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دبیر شورای اسالمی کار پلی اکریل از حقوق های نصفه و نیمه کارگران خبر داد؛

بالتکلیفی 3 ساله!
3

چالش ها ی یک طرح ملی
    مسیر سختی که  طرح نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در پیش دارد؛

3

اصال به این موضوع 
فکر نمی کنیم

 واکنش ابراهیم زاده
 به احتمال سقوط سپاهان؛

10

مثبت یا منفی؟
وقتی برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان با واکنش های مختلفی همراه می شود؛

4

اسرائیلی ها در صورت خطا، با جبهه مقاومت روبه رو خواهند شد
نماینده مردم شاهین شهر در گفت و گو با زاینده رود:

فرمانده انتظامی استان اصفهان:2

11
پلیس بیش از ۱۰ میلیون خدمت 

به مردم ارائه داده است

اجرای طرح اعزام های 
استانی بهبود می یابد

11

7

برف و باران در راه است؛ 

لطفا غافلگیر نشوید!
8

رییس سازمان حج وزیارت در جلسه با 
کارگزاران زیارتی استان اصفهان تاکید کرد:

3

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 هتل ها، جانشین خانه ها 
در حاشیه زاینده رود می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ساخت هتل در 
حاشیه زاینده رود به جای کاربری های مسکونی در صورتی که 
لطمه ای به آثار تاریخی این نواحــی وارد نکند باید مورد حمایت قرار 

گیرد. حجت ا... غالمی همچنین احداث پمپ بنزین با...

نمایشگاه دستاورد های قرآنی 
در شهرکرد افتتاح می شود
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پس از ساقط شدن جنگنده اسرائیلی با آتش پدافند هوایی سوریه و ادعای رژیم 
صهیونیستی مبنی بر دخالت ایران برای ساقط کردن جنگنده این کشور،  دیروز 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این کشور دو روز 
پیش »ضربه های سنگینی« به نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه وارد 
کرده است.نتانیاهو، در ابتدای جلسه کابینه گفت قواعد جنگی اسرائیل هیچ 
تغییری نکرده و هشدار داد که اسرائیل هرگونه حمله علیه خود را تالفی خواهد 
کرد. او گفت: این سیاست ما بوده و سیاســت ما خواهد ماند. پس از آن وزیر 

اطالعات اسرائیل هم گفت: » درسی به ایران می دهیم که فراموش نکند!«.پس 
از این گزافه گویی های جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر اطالعات 
اسرائیل، »بثینه شعبان« مشاور رسانه ای و سیاسی ریاست جمهوری سوریه، 
در گفت وگو با المیادین، اتهام های وارده از ســوی رژیم صهیونیســتی علیه 
ایران درباره ساقط کردن جنگنده اف ۱۶ اسرائیل را رد کرد. شعبان اتهام های 
اسرائیل علیه ایران در این زمینه را بی اساس خواند. در این خصوص به منظور 
بررسی نقش ایران در سرنگونی جنگنده اسرائیلی در خاک سوریه و اظهارات 

ضد ایرانی مقامات رژیم صهیونیستی، با نماینده مردم شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی به گفت و گو پرداختیم. حسینعلی حاجی 
دلیگانی به زاینده رود گفت: آمریکایی ها به جهت خوی سلطه گری، دنیا را به 
دو قطب سلطه و سلطه پذیر تقسیم کرده اند و متاسفانه معتقدند کشورهایی 
که در قطب سلطه هستند، هرکاری را که خودشان تصمیم بگیرند، عین صواب 
و درستی می دانند و هر گونه مقاومتی در مقابل آن را یک حرکت تروریستی 
قلمداد می کنند. وی افزود: دیدگاه اســرائیلی ها که دنباله روی آمریکایی ها 
هســتند و نمایندگی آنها را در منطقه دارند، این است که به هر کشوری می 
توانند تجاوز کنند اما آن کشور حق مقابله را ندارد. نماینده مردم شاهین شهر، 
میمه و برخوار در مجلس گفت: همه می دانند این جنگنده اسرائیلی که اخیرا 
ساقط شده است در سرزمین های خارج از اسرائیل سرنگون شده؛ چرا که به 
خاک کشور دیگری تجاوز کرده؛ اما به دلیل اینکه مربوط به این کشور است، 
خودشان تجاوز به خاک دیگری را مباح می دانند. وی با بیان اینکه کشورهای 
منطقه نظیر سوریه و لبنان با شــرایطی که در منطقه برایشان به وجود آمده 
است، به دنبال این هستند که سیستم های پدافندی خود را تقویت کنند که 
اقدام درستی هم هست، تاکید کرد: پدافندهای سوریه از ما خریداری نشده اما 
در حوزه سیاسی، یک کشور حق این را دارد که برای دفاع از خود، سالح هایی 
را از دیگر کشورها خریداری کند؛ کما اینکه تمام هواپیماهای خود را از آمریکا 

خریداری کرده است. 
وی با تاکید بر اینکه خود اسرائیلی ها می دانند هرکار خطایی انجام دهند، با 
جبهه مقاومتی رو به رو خواهند بود که داعشی چنان بی رحم و خونریز را از پای 
درآورد؛ پس قدرت های بزرگ تر از آن را هم بــه زمین خواهد زد، اضافه کرد: 
امروزه همه می دانند قدرت سابق اسرائیل که درباره آن غلو می کردند، به سر 
آمده است؛ چنان که در جنگ 33روزه لبنان هم با شکستی سنگین مواجه شد. 
حاجی دلیگانی در پایان ابراز کرد: خود رژیم صهیونیستی هم می داند بیان این 
اظهارات و گزافه گویی ها برای حل کردن اختالفات داخلی خودشان است تا 

بتوانند با استفاده از این مسائل، اقدامات خود را ترمیم و خنثی کنند.

آخرین جزئیات از وضعیت 
البغدادی

مدیرکل بخش اطالعات و مبارزه با تروریســم در 
وزارت کشور عراق اعالم کرد که بر اساس اطالعاتی 
که بغداد در اختیار دارد، سرکرده داعش به شدت 

مجروح شده و امکان هالکت او وجود دارد.
»ابو علی البصری« رییس یگان شاهین ها و مدیر 
کل بخش اطالعات و مبارزه با تروریسم در وزارت 
کشور عراق اعالم کرد که وضعیت جسمی و روحی 

»ابوبکر البغدادی«، سرکرده داعش، وخیم است.
به گفته این مسئول ارشد امنیتی عراق، »ابراهیم 
عواد الســامرائی« ملقب به »البغدادی«، اخیرا در 
پی وخیم شدن اوضاع جسمی خود به بیمارستان 
داعشــی ها در منطقه »الجزیره« سوریه منتقل 

شده است.

 یک مسجد در هلند 
به آتش کشیده شد

فردی ناشــناس در بامداد روز یکشنبه مسجدی 
متعلق به یک مرکز وقف اسالمی در شهر دراختن 

در شمال شرق هلند را به آتش کشید.
خالد بن ناصر، مدیر مرکز وقف، این حمله را محکوم 
کرد و خبر داد که آتش سوزی خسارت های زیادی 
به مسجد وارد کرده اســت. بن ناصر گفت: »حمله 
به این مسجد ســاعت چهار بامداد به وقت محلی 
صورت گرفت و دوربین های مداربسته تصاویری از 
فرد مهاجم گرفتند. بر اساس این تصاویر، مهاجم 
یکی از شیشه های مسجد را می شکند و سپس آن 
را آتش می زند«. وی افــزود: پلیس، تحقیق برای 

کشف ابهامات این حادثه را آغاز کرد.

 اعالم جنگ صیادان داعش
به آمریکا

نیروهــای هم پیمان ارتش ســوریه موســوم به 
»صیادان داعش« اعــالم کردند که حمالت اخیر 
آمریکا به آنان در دیرالــزور در حمایت از داعش و 
ُکردها بوده و از امروز دیگر این دو گروه برای آنان 
هیچ تفاوتی نخواهند داشت.۱9 بهمن ماه جاری 
بود که منابع از حمله ائتــالف آمریکا به نیروهای 
هم پیمان ارتش سوریه در استان دیرالزور در شرق 

سوریه خبر دادند.
در جریان حمــالت مذکور، بیــش از ۱00 تن از 
نیروهای هم پیمان ارتش ســوریه در شــرق رود 
فرات کشته شدند. ائتالف آمریکا هم در خصوص 
این تجاوز آشکار مدعی شد که این حمله در دفاع 
از نیروهای موســوم به »نیروهــای دموکراتیک 

سوریه« بوده است.

پوتین، دارایی های خود را 
اعالم کرد

رییس جمهور روسیه، میزان دارایی و درآمد خود 
طی ۶ سال گذشته را به کمیته مرکزی انتخابات 
این کشور اعالم کرد.بر اساس گزارش کمیسیون 
مرکزی انتخابات روســیه، والدیمیر پوتین میزان 
درآمد خود طی شش ســال گذشته را در گزارش 
مالی اش ۵/3۸میلیون روبل )حدود ســه میلیارد 
و یکصد میلیون تومان( بیان کرده اســت. رییس 
جمهور روسیه ۱3 حســاب بانکی دارد که در آنها 
بیــش از ۱3 میلیون و ۸00 هــزار روبل پس انداز 
شده است.والدیمیر پوتین در گزارش خود اعالم 
کرده که در بین منابــع درآمــد وی، می توان از 
حقوق بازنشســتگی نظامی و درآمــد حاصل از 

سرمایه گذاری ها نام برد.

