین اصفهانی ها بیشتر اوقات در پیشرفت، از خودگذشتگی و پیروی از 
ولی فقیه جزو اولین ها بوده و هستند و این موضوع را در عرصه های مختلف 
ازجمله حضور پرشــور در جنگ تحمیلی و دیگر مقاطع انقالب اسالمی به 

اثبات رسانده اند.
وی در ادامه به اجرای بازرسی های برنامه محور توسط سازمان اوقاف و امور 
خیریه درخصوص عملکرد ادارات اوقاف سراسر ایران اشاره کرد و گفت: اجرای 

این برنامه باعث پویایی و همچنین رقابتی دوســتانه در ادارات اوقاف و امور 
خیریه شده است که این موضوع دستاوردهای بسیار مثبتی در راستای تبادل 
تجربیات و همچنین آشنایی با نحوه اجرای برنامه های مختلف در استان های 
گوناگون را برای مدیران و کارشناسان ارشــد استان ها فراهم کرده است که 
بسیار کار پسندیده ای محسوب می شود؛ چرا که رویکرد این بازرسی ها بیشتر 

کیفی بوده و تاثیر زیادی در بهبود عملکرد ادارات اوقاف داشته است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی، در ادامه به نقش و جایگاه 
وقف در جامعه اشاره کرد: خدا را شاکریم که با تدابیر اندیشیده شده و همچنین 
اجرای برنامه های مختلف توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در سال های اخیر 
شاهد روند روبه  رشد در ایجاد وقف های جدید در کشور بوده ایم؛ لذا یکی از 
مواردی که می تواند در راستای ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاثیر بسزایی 
داشته باشد تغییر نگرش به وقف و موقوفات در راســتای احیای موقوفات و 
همچنین ایجاد وقف هایی براساس نیازهای روز جامعه است که این موضوع 

می تواند بسیار راهگشا و موثر باشد.

رییس کمیسیون امور اقتصادی شورا خبر داد:

اصفهان؛ دومین استان معین کشور در حوادث
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله :
گفتن مرد به همسرش که: » دوستت دارم« هیچ گاه از قلب او بیرون 

نمی رود.
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هیجانات خود را کنترل کنید
هوش هیجانی، مجموعه ای از توانمندی هاست 
که طی آن فرد می توانــد انگیزه خود را حفظ 
کرده و در مقابــل نامالیمات پایــداری کند. 
تکانش های خود را نیز کنترل کند و متناسب 

با موقعیت پاسخ مناسب بدهد.
حقیقت این اســت کــه یکــی از عوامل مهم 
زیربنایی در دســتیابی به همدلی، تســلط بر 
هیجانات و احساســات اســت. برای برقراری 
روابط همدالنه باید احساسات خود را شناخت، 
کنترل تکانش های خود را در دســت گرفت و 
اجازه نداد پریشــانی خاطر، تفکر را خدشه دار 
کند. انتقال احساســات منفی بــه دیگران و 
عدم کنترل هیجان ها نیز از مهم ترین عوامل 
تخریب روابط همدالنه اســت. یکــی دیگر از 
ابزارهای مهم رسیدن به همدلی، گوش دادن 
و شنیدن صحبت های طرف مقابل است. برای 
کسب اطالعات خوب و سودمند تنها شنیدن 
ســخنان دیگران کافی نیســت. آنچه مهم به 
حســاب می آید، کیفیت گوش دادن اســت. 
واکنش های شما هنگام گوش کردن، سواالتی 
که مطرح می کنید و حاالت و حرکات شــما، 

همگی در دقیق شنیدن موثر هستند.
برای اینکه بتوانید با دیگران همدلی داشــته 
باشــید، باید خوب گوش کنید. گوش کردن 
نیمه دیگر صحبت کردن نیســت، بلکه به غیر 
از گوش کــردن، از قلب و چشــمان خود نیز 
مدد می گیرید. باید به طور موقت احساسات 
شخصی، انتظارات و پیش داوری ها را از دخالت 
در قدرت شنوایی خود دور نگه دارید و به همه 
چیز از دریچه چشــم گوینــده بنگرید. گوش 
کردن واقعی کار دشواری است و انرژی زیادی 

می طلبد. 
درد آشــنایی، یک فن اســت و مانند هر فن 
دیگری باید بــا تمرین و ممارســت با آن خو 
گرفت. بــرای پرورش این حــس باید مترصد 
فرصت هایی باشــید تا اوضاع و شــرایط را از 
 دیدگاه فرد دیگر ببینید. به عبــارت دیگر، با 
کند و کاو در تمایالت و گرایــش های فرد، از 
چشم اندازی که آنها به موضوعات می نگرند، 
بنگرید و آنگاه با صدای بلند به ایشان بگویید 
که اگر به جای آنها بودید چه احساسی داشتید.