نماینده مردم شاهین شهر در گفت و گو با زاینده رود:

اسرائیلی ها در صورت خطا، با جبهه مقاومت روبه رو خواهند شد

 نماینده مردم شاهین شهردر مجلس، با اشاره به اظهارات اخیر ضد ایرانی مقامات رژیم صهیونیستی گفت: خود اسرائیلی ها می دانند که 
هرکار خطایی انجام دهند با جبهه مقاومتی رو به رو خواهند بود که داعشی چنان بی رحم و خونریز را هم از پای درآورد.

 ابراز همدردی قاسمی 
با دولت و ملت روسیه

بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران بــا ابراز تاســف عمیق از وقوع ســانحه 
هوایی در روســیه که به جــان باختن 7۱ نفر 
انجامیــد، با دولــت و ملت روســیه و خانواده 
درگذشــتگان ابراز همدردی کرد.یک فروند 
 »۱4۸-An « هواپیمای مســافربری آنتونوف
روز یکشنبه در ســاعت ۱4:2۱ به وقت مسکو 
با 7۱ سرنشین )۶۵ مسافر و ۶ خدمه پرواز( از 
فرودگاه »دومودیدوفو« پــرواز کرد. ارتباطات 
رادیویی با پرواز 730 به سمت »اورسک« زمانی 
قطع شد که این هواپیما حدود چند دقیقه بعد 
از رادار محــو شــد و در ۸0 کیلومتری جنوب 
شرقی پایتخت روسیه در منطقه »رامنسکی« 
سقوط کرد که بر اثر این سانحه همه سرنشینان 

کشته شدند.

توضیح پلیس درباره هک 
شدن سایت چند روزنامه

سخنگوی ناجا از ورود پلیس فتا به ماجرای هک 
شدن ســایت چند روزنامه در شب راهپیمایی 
22 بهمن امســال خبر داد.ســردار ســعید 
منتظرالمهدی درباره این ماجــرا اظهار کرد: 
صفحه اول این چند ســایت هک شد؛ چراکه 
ســرور این ســایت ها یکی بود و درپی آن این 
اتفاق رخ داد. در ساعات پایانی روز 2۱ بهمن ماه، 
سایت روزنامه های قانون، آرمان و ستاره صبح 
توسط هکرها هک شد و خبری کذب و جعلی در 
مورد سالمتی رهبر معظم انقالب روی خروجی 

آنها قرار گرفت که بالفاصله تکذیب شد.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه بالفاصله مسئوالن 
سایت های مذکور به این خبر و هک شدن صفحه 
اول سایتشان واکنش نشــان دادند، گفت: این 
سایت ها با دیگر ابزارهای ارتباطی خود همچون 
تلگرام به مردم اطالع رسانی و اعالم کردند که 
خبر مذکور سراسر کذب بوده و سایتشان هک 

شده است. 
در همین راســتا پلیس فتا هــم پیگیری این 
موضوع را برعهــده گرفته و موضوع از ســوی 

کارشناسان فتا در حال پیگیری است.

 روحانی به کشور 
هفتاد و دو ملت می رود

رییس جمهــور ایران پنجشــنبه هفته جاری 
برای دیداری دو جانبه به هند ســفر می کند.
ســفر حجت  االسالم والمســلمین روحانی به 
هند که ســه روزه خواهد بود، به دنبال دعوت 
رسمی نارندرا مودی نخست وزیر این کشور از 

رییس جمهور کشورمان انجام می شود. 
گفت وگو درباره آخریــن تحوالت منطقه ای و 
جهانی، همچنین مذاکــره برای تکمیل و بهره 
برداری هرچه زودتر از بندر چابهار که می تواند 
در تجــارت دوجانبه در منطقه و دسترســی 
متقابل افغانســتان به بازارهــای منطقه ای و 
جهانی موثر باشد، از محورهای احتمالی مذاکره 

روحانی با طرف های هندی در این سفر است.

دستگاه های اجرایی گزارش 
حقوق شهروندی ارائه کنند

دســتیار رییس جمهور در حقوق شهروندی 
گفت: دستگاه های اجرایی موظف هستند هر 
ســال گزارش نقاط قوت و ضعف حوزه حقوق 
شــهروندی را اعالم کنند تا منشور حقوق بشر 

تکمیل شود.
شهیندخت موالوردی دستیار رییس جمهور 
در امور حقوق شــهروندی، با بیان اینکه دولت 
درصدد تحقق گام های عملــی برای این مهم 
است و باید همه دستگاه و نهادها در این مسیر 
کمک کنند، اظهار داشت: بر این اساس دستگاه 
های تابع قوه مجریه موظف هســتند هرساله 
گزارش نقاط قوت و ضعف را در دستگاه های خود 
اعالم کنند تا منشور حقوق بشر هر ساله بهبود 

پیدا کند و تکمیل شود.

حسن نوروزی
عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

سیاست خارجی

یک فعــال سیاســی بــا حضــور در راهپیمایی 
گرامیداشت 22 بهمن خاطرنشــان کرد: مردم از 
تهدیدهای خارجی نمی هراسند؛ مسئوالن حرمت 

مردم را نگه دارند.
حجت االســالم علی اکبر ناطق نوری با اشــاره به 
تهدیدهای آمریکا و اســرائیل اظهــار کرد: تهدید 
آمریکا تهدیــد تازه ای نیســت، از ابتدای پیروزی 
انقالب آمریکایی ها ما را تهدید کردند؛ با هلیکوپتر 
و هواپیما در طبس آمدند که خداوند عنایت کرد و 

مفتضحانه شکست خوردند.
وی ادامــه داد:جنگ را بــه ما تحمیــل کردند و 
آمریکا در رأس همه قدرت های اســتکباری بود. 
در این حال ملت ما هوشیار بودند. تازه به پیروزی 
رســیده بودیم، ولی همین مردم و ملت در مقابل 
همه قدرت های استکباری ایســتادند تا خاکی از 
کشورمان تصرف  نشود، مردانه ایستادند و از کشور 
دفاع کردند. حرف های اسرائیلی ها و آمریکایی ها 
تهدید نیست، این نوع تهدیدها سبب انسجام بیشتر 

مردم می شود.

 مردم نگران تبعیض ها 
و قانون شکنی ها هستند

فعال سیاسی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

یک کودک سرباز در منطقه 
یامبیوی سودان جنوبی

اعالم جنگ صیادان داعش به آمریکا

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: درحال 
حاضر دشمن در حال افزایش فشار برای تسلیم 
جمهوری اسالمی اســت و طبیعتا ما نیز برای 
تثبیت مواضع به حق خود ایستادگی خواهیم 
کرد.حجت االسالم حسن نوروزی با اشاره به 
تالش های غربی ها برای کشاندن پای ایران به 
مذاکرات موشکی اظهار داشت: هدف آمریکا 
این است که از هر نظرجمهوری اسالمی ایران 
را از طریق برجام تســلیم خواسته های خود 
کند. وی با بیان اینکه بحث در خصوص مسائل 
موشــکی در متن برجام نیامده است، افزود: 
بنابراین بهانه تراشی های آمریکایی ها در این 
باره بی معناست و صحبت اخیر رییس جمهور 
مبنی بر اینکه ایران درباره تقویت بنیه دفاعی و 
موشکی خود از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد، از 

موضع اقتدار ایشان مطرح شده است. 

بهانه  تراشی برای مذاکرات 
موشکی بی معناست

سردار وحیدی
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی:

 نیروهای مسلح

عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شــورای 
اسالمی، با تاکید براینکه دولت و مجلس هر دو در 
مشکالت اقتصادی مملکت مسئولیت دارند، افزایش 
قیمت دالر را ترفندی برای دور زدن بودجه مجلس 

از طرف دولت دانست.
حشمت ا... فالحت پیشه، درباره اختالفات مجلس 
و دولت درخصوص بودجه 97 با تاکید براینکه دو 
اختالف اساسی کماکان بین دولت و مجلس وجود 
دارد و کمیســیون تلفیق هم نماینده ای از مجلس 
اســت، گفت: یکی از این اختالفات بر سر افزایش 

قیمت ها و دیگری بر سر یارانه هاست.
عضو کمیســیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق 
افزود: در افزایــش قیمت ها همان طور که مالحظه 
کردید رییس جمهــور هم اعالم کــرد که قیمت 
حامل های انرژی نسبت به فوب خلیج فارس بسیار 
کمتر اســت و باید اصالح شــود؛ اما در مجلس و 
کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده مجلس اجازه هر 

نوع گرانی از دولت سلب شد.

 در مورد افزایش قیمت ها 
با دولت اختالف داریم

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

 پارلمان

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: مصمم تر 
از گذشته راه خود را در تقویت قدرت دفاعی و 
موشکی طی می کنیم. سردار احمد وحیدی 
طی گفت وگویی درخصوص مســائل مطرح 
شده ازسوی برخی مقامات آمریکا و اروپا برای 
مذاکره مجدد درباره برجــام و توان دفاعی و 
قدرت موشکی کشورمان گفت: حضور باشکوه 
ملت ما در راهپیمایی سراســری 22 بهمن 
نشــان داد که مردم هیچ ارزشی برای حرف 
های نظام سلطه و اضافه گویی های آنها قائل 
نیستند.وی با بیان اینکه ملت مسلمان ایران 
به حرف های نظام سلطه گوش نخواهند داد، 
تصریح کرد: مردم مصمم تر از گذشته راه خود 
را در تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
طی خواهند کرد و قدرت دفاعی و موشکی را 

تقویت می کنیم.

مصمم تر از گذشته توان 
موشکی را تقویت می کنیم

پیشخوان

بین الملل

»دونالد ترامــپ«، رییس جمهور آمریــکا در مصاحبه ای که روز 
یکشنبه منتشر شده، توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ )برجام( را 

برای رژیم صهیونیستی، »فاجعه بار« خوانده است. 
ترامپ در این مصاحبه با »اسرائیل هیوم« از سیاست رییس جمهور 
ماقبل از خود، باراک اوباما، انتقاد کرد و در پاسخ به این سوال که 
آیا اسرائیل و آمریکا در دوره او به یکدیگر نزدیک تر شده اند گفت: 

»فکر می کنم بیــش از هر زمان دیگر نزدیک شــده ایم.ولی اگر 
بتوانیم در زمینه صلح )میان اســرائیل و فلسطین( هم به توافق 
برسیم، احساســم خیلی بهتر خواهد بود. منظورم این است که 
شــما با اوباما خیلی نزدیک نبودید. او به شما توافق ایران را داد؛ 
توافقی که می گوید بیایید علیه اســرائیل اقدامات مخرب انجام 
دهیم.«رییس جمهور آمریکا در ادامه گفت: »توافق ایران، برای 

اسرائیل فاجعه بار اســت. چیزی کمتر از این نیست. به نظرم این 
توافق از نظر نحوه ای که حاصل شــد، نحوه ای که اجازه داده شد 
حاصل بشــود، نحوه امضا شــدنش و نحوه توافق بر سر آن برای 
اســرائیل فاجعه بار بود. برای من باور نکردنی است. برجام برای 
بسیاری از طرف ها وحشتناک است، اما فکر می کنم به ویژه برای 

اسرائیل واقعا بد است.«

دغدغه برجامی ترامپ برای رژیم صهیونیستی

 تماشایی بود

حجت االســالم غالمحســین محســنی اژه ای درباره 
بازداشــت تعدادی از فعاالن محیط زیســت و ادعای 
خودکشی سید کاووس سیدامامی، اســتاد دانشگاه و 
فعال محیط زیست گفت: افرادی به اتهام دادن اطالعات 
طبقه بندی شــده از مراکز حســاس به سرویس های 

اطالعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی اسرائیل و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر شدند و بعضی 
از آنها در بازداشت هستند.

وی ادامه داد: فرد مد نظر شــما جزو همان بازداشت شدگان بوده است اما اینکه برای چه کسانی و به چه 
میزانی اتهامشان اثبات می شود، باید تا پایان بررسی ها و دادگاه صبر کرد. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ 
به این سوال که علت درگذشت سیدکاووس سیدامامی چه بوده است، اظهار داشت: من هم شنیده ام ایشان 

خودکشی کرده اند اما هنوز از جزئیات آن اطالع ندارم.

رییس کل دادگســتری اســتان تهران  در تشریح آخرین 
جزئیات پرونده محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک 
ملی گفت: از سوی دادستانی کل و اجرای احکام دادسرای 
تهران، اقدامات جدی تــر درخصوص پیگیــری از طریق 
 پلیس بین الملل برای بازگشــت این فــرد در حال انجام

 است. 
غالمحسین اسماعیلی گفت: پرونده خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا ارجاع شده و اقدامات قضایی و اجرایی 

که وظیفه مراجع قضایی است به نحو اتم و اکمل در حوزه اجرا پیگیری می شود.
 اسماعیلی افزود: نامبرده براساس کیفرخواست دادسرا و مســتندات ارائه شده در چهار عنوان اتهامی به حبس 
طویل المدت وجزای نقدی و رد مال محکوم گردیده و مقرر شــده دادسرا اموال به دست آمده از وی را به فروش 

رسانده و از این طریق بخشی از محکومیت اجرا شود.

واکنش اژه ای به 
خودکشی سیدامامی

 پرونده خاوری 
وارد فاز جدید شد

ســیمرغ ها بردوش 
بچه های گردان عمار

پای آزادی ایستاده ایم

 روحانــی: مــردم را 
راحت بگذاریم

 تماشایی شد

کار کثیف در جشنواره 
فجر

 تماشایی تر از همیشه

حمید  وکیلی
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اصفهان،پایتختنساجیایرانمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

زمان واریز یارانه بهمن ۹۶ 
مشخص شد

هشتاد و چهارمین مرحله پرداخت یارانه نقدی، 
ساعت ۲۴ روز پنج شــنبه  ۲۶ بهمن به حساب 

سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.
امســال تا این لحظــه یارانه هــای فروردین، 
اردیبهشــت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، 
آبان، آذر و دی ۹۶ پرداخت شده و یارانه بهمن و 
اسفند ۹۶ باقی مانده است. مبلغ یارانه دریافتی 
هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند 

ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 خروج 2/5میلیارد دالر ارز
 از کشور توسط مسافران ترکیه 
 اقتصــاد ترکیــه در ســال گذشــته میالدی،

۲/۵ میلیــارد دالر از جذب گردشــگران ایرانی 
درآمد کسب کرد. بر اساس گزارشی که از سوی 
اتحادیه هتل های ترکیه منتشــر شده، در سال 
۲۰17 میــالدی، حدود ۲/۵میلیون گردشــگر 
ایرانی به ترکیه سفر کرده اند و بدین ترتیب ترکیه 
اصلی ترین مقصد گردشــگری خارجی ایرانیان 
در سال گذشــته میالدی بوده است. این گزارش 
همچنین پیش بینی کرده کــه اگر روند افزایش 
سفرهای گردشــگری ایرانیان به ترکیه در سال 
جاری میالدی نیز ادامه یابد، شــهرهای ترکیه 
در ماه مارس؛یعنی ایام تعطیالت نوروز شــاهد 
حضور پرتعداد گردشگران ایرانی خواهد بود. بعد 
از ترکیه، کشــورهای عراق، امارات و ارمنستان، 
دیگر مقصدهای جذاب گردشگری برای مسافران 
ایرانی بوده اند. این گزارش خاطر نشان کرده که 
هر گردشگر ایرانی به طور متوسط ۶ شب در ترکیه 
اقامت گزیده و هزار دالر هزینه کرده و در مجموع 
۲/۵میلیون گردشگر ایرانی۲/۵میلیارد دالر برای 
ترکیه درآمد داشته اند. ســرانه هزینه کرد سایر 
گردشگران خارجی در ترکیه ۶3۰ دالر بوده است.

بازار

قیچي ورق بر

به همت یگان حفاظت از منابع آب صورت گرفت؛
 رفع تصرف

 از دریاچه سد زاینده رود
هفت هکتار از زمین های دریاچه سد زاینده رود 

رفع تصرف شد.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت 
آب منطقــه ای اصفهان گفت: بــه همت یگان 
حفاظت از منابع آب، واحد حفاظت ومهندســی 
رودخانه این وســعت از زمین های دریاچه سد 
زاینده رود در محدوده روستای آزادگان از توابع 
شهرســتان بن، رفع تصرف و بــه موقعیت قبل 

برگردانده شد.
احمدرضا میرمحمد صادقی افزود: متصرفان  در 
این زمین ها کشت و زراعت کرده بودند که از آنها 

پس گرفته شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استان:
 نرخ بیکاری در اصفهان

 یک درصد رشد داشته است
مدیر کل تعاون و کار استان اصفهان گفت: آمار 
نشان می دهد نرخ بیکاری در چند سال گذشته 
استان اصفهان نزدیک به یک درصد رشد داشته 
است؛ البته تابســتان ۹۶ نســبت به ۹۵ شاهد 
کاهش 3.۴ درصدی بوده ایم؛ اما در مجموع بلند 

مدت نرخ بیکاری رشد داشته است. 
محســن نیرومند ادامه داد: یکــی از دالیل باال 
بودن این نرخ، خشکسالی است؛ عالوه بر مشاغل 
کشاورزی، مشاغل صنعتی بسیاری که مرتبط به 

آب بودند نیز از بین رفته انــد. یکی دیگر از این 
دالیل، مهاجرت پذیری از استان های دیگر است 
در حالی که ۵۰ درصد از سرریز استان های دیگر 
به این استان وارد می شوند و در نهایت مهم ترین 

عامل بیکاری، رکود است. 
وی افزود: رکود همراه با تحریم باعث شــده آن 
طور که باید، صنایع نتوانند فعال باشند و تجار نیز 
نتوانند با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنند.

دبیر شورای اسالمی کار پلی اکریل از 
حقوق های نصفه و نیمه کارگران خبر داد؛

بالتکلیفی 3 ساله!
دبیر شورای اسالمی کار پلی اکریل گفت: سومین 
سال بالتکلیفی کارگران سپری می شود و باز هم 
شــب عید کارگران باید جلوی خانواده شرمنده 
باشــند؛ چرا که حقوق کارگران 1۶ ماه است که 

نصفه و نیمه پرداخت شده است.
علی خرمی ادامه داد: ســال گذشــته نیمی از 
کارگران پلــی اکریل به بیمه بیــکاری مراجعه 
کردند و 1۵ بهمن ماه امســال تمامی پرســنل 
به کارخانه بازگشتند ولی متاســفانه مواد اولیه 
کارخانجات اکریلیک یک و ۲ هنــوز وارد ایران 
نشده و براساس خبرهای واصله اواخر بهمن ماه 

مواد اولیه این دو کارخانه به ایران می رسد.
وی با بیــان اینکه تنها در پلی اکریــل، کارخانه 
پلی استر روزانه 8۰ تن الیاف تولید می کند، گفت: 
قســمت »یارن« قدیم هم که قرار بود به چرخه 
تولید بازگردد متاســفانه همچنــان تعطیل و از 
چرخه تولید بازمانده اســت.برخی معتقدند اگر 
مواد اولیه به قسمت اکریلیک یک و ۲ نرسد و این 
دو کارخانه خرد راه اندازی مجدد نشــوند بازهم 
کارگران بالتکلیف خواهند ماند. صنایع بسیاری 
در ایران وجود دارند که براثر بی توجهی از چرخه 
تولید ایســتاده اند از این رو اگــر صنایع داخلی 
تعطیل شــوند باید گفت راهی به جز استفاده از 