مهارت زندگی

 راه هایی برای یادگیری
 مهارت های همدلی)4(

حضرت علی)ع( و بیت المال
 شعبی گوید: من همانند دیگرجوانان به میدان بزرگ کوفه وارد شدم، 
امام علی علیه السالم را بر باالی دو طرف طال ونقره دیدم که در دستش 
تازیانه ای کوچک بود و مردم را که تجمع کرده بودند به وسیله آن به 
عقب می راند. پس به سوی آن اموال برگشت و بین مردم تقسیم کرد، 
به طوری که برای خودش هیچ چیز باقی نماند و دست خالی به منزلش 
بازگشت. به منزلش بازگشتم و به پدرم گفتم: امروز چیزی دیدم نمی 
دانم بهترین مردم بوده یا نه؟ پدرم گفت: پسرم چه کسی را دیدی؟ 
آنچه را دیده بودم نقل کردم پدرم از شنیدن این جریان به گریه افتاد و 
گفت: ای پسرم تو بهترین شخص از مردم را دیده ای.محمد بن فضیل، 
از هارون بن عنتره نقل می کند: من با قنبر به سوی امیرالمومنین )ع(

رفتیم، قنبر گفت: یا امیرالمومنین برخیز که برایت گنجی مهم پنهان 
کرده ام؟ فرمود: گنج چیست؟ قنبر گفت: برخیز و با من بیا تا نشانت 
دهم. امام)ع( برخاست و با او به خانه درآمد. قنبر کیسه بزرگی از کتان 
 که پر از کیسه های کوچک طال و نقره در آن بود آورد و گفت: ای علی

 می دانم که شــما چیزی را بر نمی داری مگر آن که همه را تقسیم 
می کنی ایــن را فقط برای شــما ذخیره کردم! امــام)ع( فرمود: هر 
 آینه دوست داشــتم که در این خانه آتشی شعله می کشید و همه را 
می سوزانید، پس شمشیر از غالف کشید و بر کیسه ها زد،طال و نقره ها 
از میان کیسه ها بیرون ریخته شدند. سپس فرمود: اینها را میان مردم 
تقسیم کنید وآنان هم چنین کردند، بعد فرمود: شاهد باشید که چیزی 

برای خود نگرفتم و در تقسیم بین مسلمانان کوتاهی نکردم.

باغ 
کاغذی

مجموعه چهار جلدی » دستورالعمل گیج بازی « نوشته زهرا               
شاهی که جزو آثار تقدیری دومین جشــنواره سپیدار است 

توسط نشرنردبان وارد بازار کتاب شد.
 این مجموعه داســتان درباره دو قوم به نام کله کفگیری ها 
و چشماغی اســت که درهمه چیز با یکدیگر رقابت دارند. در 
این جنگ و نزاع اســت که آنها محیط زیست را به شیوه های 
مختلف نابود می کنند. این مجموعه در چهار عنوان به کیلکاها 
رحم کنید ، آبی بسازیم  آبستان ، مصیبتی به نام دود و شهری 

که دیگر شهر نبود منتشر شــده  وهر یک داستان مستقلی را 
مطرح می کند.

 دربخشی از کتاب شــهری که دیگر شــهر نبود می خوانیم:
» دکتر محیطو توی پارک می چرخید و با لذت به مردم نگاه 
می کرد که این قدر خوب حواسشان به طبیعت بود و بهشان 
لبخند می زد. مردم هم به زور دهانشان را یک وری می کردند 
و ادای لبخند در می آوردند. آخر دلشــان می خواست آتش 

روشن کنند و جوجه کباب باد بزنند...«

دستور العمل گیج بازی
دنیا

همه ما حداقل از یک یا دو فوبیای خفیف رنج می بریم، اما 
زندگی برخی افراد به خاطر ترس هایشان تقریبا فلج شده 
است. در این مطلب چند مورد از عجیب ترین فوبیاهایی 
که امروزه افراد با آن دست به گریبان هستند را مشاهده 