تولیدات خارجی نخواهد ماند.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
ســاخت هتــل در حاشــیه زاینــده رود به جای 
کاربری های مســکونی در صورتی که لطمه ای به 
آثار تاریخی این نواحی وارد نکند باید مورد حمایت 
قرار گیرد. حجت ا... غالمی همچنین احداث پمپ 
بنزین با افزودن کاربری تجاری شبانه روزی در آنها 
را ضروری دانست و افزود: این اقدام باعث افزایش 
امنیت شغلی برای سرمایه گذاران در این مکان ها 

و رفع نیاز شهروندان می شود.
وی در نشست مشترک با علی مقدس زاده، معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان این 
سخنان را مطرح کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: امروزه 
در دنیا دستگاه های اجرایی تحقیقات خود را جهت 
بررسی به عنوان یک پروژه به دانشگاه ها سفارش 

می دهند.
علی مقدس زاده تصریح کــرد: در حال حاضر در 
کشــور گسســتی میان فعالیت های دانشگاه ها 
و موضوعــات اجرایی وجــود دارد در حالی که در 

دنیا دســتگاه های اجرایی تحقیقات خود را برای 
بررسی به عنوان یک پروژه به دانشگاه ها سفارش 
می دهند. وی ادامه داد: بهتر است در زمینه سیمای 
شهری این گسست از بین برود و حضور دانشگاه ها 
در عرصه های اجرایی به صورت سیســتماتیک و 
ماندگار بماند و نمای ســاختمان ها جهت حفظ 
هارمونی شهر به صورت منطقه ای و نه به صورت 

منفرد بررسی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

هتل ها، جانشین خانه ها در حاشیه زاینده رود می شود
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
گفت: با توجه به خشکسالی های شدید در اصفهان 
در ســال آبی ۹۶ تا۹7، نزدیک به ۲۹3 میلیون متر 
مکعب آب از تصفیه خانه باباشــیخ علی برداشــت 
خواهد شد. حســن غالمی اظهار داشت: با توجه به 
اینکه امســال با وضعیت بارشــی نامناسبی مواجه 
بودیم، با هماهنگی مســئوالن تصمیم گرفته شد 
به منظور جلوگیری از ایجاد مشــکل شرب در سال 
آینده حداکثر برداشــت را از تصفیه خانه بابا شیخ 
علی داشته باشیم و به صورت مستمر برداشت کنیم.
وی گفت: به طور قطع ســال آینده با افت فشار آب 
مواجهیم و تالش داریم که بــا روش های مدیریت 
مختلف از جمله جلوگیری از پرت آب که توانستیم 
طی سال های گذشــته از 31 درصد به 17 درصد 
برسانیم، به نوعی به مدیریت صحیح آب دست یابیم.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
بیان داشت: شناسایی مشــترکان پر مصرف یکی 
دیگر از راهکارهایی اســت که برای مدیریت بهینه 
منابع آب صورت می گیرد.وی در پاسخ به اینکه 17 

درصد پرت آب رقم باالیی اســت، گفت: پرت در دو 
بخش فیزیکی و غیر فیزیکی رخ می دهد که تنها 1۰ 
درصد پرت فیزیکی داریم و بقیه، پرت غیر فیزیکی 
است که نشــت کردن لوله های آب و قدیمی بودن 
کنتورها نیز سبب پرت آب می شود. غالمی گفت: 
کنتورهای آب باید هر شــش ماه یکبار عوض شوند 
چون دقت آنها از بین می رود که قرار شــد در یک 

دوره 1۰ ساله آنها را تعویض کنیم.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان:

پرت آب در اصفهان از 3۱ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت

چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف با حضور جمعی از مسئولین استانی و برترین تولید کنندگان و بافندگان فرش 
دستباف کشور گشایش یافت.سید محمود موسوی، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس از حضور 7۰ 
شرکت از سراسر نقاط کشور با زمینه فعالیت تولید انواع فرش دستباف، تابلو فرش، گلیم، گبه، جاجیم و گلیم فرش 
خبر داد و افزود: شرکت کنندگان از استان های فارس،تهران، تبریز، قم، ارومیه، اصفهان، مشهد، کرمان و گلستان در 
این نمایشگاه حضور دارند.این نمایشگاه تا ۲7 بهمن از ساعت 1۶ تا ۲1 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

استان فارس برپاست.

اصفهان در چهاردهمین 
نمایشگاه فرش دستباف 

شیراز گاه
ش
مای
ن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،521،000
تومان

768،000نیم سکه
تومان

461،000ربع سکه
تومان

308،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

151،194
تومان

      قیمت سکه و طال

قيچي ورق بر ليکوتا 
AKD-30002 مدل

 25,000
تومان

قيچی ورق بر راست بر 
AC6210R اکتيو مدل

 27,000
تومان

قيچی ورق بر مستقيم 
AC6210S اکتيو مدل

 27,000
تومان

 خاص ترین پراید ایران 
در شیراز

عکس روز

با مسئوالن

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه، ضرورت 
تامیــن حداکثر نیاز بــازار داخلــی با افزایــش تولید و 
اولویت دهی این بــازار به صادرات را راهبــرد اصلی این 
گروه صنعتی بیان کرد و گفت: از ابتدای امســال تاکنون 
چهار میلیــون و 8۲۹ هزار تن انــواع محصوالت فوالدی 

تخت به بازار داخلی عرضه شده که  ۲۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته  است.محمود اکبری یکی از 
دستاوردهای بزرگ صنعت فوالد کشور را افزایش تولید وعرضه محصوالت در داخل کشور وکاهش واردات 
این محصوالت دانست و گفت: سال گذشته چهار میلیون و 718 هزار تن محصول فوالدی با رشد ۴۲ درصدی 

از شرکت فوالدمبارکه به بازار داخلی عرضه شده است.
گفتنی است؛ شرکت فوالدمبارکه اصفهان با ظرفیت تولید ساالنه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید کننده 

نیمی از محصوالت فوالدی کشور است.

افزایش 25 درصدی 
عرضه محصوالت فوالد 
مبارکه به بازار داخلی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان از ۲۶ تا 
۲۹ بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی این استان واقع در 
پل شهرستان برگزار می شود و اصفهان بار دیگر به عنوان پایتخت 

صنعت نساجی کشور مطرح خواهد شد.
این نمایشگاه در ۲1۰۰ متر فضای نمایشگاهی برگزار می شود و از 

ساعات 1۵ تا ۲۲ برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
در نمایشگاه صنعت نساجی امسال اصفهان، ۶8 مشارکت کننده 

از اســتان های اصفهان، تهران، مرکزی، یزد، آذربایجان شرقی، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، قم و فارس، آخرین دســتاوردهای 
خود را در زمینه های خدمات نساجی، ماشــین آالت و قطعات 
نســاجی، تولیدات مواد اولیــه، واردات و صادرات مــواد اولیه و 
 ماشــین آالت و مراکز علمــی و تحقیقاتی بــه نمایش عمومی

 می گذارند.
حضور نمایندگانی از کشــورهای ترکیه، هند، آلمان و انگلیس 

نیز در این نمایشگاه قطعی شده است. ترکیه، بزرگ ترین صادر 
کننده محصوالت نســاجی در اتحادیه اروپا به شــمار می رود و 

جایگاه بسیار مطلوبی در علمی سازی صنعت نساجی دارد.
این نمایشگاه سابقه برگزاری 11 دوره به صورت دو ساالنه را در 
کارنامه دارد. نمایشــگاه بین المللی صنعت نســاجی همزمان با 
هشتمین نمایشــگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش 

برگزار خواهد شد.

از ۲۶ تا ۲۹ بهمن ماه؛
اصفهان، پایتخت نساجی ایران می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 17 کیلومتر 
 خط انتقال گاز 1۶ اینچی و ایســتگاه تقلیل فشار گاز
» سی جی اس « ۲۰۰ هزار متری کمشچه با هزینه ای 
بیــش از ۲۴۰ میلیارد تومــان در ناحیه گازرســانی 

شهرستان برخوار راه اندازی شد.
سیدمصطفی علوی اضافه کرد: با بهره برداری از این ایســتگاه ، رینگ خط تغذیه اصفهان بزرگ تقویت 
و شــهرهایی که در مبادی ورودی این خط تغذیه قرار گرفته اند از کیفیت گازرسانی باالتری برخوردار 
می شوند. وی اضافه کرد: یک ساختمان اداری با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان نیز در کنار این ایستگاه برای 

تکریم ارباب رجوع احداث شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۹/۶ درصد از خانوارهای شهری و ۹۵ 

درصد از خانوارهای روستایی این استان زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

بهره برداری از 
۱۷کیلومتر خط انتقال 
 گاز در برخوار

این در حالی اســت که رییس کل بانک مرکزی نیز عنوان می کند نرخ 
تســهیالت این طرح با دســتور رییس جمهور به ۶ درصد کاهش پیدا 
خواهد کرد و وزیر راه و شهرسازی، بهبود زندگی ۶ میلیون خانوار را با 

اجرای این طرح میسر می داند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی برنامه ملی بازآفرینی شهری 
را ضمن بازسازی مناطق فرسوده، طرحی نو برای تامین مسکن، از جمله 

برای خانه اولی ها عنوان کرد و با بیان اینکه دولت فروش سریع ۵۰ درصد 
واحدهای ایجاد شده در طرح بازآفرینی را تضمین می کند، تاکید کرد: 
ساختمان هایی که تحویل مردم می شود باید در برابر زلزله حداقل7/۵ 