می کنید.
آگیروفوبیا، ترس از عبور از خیابان

کســانی که این فوبیا را دارند از عبور از خیابان، بزرگراه 
و... می ترسند. این فوبیا، زندگی در شهر را بسیار دشوار 
می کند. این فوبیا چند دسته دارد، کسانی که از جاده های 
عریض به ویژه جاده یک طرفه برون شهری می ترسند و 
یا کسانی که از راه رفتن و عبور از هر نقطه خیابان حتی از 
تقاطع و خطوط عابر پیاده می ترسند. این فوبیا مستقل از 

ترس از اتومبیل است.
فوبیای آشپزی

ترس عجیب از آشپزی »ماگروکوفوبیا« نامیده می شود. 
این اختالل می تواند ناتوان کننده باشــد و اگر فرد تنها 

زندگی کند باعث خوردن غذاهای ناسالم می شود. کسانی 
که از این فوبیــا رنج می برند می تواننــد از افراد ماهر در 
آشپزی بترسند و این ترس و احساس بی کفایتی احتماال 

ریشه اختالل در بسیاری از افراد است.
پدیوفوبیا، ترس از عروسک

پدیوفوبیا ترس غیرمنطقی از عروســک هاست. نه فقط 
عروسک های ترســناک بلکه همه عروسک ها. این ترس 
وحشت از یک بازنمایی نادرست از موجودات خیالی است 
بنابراین معموال شامل روبات ها و مانکن ها هم می شود و 
خرید کردن را برای فرد دشــوار می کند. این فوبیا نباید 
با پدوفوبیا یا پدیافوبیا که ترس از کودکان اســت اشتباه 
گرفته شود. »زیگموند فروید« معتقد بود که این اختالل 
ممکن است از ترس زنده شدن عروسک ها نشأت بگیرد 
و »ماساهیرو موری« این نظریه را بســط داده و معتقد 
است هرچه جنبه های شبه انســانی چیزی بیشتر شود، 

جنبه های غیرانسانی آن ترسناک تر می شوند. 

فوبیاهای عجیب و غریبی که افراد از آن رنج می برند
دانستنی ها

حرف حساب

 زندگی همه اش شوخی است
 زندگی می گذرد و هرکس ســهمی از عمر دارد، 
تا آنجا که از دســت برآید باید چنان زندگی کرد 
که تلخ نباشد و برای دیگران هم تلخی نیاورد که 

زندگی همه اش شوخی است.

»از مسافر تا تبخال«
 احمد محمود

تب جراحی زیبایی بینی شترها در عربستان!

یکی از فعاالن حوزه شــترداری و پرورش شــتر گــزارش کرد یک 
دامپزشک مقیم عربستان که از کشورهای همسایه به سعودی آمده، با 
تزریق موادی مانند بوتاکس به کار زیباتر کردن چهره و بینی و پروتز 
گونه های شترهایی که در جشنواره شتر ملک عبدالعزیز شرکت داده 

می شوند، مشغول بود.
نیروهای انتظامی سعودی هنگام دستگیری این دامپزشک مقدار قابل 
توجهی مواد تزریقی در بینی، گوش و گونه شــترها و همچنین 700 

هزار ریال سعودی کشف و ضبط کردند.
 این دامپزشک مواد تزریقی را از یکی از کشورهای همسایه به سعودی 
آورده بود.مدیریت جشــنواره شــتر ملک عبدالعزیز نیز اعالم کرد 
فهرست موارد تقلب در جشنواره آماده شده و به کمیته کشف تقلب 
ارائه خواهد شــد تا شــترهایی که عمل زیبایی کرده اند از مسابقات 

حذف شوند.