ریشتری مقاوم باشند. 
مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که 
به لحاظ داشتن ارتباط گسترده با ســایر حوزه های اقتصادی و رابطه 

مســتقیم با زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اما در حال 
حاضر در این بخش مهم مشکالت گسترده ای به وجود آمده که آن را با 
بحران روبه رو کرده؛ به همین منظور توجه ویژه ای را از سوی دولت به 

سمت خود معطوف کرده است.
ارائه وام های بلند مدت با سودهای کم، از مهم ترین وعده هایی بود که 
در این طرح به شهروندان شــرکت کننده در طرح نوسازی بافت های 
فرسوده شهری داده شد، وعده ای که سهم بانک ها در تحقق آن بیش از 
سایر ارگان ها و سازمان ها به چشم می خورد و در این بین سابقه بانک ها 
در همراهی با چنین طرح هایی آنچنان درخشــان به نظر نمی رســد. 
 شاید این بار با دســتور مستقیم ریاست جمهوری شــاهد روندی تازه 

باشیم.
در حالی که بسیاری از کارشناســان اقتصادی اعتقاد دارند سهم بخش 
خصوصی در رونق اقتصــاد در هر زمینه ای بی بدیل اســت و دخالت 
مستقیم دولت در ساختمان سازی موجب می شود تا بخش خصوصی 
به سرمایه گذاری در این بازار تمایلی نشــان ندهد، این امر به رکود در 
بازار مسکن دامن خواهد زد. از سوی دیگر دولت پول چندانی ندارد، به 
همین دلیل در مرحله اول تصمیم گرفته زمین های خود در بافت های 
فرســوده را در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا توسعه گران بر اساس 
مدل تضمین سرمایه ای که شرکت عمران و بهســازی طراحی کرده، 

پروژه ها را پیش ببرند.
یکی از چالش های این طرح، تردید توسعه گران برای بازگشت سرمایه 
است. با این حال یافتن راه حل مشــکالت هر طرح ممکن است پس از 
ورود به اجرا خود را نشان دهد و برای رفع موانع چاره اندیشی شود که 
می توان برای سایر بخش ها نیز راه حل های مناسبی تدارک دید تا بخش 
خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در بزرگ ترین پروژه نوسازی تاریخ 
ایران آستین ها را باال بزند. این در حالی اســت که در استانی همچون 
اصفهان با تمام پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، قوانین دست و پاگیر 
ســرمایه گذاری منجر به فرار سرمایه از اصفهان شــده است و فعاالن 
اقتصادی اصفهان دلسرد شده اند. در این میان ابتدا باید در جهت ایجاد 
انگیزه و اطمینان و اشتیاق در سرمایه گذاران تمام دوراندیشی های الزم 

صورت گیرد قبل از آنکه دوباره غافلگیر شویم.

    مسیر سختی که  طرح نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در پیش دارد؛

چالشهاییکطرحملی

طرح نوسازی بافت های فرسوده شهری پنجشنبه گذشته در ۹ استان از جمله اصفهان آغاز شد. طرحی که به گفته رییس جمهور 
اولویت آن، ایجاد ۲50 هزار شغل و خانه دار شدن آسان جوانان بوده است.

فاطمه کاویانی
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هشتمین جشنواره فیلم 
فجر، بعد از گذشــت 12 
روز با اکران فیلم هایی در ژانرهای مختلف از جمله: التاری، تنگه ابوقریب، 
سرو زیر آب، عرق سرد، بمب، شعله ور، کامیون، هایالیت، امپراطورجهنم، 
سوءتفاهم، مصادره، جشن دلتنگی، فیلشاه، اتاق تاریک و به وقت شام در 

سینماهای سپاهان و فلسطین اصفهان به کار خود پایان  داد. 
در مراســم افتتاحیه از پیشکسوت عرصه هنر »هوشــنگ حریرچیان« و 
خانواده شهید مدافع حرم »حســین آقادادی« تجلیل شد.حسن اکلیلی، 
هنرمند اصفهانی در این مراســم از عدم رسیدگی به مقبره »عبدالحسین 
سپنتا« گله کرد و گفت: مقبره این هنرمند بزرگ در حال حاضر شخم زده 
شده و این در حالی است که این مقبره می تواند ظرفیت گردشگری و هنری 

باالیی داشته باشد.

 اما این جشــنواره به مانند فســتیوال های قبل کم و کاستی هایی داشت.
 عدم اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به رسانه ها در خصوص 
دریافت کارت ورود به ســالن ها، نبود جای پارک، اجرای طرح زوج و فرد 
برای خودروها و رفت و برگشت فیلم »به وقت شام« از جمله مشکالت این 
فستیوال بود.  مصطفی حسینی، مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان 
علت حذف به وقت شام حاتمی کیا از سایت ســینما تیکت را  درخواست 
هزینه بیشتر توســط تهیه کننده آن اعالم کرد ولی پرویز طاهری، معاون 
فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی استان در اظهار نظری گفت: پس از رایزنی 
های مجدد برای افزوده شدن این فیلم به لیست فجر اصفهان، اکران فیلم 

»به وقت شام« در اصفهان قطعی شد.
این گالیه ها تنها به مراســم ختم نشــد و اهالی ســینمای اصفهان نیز 
اظهارنظرهایی داشتند که در ادامه نظر دو کارگردان اصفهانی را می خوانیم:

گرد مرده روی فیلم سازی اصفهان پاشیده اند
محمدرضا ممتاز با اشاره به اینکه هشتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان هم 
تمام شد، اما نمی دانم این جشنواره که با هزینه بیت المال برگزار شد، چه 
ماحصلی  برای فیلم سازان داشته است؟اظهار کرد: وقتی درتهران جشنواره 
فیلم فجر شــروع به کار می کند، نقد منتقدان، جلسات و کارگاه هایی که 
برگزار می شود، تاثیر زیادی  دارد؛ چرا که وقتی اهالی سینما و هنر در این 
جلسات حاضر می شوند و به سواالت پاسخ داده می شود، راهکارهای بهتری  
مد نظر واقع می شود وگرنه اکران فیلم ها چه گره ای از مشکالت فیلم سازان 
باز می کند؟وی با اشاره به اعالم آمادگی شهردار و استاندار برای اختصاص 
بودجه به تولید فیلم در مراسم افتتاحیه بیان داشت: باید ببینم طی یک سال 
آینده صحبت های دو نفر از مدیران ارشــد استان محقق می شود یا خیر؟ 
یا اینکه این بودجه به چه کسانی اختصاص می یابد؟کسانی که از تهران به 
اصفهان می آیند یا پیشکسوتانی که چند سالی است خانه نشین شده اند. 
ممتاز ادامه داد:چند ماه دیگر جشــنوار کودک در اصفهان برگزار می شود 
و مدیران از هم اکنون در تدارک برآورد هزینه بنر در شــهر با هزینه های 

هنگفت هستند.
این کارگردان اصفهانی افزود: چند سال است که گرد مرده روی فیلم سازی 
اصفهان پاشــیده اند؛ چرا که این دوران همزمان با رقابــت و هم ترازی با 
سینماگران تهران شــد و فیلم های اصفهان به جمع باشگاه میلیاردی ها 
رسید؛ حاال با چه حمایتی به جایگاه قبل  برسیم در حالی که پتانسیل موجود 
را هم داریم. وی افزود: ابراهیم حاتمی کیا، در مراســم اختتامیه جشنواره 
گفت: من فیلم ساز نظام دولتی هستم، حال این سوال پیش می آید بودجه 
ای که برای کارهایش هزینه شده چقدر بود و از کجا تهیه شده است و چه 
کسانی از او حمایت کرده اند؟ مسلما بودجه ای که برای این کار اختصاص 
داده شــد برای هر کاری دیگری هم اختصاص می یافت کار خوبی ساخته 
می شد! ممتاز یادآور شد: اصفهان، از ویدئو رسانه هم سهمی ندارد، در حالی 
که فیلم سازان کردســتان برای نمایش خانگی، فیلمی ساختند که مجوز 
اکران برای شــهر خود را دریافت کرد؛ اما مسئولین همین سهیمه را برای 

اصفهان که در جایگاه دوم قرار دارد درنمی گیرند
برگزاری جشنواره شاهد دیدن فیلم هایی با کیفیت بودیم

محمد انصاری،کارگردان فیلم »ثنا« هم در مورد برگزاری جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان اظهار کرد: با برگزاری این جشنواره شاهد فیلم هایی با کیفیت 
باال  از بزرگان عرصه هنر بودیم که به طور قطع در پیشبرد کیفیت کارهای 

سینمایی تاثیر خواهد داشت.