جدول شماره 2320

افقی 
1- داراي رده پنجم جهاني از لحاظ نرخ تورم، نرخ 
تورم این کشــور 14/5درصد است - پلیس فدرال 

ایاالت متحده
2- واژگون - بي اندازه - ماشین جنگي

3- پیش مزد کارگر - کشوري که به تازگي پرچمش 
را تغییرشکل داده است - حرف همراهي - پایه
4- تیرانداز - از نام هاي زنانه ایراني - آن طرف

5- انــدازه و بلندا - تعمیــر و بازســازي - اولین 
تولیدکننده مواد و کاالي پتروشــیمي در منطقه 

از لحاظ ارزش
6- ماهي - تحقیق در دقایق هر کار - وسط - قدرت 

و تسلط
7- ســختي هاي گرماي نیمروز - کوه زاگرس - از 

انواع باالپوش - از ضمایر فرانسوي
8- از انواع انرژي - درگاه ها - زنجبیل

9- به اندازه - الفباي ســاز - نوعي سوسمار حدود 
2متر از راسته سوسمارها - غارت و چپاول

10- شرنگ - رود اروپایي - شــترکش - نام پدر 
یونس پیامبر)ع(

11- مارکي بر گوشــي همراه - از گل هاي زیبا و 
خو ش بو - ضمیر اجتماعي

12- نام - برگ تازه شکفته - پرتابه خودرو

13- از تک رقمي ها - درخت صنوبر - منقل آتش 
- خردمندان

14- اشاره - کبودرنگ - فاعلیت
15- دولتي که بخش قابل توجهي از درآمدش را از 
یک منبع برونزاي اقتصادي تامین می کند- منبعي 
که حاصل فعالیت اقتصادي آن کشــور نباشد، به 

دست مي آید گفته مي شود.
عمودی

1- از انواع دارایي هاي اصلــي در اقتصاد - فقیر و 
مسکین

2- آبراهه - نمایشگاه فرش دره نوور آلمان در سال 
2008 - پروتئین گیاهي

3- خارج - دهان - زدني خودستا - سه کیلوگرم
4- النه جانوران وحشي - جنسي براي کیف و کفش 

- از بت هاي زمان جاهلیت
5- آفت گیاه - افضل - از کشورهاي موفق در کنترل 

تورم در اقتصاد کشورش
6- دانشمندان - جد و پدربزرگ - جنس مذکر

7- مادر باران - رادیکال - مشهور و معروف
8- حاجت - از پرندگان خوش آواز - از رئوس اصلي 

تصمیم گیري در مورد بودجه در هر کشور
9 -کاغذ کلفت - گردهمایي - نهي از آمدن

10- واحد سطح - ســال آذري - کشوري با دولت 
متمدن از ســه تا دو هزار قبل از میالد در سفالي 

بین النهرین نزدیکي خلیج فارس
11- وزیر جنگ رژیم صهیونیستي - جبون - رمز 

ورودي به یک کامپیوتر یا هر محتواي بسته
12- از الفباي یوناني - دیوار کوتاه - آدرس

13- تصدیق آلماني - صداي گریه نوزاد - عالمت 
تجاري کاال - نوعي سرپوش

14- از میوه هاي صادراتي ایــران - رییس آژانس 
انرژي اتمي روسیه - بزرگ

15- برابر و مساوي - نخست وزیر چین که در دیدار 
با نخست وزیر انگلیس تصریح کرد که پکن حدود 60 
الي 70میلیارد دالر بودجه براي سرمایه گذاري هاي 

خارجي اختصاص داده است.
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شعار عجیب روی لباس یک سارق!

خودرویی با درب قفل نشــده در یکی از خیابان هــای »فالز چرچ« 
ویرجینیا پارک شــده بود و این فرصت مناســبی برای یک ســارق 
 جوان آمریکایی به نام »ویلمر الرا گارســیا« شد.الرا، از این موقعیت

 سوء استفاده کرد و خودروی هوندای سیویک را در چشم بر هم زدنی 
به ســرقت برد؛ اما نکته قابل توجهی که در این میان وجود داشــت 

شعاری بود که روی لباس این سارق نوشته شده بود.
روی لباس الرا عبارت» Trust Me= به من اعتماد کنید« نقش بسته 

بود و همین موضوع موجب رسانه ای شدن این سرقت شد.
ماجرای باز بودن درب خودرو نیز به آنجا باز می گردد که صاحب آن 
برای برقرای تعادل در دمای موتور ماشین، آن را روشن گذاشته بود.

راننده بدشانس زمانی که به محل پارک خودرویش بازگشت با جای 
 خالی آن رو به رو شــد.گفتنی است این ســارق یک همدست به نام

» اورالن نیونز« هم داشــت که هردو چند خیابان آن طرف تر توسط 
ماموران پلیس دستگیر شدند.

  قاب روز

تانک های بلعیده شده توسط طبیعت

سیره بزرگان
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