برگزاری هفتمین کارگاه انتقال 
تجربه دفتر تخصصی سینما

هفتمین کارگاه انتقال تجربــه دفتر تخصصی 
ســینما با حضور کارگردان فیلم »طال و مس« 
برگزار می شــود. رییس دفتر تخصصی سینما، 
پیرامون برپایی این برنامه اظهار کرد: در سلسله 
نشســت های انتقــال تجربه از فیلمســازان و 
فیلمنامه نویسان مطرح کشــور دعوت به عمل 
می آید تا بــرای عالقه مندان به این رشــته، از 
تجربه های خود بگویند و علت شــاخص شدن 
آثارشان را بازگو کنند. مصطفی حیدری با اشاره 
به میهمان این هفته کارگاه انتقال تجربه گفت: 
محور اصلی فعالیت های دفتر تخصصی ســینما 
در حوزه فیلمنامه اســت و بــه همین جهت در 
هفتمین کارگاه انتقال تجربه، همایون اسعدیان 
از تجربه های خود در این حوزه خواهد گفت. وی 
افزود: عالقه مندان برای شرکت در کارگاه انتقال 
تجربه با حضور این کارگردان و فیلمنامه نویس، 
می توانند پــس از ثبت نــام در دفتر تخصصی 
سینما امروز  رأس ساعت 1۶ به سالن کنفرانس 

مرکــزی  ی کتابخانــه  ر ا د شهر
کنند.اصفهــان مراجعــه 

 

به همت هنرمند اصفهانی گرفت؛
نمایشگاه »کارت پستال هایی از 

مصر« در گالری یسنای تهران
»کارت پســتال هایی از مصر«، عنوان نمایشگاه 
عکسی اســت که محمدرضا مهاجر، هنرمند و 
عکاس اصفهانی با ثبت تصاویــری از نخل های 
سوخته روســتای مصر در گالری یسنای تهران 
برپا کرده اســت. محمدرضا مهاجر ضمن ابراز 
امیدواری برای برپایی این نمایشگاه در اصفهان 
ادامه داد: این نمایشگاه در گالری یسنای تهران تا 
2۶ بهمن برپاست و برای برگزاری آن در اصفهان 

نیز تالش خواهم کرد.

بازاجرای»تئوری میس کال« 
در فرشچیان

نمایش »تئوری میس کال« کــه از ابتدای دی 
ماه سال جاری در تاالر هنر اصفهان روی صحنه 
رفته بود، اکنون برای اجــرای دور دوم د رحال 
اکران اســت. رهام بحیرایی، طراح و کارگردان 
این نمایش، »تئوری میس کال« را روایتگر قصه 
آدم هایی می داند که خود را گم کرده و در تالطم 
این هســتند که از فرصت کوتاه زندگی بیشتر 

بهره ببرند.
 عالقه مندان برای تماشای این نمایش می توانند 
با تهیه بلیت از ســایت پارتاک تیکــت از تا 2۷ 
بهمن ماه هر شــب رأس ســاعت 1۸ به سالن 
اصفهان، مجتمــع فرهنگی هنری فرشــچیان 

مراجعه کنند.

 اجرای »پابرهنه در پارک«
 در هنرستان هنرهای زیبا

نمایــش »پابرهنه در پــارک« نوشــته »نیل 
ســایمون«، به کارگردانی »رادنــوش مقدم« تا 
2۷ بهمن ماه در هنرستان هنرهای زیبا ساعت 
1۸ روی صحنه می رود. در خالصه داستان این 
نمایش کمدی آمده است: پل و کوری براتر، زوج 
جوانی هســتند که پس از گذراندن ماه عسل به 
آپارتمان کوچک، ســرد و خالی شــان در طبقه 

پنجم ساختمانی قدیمی می روند.
 ماجراجویی و پرشر و شــور بودن کوری مقابل 
آرامش و خونسردی پل که وکیل دعاوی تازه کار 
است به همراه شرایط نامساعد خانه، همسایه های 
عجیب  و غریــب و... به دعوایی ســخت و رفتن 

شوهر از خانه منجر می شود.

رییس رسانه ملی:
»حاتمی کیا« حق دارد

رییس رســانه ملی با اشــاره به صحبت های 
ابراهیم حاتمــی کیا در اختتامیه جشــنواره 
فجر گفت: در این زمینه حق با ابراهیم حاتمی 

کیاست.
علی عسکری اظهار داشــت: در این زمینه در 
برنامه هفت اشتباه کردند و تذکر الزم در این 

خصوص داده شده است.
رییس سازمان صدا و سیما فیلم سینمایی »به 
وقت شــام« را اثری منحصر به فرد و نمایانگر 
اقتدار و انســانیت جمهوری اسالمی دانست و 
تصریح کرد: از ســردار حاج قاسم سلیمانی و 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی که از ساخت 
این فیلم ارزشمند حمایت کردند، سپاسگزارم.

عسکری در پاسخ به این ســوال که جشنواره 
فیلم فجر امســال را چگونه ارزیابی می کنید، 
گفت: به نظرم جشــنواره امســال نسبت به 
سال های  قبل بهتر مدیریت شد؛ اما در همین 
جا باید بگویم که فیلم سینمایی »اتاری« هم 
که فیلمی انسانی، عاشــقانه و جوانمردانه بود 

مظلوم واقع شد.

بازیگر و کارگردان سینما:
سال تحویل 96 از خدا 

بازگشت به تئاتر را خواستم
سوسن پرور، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر 
و تلویزیون که امسال چند نمایش را بازیگری 
و کارگردانی کرده اســت، عنوان کرد: در حال 
حاضر به نوشــتن متنی با عنوان »هالتر« که 
یک وسیله ورزشی است در عرصه تئاتر مشغول 

هستم.
وی افــزود: اجــازه دهید دربــاره موضوع آن 
صحبت نکنم؛ اما تمام تالشم این است که برای 
اردیبهشت سال آتی این کار را به صحنه ببرم با 

این حال همه چیز بستگی به زمان دارد.
پرور درباره اتفاقات کاری که در سال 9۶ برایش 
افتاده، گفت: امســال برای من ســال خوبی 
بود بعد از مدت ها توانســتم کارگردانی تئاتر 
موفقی داشته باشم و کاری که دوست دارم را 
با بازیگران خوب به صحنه ببرم و خیلی از این 
بابت راضی هستم. امسال ســال تحویل تنها 
چیزی که از خدا خواستم همین بود که دوباره 

به تئاتر بازگردم.
وی افزود: بــه همین دلیل هــم از بازی ام در 
کار پالت آقای محمد حاتمی 
راضی هستم و این افتخاری 
برایم در کارنامــه کاری ام 
محسوب می شود؛ چرا که 
برایم خیلی ارزشــمند 
بود. در بحث کارگردانی 
هم متن و نوشــته ام را 
خیلی دوست داشتم 
البتــه نمی خواهــم 
قربان خودم بروم؛ اما 
این چیزی بود که برای 
امسال می خواستم 
هر چند سخت بود 
اما این کارهــا را با 

موفقیت جلو بردم.

 قاچاق خاک ایران به دبی در 
شبکه مستند بررسی می شود

پنجاه و سومین قســمت از برنامه »به اضافه 
مستند« با پخش و بررسی مستند »رقص روی 
سیم خاردار« ســاخته بهروز نورانی پور روی 

آنتن شبکه مستند خواهد رفت.
»رقص روی سیم خاردار« میهمان این هفته 

برنامه تلویزیونی به اضافه مستند است. 
مستند »رقص روی ســیم خاردار« به بررسی 
موضوعی چالشی و آسیب زا می پردازد و آن هم 
قاچاق خاک ایران به دبی برای ساخت جزایر 
مصنوعی در این منطقه است. منافع ملی تنها 
به معنای حفظ تمامیت ارضی نیست بلکه در 
حوزه های دیگری همچون سرمایه های ملی، 
انرژی، توسعه اقتصادی، حفظ و افزایش قدرت 
و اعتبار بین المللی و دفاع از اتباع در خارج از 

مرزها نیز معنا می یابد.
مســتند »رقــص روی ســیم خــاردار« به 
کارگردانی بهروز نورانی پور ابعاد مختلف این 
موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که از برنامه  

»به اضافه مستند« پخش خواهد شد.
این برنامه با اجرای سید محمدعلی صدری نیا، 
تهیه کنندگی ســید محمدحســین میری و 
کارگردانی محمدرضا رضاییان امشب ساعت 
20:30 از شبکه مستند ســیما پخش خواهد 
شــد و  بازپخش آن فردا ساعت 9 و جمعه 2۷ 

بهمن ماه ساعت 13:30خواهد بود.

چهره ها 

مثبت یا منفی؟

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

جانشین رییس ستاد برگزاری بیست و سومین 
جشــنواره بین المللی قرآنــی و حدیثی جامعه 
»المصطفی« از برگزاری این جشنواره با حضور 

90 نفر طلبه غیر ایرانی در اصفهان خبر داد.
حجت االسالم یوســف محمدی اظهار داشت: 
بیست و سومین جشنواره قرآنی و حدیثی جامعه 

»المصطفی« امروز و فردا برگزار می شود.
وی تجلیــل از آیــت ا...مظاهــری را یکــی از 
برنامه های اصلی این جشنواره برشمرد و افزود: 
این دوره از جشــنواره در روزهــای مذکور در 
اصفهان برگزار خواهد شد و در مراسم اختتامیه 

از آیت ا... مظاهری تجلیل می شود.
جانشین رییس ستاد برگزاری بیست و سومین 
جشــنواره بین المللی قرآن و حدیــث جامعه 
»المصطفی« اظهار داشت: این جشنواره با حضور 

طالب غیر ایرانی و کارکنان جامعه المصطفی در 
رشته های حفظ کل قرآن، قرائت تحقیق و ترتیل 
برگزار می شود. وی گفت: مراسم اختتامیه این 
جشنواره 2۶ بهمن ماه در سالن اهل البیت)ع( با 
سخنرانی آیت ا... اعرافی، مدیر حوزه های علمیه 

برگزار می شود.

با حضور ۹۰ طلبه غیر ایرانی؛
بیست و سومین جشنواره قرآنی» المصطفی« برگزار می شود

گردشکریجشنواره

مدیرکل اوقاف استان خبر داد:
تثبیت سند 2300 هکتار زمین موقوفه در اصفهان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به برکات وقف 
در جامعه اظهار کرد: همه مســاجد، برخی دارالشــفاها، تعدادی از 
بیمارســتان ها، حســینیه ها و همچنین برخی دارالقرآن ها از جمله 

موقوفاتی است که مردم از آثار و برکات آنان استفاده می کنند.
حجت االســالم رضا صادقی ادامه داد: در استان اصفهان بیش از 1۵ 
هزار موقوفه به ثبت رسیده که از این تعداد هفت هزار موقوفه شامل 
مساجد، حسینیه ها، تکایا، حوزه های علمیه، بیمارستان ها، دارالشفاها 

و دارالقرآن هاست و هشت هزار موقوفه نیز منفعتی است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به اقدامات 
معاونت حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان در سال 
جاری در راستای تثبیت مالکیت موقوفات و صیانت از حقوق واقفان 

نیک اندیش، گفت: با پیگیری های به عمــل آمده و با همکاری اداره 
ثبت اسناد و امالک استان در سال جاری تاکنون برای 2300هکتار 
 از موقوفــات اســتان اصفهان ســند مالکیت بــه نــام موقوفه اخذ

 شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان ۷1۸ امامزاده عظیم الشأن 
به ثبت رسیده اســت، گفت: مقام معظم رهبری درباره امامزادگان 
جلیل القدر فرموده اند» امامزادگان ثروت های معنوی ما هســتند و 
باید به بهترین شکل ممکن به آنان رسیدگی و بقاع متبرکه نیز باید به 

قطب های فرهنگی تبدیل شود«.
صادقی افزود: در حال حاضر در کشورمان ۸0۵1 امامزاده عظیم الشأن 
وجود دارد که همه این بزرگواران از ســالله پــاک پیامبراکرم )ص( 
هســتند و تکریم و تجلیل از این بزرگواران تجلیل و تکریم از پیامبر 

اکرم)ص( محسوب می شود.
وی همچنین به اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم توسط 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در طول چهار سال گذشته 
در سطح استان اشاره کرد و گفت: اداره اوقاف و امور خیریه در راستای 
پیروی از منویات مقام معظم رهبری)دامت برکات( مبنی بر تربیت 
10 میلیون نفر حافظ قرآن کریم توانســته است با اجرای طرح ملی 
تربیت حافظان قرآن کریم در طول چهار سال گذشته در سطح استان 
اصفهان بیش از ۸0 هزار نفر حافظ قرآن کریم که حداقل پنج جزء از 
قرآن کریم را حفظ هستند، تربیت کند و این امر نیز یکی از افتخارات 

و دستاوردهای مهم این اداره کل محسوب می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به نقش و جایگاه 
وقف در راستای ایجاد یک جامعه پویا اظهار امیدواری کرد که با کمک 
واقفان نیک اندیش وقف هایی برای کمک به افراد نیازمند و همچنین 
برای اجرای برنامه های مختلــف فرهنگی، علمی و اقتصادی به ثبت 
برسد تا این درآمد پایدار بتواند موجب توسعه و عمران کشور در همه 

امور شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
گردشگری تاثیر مهمی در انتقال پیام انقالب اسالمی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: رسانه های بیگانه تالش می کنند 
تا ســیمای متفاوتی از ایران به جهانیان نشان دهند 
و درصــدد ترویج ایران هراســی هســتند که رونق 
گردشگری یکی از ابزارهایی که می تواند دروغ بودن 
این تبلیغات در دنیا را آشکار و روشن کند. فریدون 
اللهیاری خاطرنشــان کرد: توسعه گردشگری یکی 
از عرصه هایی اســت که امروز روزنه جدیدی را برای 
توســعه در کشــور باز کرده و می تواند باعث رونق 

اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور شود.
اللهیاری با بیان اینکه گردشــگری تاثیر مهمی در 
انتقال پیام انقالب اســالمی دارد، اذعان داشــت: 
رسانه های بیگانه تالش می کنند تا سیمای متفاوتی 
از ایران به جهانیان نشــان دهنــد و درصدد ترویج 
ایران هراسی هســتند؛ رونق گردشــگری در ایران 

یکی از ابزارهایی اســت که می تواند دروغ بودن این 
تبلیغات در دنیا را آشکار و روشــن کند. وی تاکید 
کرد: نگاه گردشــگران خارجی بعد از تجربه سفر به 
ایران بســیار تفاوت می یابد و به گفته آنها نگاهشان 
به ایران پس از دیدن واقعیات این کشور از نزدیک، 

بسیارمتفاوت است.

وقتی برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان با واکنش های مختلفی همراه می شود؛

مثبت یا منفی؟

عکــس یــادگاری عوامــل و بازیگــران فیلــم 
»ماهورا«، آخرین ســاخته حمیــد زرگرنژاد که 
داستانی عاشــقانه را در دل جنگ و دفاع، روایت 

می کند.

 عکس یادگاری 
بازیگران فیلم »ماهورا« 

وز
س ر

عک

اعظم حاجی رضازاده

مستند

 علی کریمی، ســرمربی تیم ســپیدرود رشت در
 سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر به تماشای 

فیلم »عرق سرد« نشست.

حضور فوتبالیست سرشناس کشور 
در اکران فیلم عرق سرد 

شهردار اصفهان گفت: اراده شــهرداری اصفهان 
بر این اســت تا با حمایت های خود، ســالن های 

سینمای اصفهان را به 33 عدد برساند.
 به نقل از اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 

اصفهان، قــدرت ا... نوروزی اظهار کــرد: با توجه 
به اینکه جشــنواره فیلم فجر یک جشــنواره بین 
المللی اســت و هنرمندان سراسر کشــور در آن 
مشارکت دارند، قول می دهم که در جشنواره بین 

المللی فیلم کودک و نوجوان ســال آینده که در 
 اصفهان برگزار می شود، شاهد تولیدات بیشتری 

باشیم.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان تنها 
از هشــت سالن ســینما برخوردار اســت، گفت: 
شهرداری اصفهان اراده کرده تا با حمایت های خود 
این ســالن ها را به 33 عدد برساند.نوروزی اضافه 

کرد: شهرداری قصد تصدی گری در امور سینمایی 
را ندارد، بلکه می خواهد راه را برای عالقه مندان به 
کارهای هنری، سینماگران و موسیقیدان ها هموار 
کند. به همین دلیل در همکاری با حوزه های هنری 
در حال تهیه زیرساخت ها هســتیم تا هنرمندان 
بتوانند با بهره مندی از این زیرساخت ها موفق به 

تولید فیلم و خلق اثر شوند.

شهردار اصفهان:
شهرداری قصد تصدی گری در امور سینمایی را ندارد 
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ابالغ رای
11/343 کالسه پرونده: 960924 شماره دادنامه:9609976793703416 -96/10/21  
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  حمید خوانساری 
دهکردی به نشانی اصفهان بلوار آتشگاه خ قدس کوچه شــهدا بن بست آسمان پالک 
36،  خوانده: علی افتاده فرزند رســول به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
70/000/000 ریال وجه 1 فقره چک 855820-94/9/18 به انضمام مطلق خســارات 
قانونی اعم از هزینه دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حمید خوانساری دهکردی 
فرزند محمد رحیم به طرفیت آقای علی افتاده فرزند رسول به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد 
میلیون ریال ) 70/000/000( وجه چک به شــماره 855820  مورخ 94/9/18 به عهده 
بانک ملی ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال )70/000/000( بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتاد 
و پنج هزار ریال ) 1/075/000( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/9/18(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34759 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/344 کالسه پرونده: 960342  شماره دادنامه:96/9/29-9609976797201114 
مرجع رسیدگی: شــعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم احمدی به 
نشانی اصفهان اتوبان فرودگاه حصه غربی جنب ایستگاه سالمت مغازه احمدی، خوانده: 
مصیب رستمی به نشانی مجهول المکان، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست  
ابراهیم احمدی به طرفیت مصیب رستمی  به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه 
یک فقره سفته به شماره 042783 سری ب )شــماره خزانه داری(  به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 207، 249 قانون تجارت حکم به  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 415/000 ریال به عنوان خســارت دادرسی به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/4/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی و هزینه  نشــر آگهی تا اجرای کامل حکم  در حق  خواهان صادر 
و اعالم می گردد.  رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  

م الف:34764 شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان )276 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

11/345 کالسه پرونده: 960203  شماره دادنامه:96/9/27-9609976795901424  

مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید فراست به نشانی 
خ احمدآباد کوچه گلستان پ 18، خوانده: مجید جعفریان عمروآبادی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه،گردشــکار:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای حمید 
فراست به طرفیت آ قای مجید جعفریان عمروآبادی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 001846-95/8/30 و 001847-95/9/30  عهده 
بانک سپه به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به  خواهان را دارند علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 249، 307 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت 
مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/585/000 ریال  بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان  صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر  
خواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف:34766 شعبه 26 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )271 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

11/346 کالسه پرونده: 960924 شماره دادنامه:96/10/20-9609976793804140 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین شیرزاد فرزند رستم 
با وکالت علی کاله ریز فرزند اصغر به نشانی اصفهان خیابان ولیعصر روبه روی کالنتری 
13 مجتمع اداری ولیعصر طبقه اول واحد 101، خواندگان: 1- محمد مهدی حاجی جانی 
فرزند رحمت اله 2- احمد احمدی هردو  به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حسین 
شیرزاد فرزند رستم با وکالت علی کاله ریز فرزند اصغر به طرفیت 1- محمد مهدی حاجی 
جانی فرزند رحمت اله 2- احمد احمدی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد وپنجاه میلیون ریال  
وجه چک به شماره 426450-96/5/25   به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/945/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)96/5/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:34772 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 330 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

11/333 کالسه پرونده: 930408، 93-481  شماره دادنامه: 9609976793904178-
96/11/4  مرجع رسیدگی: شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
تاجی زادگان به نشانی اصفهان میدان جمهوری اسالمی کوچه شهید شهبازی بن بست 

تاج پالک 9،  خواندگان: 1- احمد 2- علی شهرت هر دو آقابزرگی 3- سید مهدی امامی 
4- حسین شهوند همگی مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند،  گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
 می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادنامه صادره به شماره 932 مورخ 93/6/2 با 
عنایت به محتویات پرونده و حسب اســتعالم صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک 
و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شــود بخشی از مشخصات موضوع 
دادنامه سهوا قید نگردیده اســت فلذا دادنامه فوق الذکر به تجویز ماده 309 قانون آیین 
دادرسی مدنی بدین نحو اصالح می گردد که رای بر محکومیت خواندگان به انتقال سند 
رسمی هزار متر مربع از باقی مانده پالک ثبتی شماره 28/790 واقع به آدرس خیابان امام 
خمینی کوی مســعودیه خیابان ملت جنب مدرســه قرآن صادر و اعالم می گردد و رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود سایر مفاد دادنامه 
 کماکان به قوت خود باقیســت ابالغ دادنامه اصلی بدون دادنامــه اصالحی فاقد اعتبار 
 می باشد. م الف:34819 شــعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

) 253 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

11/539  آقای علی طالبی بیدهندی دارای شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست به 
کالسه  526/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زینب خانم طالبی بیدهندی به شناسنامه 564 در تاریخ 95/2/24  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه 
طالبی بیدهندی فرزند حسینعلی به شماره شناســنامه 16 فرزند متوفی 2- علی طالبی 
بیدهندی فرزند حسین علی به شماره شناسنامه 7 فرزند متوفی 3- حبیب طالبی بیدهندی 
فرزند حسین علی به شماره شناسنامه 3955 فرزند متوفی 4- رضا طالبی فرزند حسین علی 
به شماره شناسنامه 2 فرزند متوفی می باشد و به جز وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 598 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( ) 173 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

11/540  آقای علی طالبی بیدهندی دارای شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست به 
کالسه  527/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســین علی طالبی بیدهندی به شناســنامه 69 در تاریخ 94/12/26  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به1- زینب خانم طالبی بیدهندی فرزند جعفر به شــماره شناسنامه 564 همسر متوفی  
2- معصومه طالبی بیدهندی فرزند حســینعلی به شماره شناســنامه 16 فرزند متوفی 
3- علی طالبی بیدهندی فرزند حسین علی به شماره شناسنامه 7 فرزند متوفی 4- حبیب 
طالبی بیدهندی فرزند حسین علی به شماره شناسنامه 3955 فرزند متوفی 5- رضا طالبی 
فرزند حسین علی به شماره شناســنامه 2 فرزند متوفی می باشد و به جز وراث فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 599 
 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( ) 185 کلمه، 

2 کادر(  
اجراييه

11/535 شــماره: 342/95 ش 1  بموجب دادنامه حضوری/ غیابی شــماره 192 مورخ 
96/5/2 شورای حل اختالف نطنز شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است 
محکوم علیه نعمت اله عبدالوند فرزند سیاه به نشــانی مجهول المکان  محکوم است به 

1- پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال  به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له علی 
اکبر نسرانی فرزند حسن شغل بازنشسته به نشــانی نطنز 45 متری روبروی فرمانداری 
خیابان شهید شعبانی  و 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/7/10  
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له، 3- پرداخت مبلغ 427/500 ریال به عنوان خسارات 
دادرســی در حق محکوم له، 4- پرداخت هزینه اجرایی معادل نیم عشــر دولتی در حق 
صندوق دولت )رعایــت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی اســت(. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل اقدام 
نماید:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد2-یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت  مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. هر گاه ظرف 
سه ســال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شــود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد 
به حسب جنحه ای از شصت و یک روز تا شــش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص 
ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. عالوه 
بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 
79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه 
درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 1394(. م الف: 596 شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )344 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353507762 ابالغنامــه:  شــماره   11 /516
9609980363301129 شــماره بایگانی شــعبه: 962130  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای امید حق شناس، خواهان دادخواستی به طرفیت  خوانده 
به خواسته ایراد ضرب و جرح مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980363301129 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
)109 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/12/27 و ساعت 9 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36122 شعبه 109 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353507804 ابالغنامــه:  شــماره   11 /517
9409980359701510 شــماره بایگانی شــعبه: 962162  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای فرهاد گلچین فرزند غالمرضا، خواهان دادخواستی به 
طرفیت  خوانده به خواســته خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9409980359701510 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )109 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/12/28 و ساعت 9 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36124 شعبه 109 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(

مزايده
11/537 شماره نامه:1396009001097318 شماره پرونده: 9609986823200727 
شماره بایگانی پرونده: 960100  اجرای احکام  مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر 
دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالســه مدنی 960100 که به موجب آن دســتور 
فروش پالک ثبتی 3056 فرعی از 16 اصلی بخش 17 زواره به مالکیت سه دانگ مشاعی 
خانم سکینه مقنیان فرزند عبدالحسین و سه دانگ مشاعی آقای غالمرضا مقنیان فرزند 
عبدالحسین صادر گردیده است فلذا ملک مورد نظر را به شــرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش برساند.1- یکباب منزل مسکونی که مطابق سند مالکیت دارای 309 متر مربع و 
حدود 148/00 متر مربع اعیانی مســکونی در یک طبقه که اسکلت ساختمان دیوار باربر 
آجری با سقف طاق آجر و آهن بوده کف ساختمان موزاییک، سطوح داخلی هال تا ارتفاع 
حدود یک متر سنگ و مابقی و ســقف گچ، سطوح داخلی بقیه قســمتها و سقفها اندود 
گچ، درب و پنجره های خارجی پروفیل فلزی و درب های داخلی چوبی، کف آشــپزخانه 
موزاییک و بدنه تا ارتفاع 2 متر کاشی همراه با کابینت فلزی قدیمی، کف سرویس های 
بهداشتی سرامیک و بدنه ها تا ارتفاع 1/50 متر کاشی با درب چوبی و آلومینیوم قدیمی، 
سیستم سرمایش کولرآبی، سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن میباشد و قدمت ساخت 
آن باالی 30 سال نمای خارجی ساختمان و حیاط آجرنما، کف حیاط موزاییک و ساختمان 
دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشــد. قیمت کارشناسی شده پالک ثبتی فوق الذکر 
1/013/600/000 ریال معادل 101/360/000 تومان می باشد متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشــانی 
زواره خیابان امام خمینی کوچه شهید حمامیان پالک 46 به کدپستی 45511-84416 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شــخصی واگذار می گردد 
که باالترین پیشــنهاد را ارایه نماید. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشــنهاد را ارایه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده 
دادگستری به شماره 2171350218000 طی فیش چهار نسخه ای واریز نمناید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
تاریخ مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 ساعت 10 صبح، مکان مزایده: اجرای 
احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره. م الف:468  شعبه اجرای احکام مدنی بخش 

زواره )373 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/536 شماره اجراییه:9610423734100144  شماره پرونده:9609983734100281 
شماره بایگانی شعبه:960290 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609973734100740 
محکوم علیــه احمــد میرزاپور فرزند ذکــر علی محکوم اســت بــه 1- پرداخت مبلغ 
1/470/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته با  احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 3/240/000 ریال خسارات دادرسی در 
حق محکوم له رضا عباسی مزرعه خطیری فرزند علی به نشانی نطنز فاطمیه منزل محمود 
کشمیری 2- پرداخت هزینه اجرایی به مبلغ نیم عشر 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 موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد 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 اشخاص 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش 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 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 605 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

نطنز)399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/338 کالسه:960517 شماره دادنامه:9609976794204052-96/10/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر نصوحی به نشانی بزرگمهر 
مجموعه تندیس ساختمان تندیس واحد 13، خواندگان: 1- حسین شهرام و ناصر گلزار و 
فاطمه ایروانی هر سه به نشانی مجهول المکان و محمد وطن خواه به نشانی اصفهان خ 
امام خمیی کوچه ویالی شمالی آخر کوچه شهید شهبازی، خواسته: مطالبه وجه سفته، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوای اکبر نصوحی به طرفیت حسین شهرام و ناصر گلزار و 
محمد وطن خواه و فاطمه ایروانی به خواســته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال بخشی 
از وجه ســفته به شــماره خزانه داری کل 489604  به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون  ریال بابت اصل خواسته و 2/060/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/5/1 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:34806 شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )314 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/339 کالسه پرونده: 960792  شماره دادنامه:96/11/2-9609976805102209 
مرجع رسیدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا الماسی 
به نشانی کوهپایه میدان امام خ امام کوچه شــهید خزائی بن بست اول، خوانده: یعقوب 
مرادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه دو فقره چک به شماره های 236417-
96/3/20 و 236418-96/5/20 به عهده بانک کشــاورزی و مطالبه کلیه هزینه های 
دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محمد رضا الماسی به طرفیت آقای یعقوب مرادی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 72/000/000 ریال وجه چک  به شماره 236418-96/5/20 و 96/3/20-236417 
به عهده بانک کشاورزی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 

و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بــر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 970/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 96/3/20-
96/5/20  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34820 شعبه 51 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/340 کالسه پرونده: 961059 شماره دادنامه:9609976793504379 -96/10/30  
مرجع رســیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: خانم بتول عنایت 
کردآبادی به نشانی هشت بهشت شــرقی خ نیرو جنوبی خ آزادی بن شقایق پالک 41، 
خوانده: حسن رجایی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای خانم بتول عنایت کردآبادی به طرفیت آقای آقای حسن رجایی به خواسته مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 810094-96/5/25 به عهده بانک انصار به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 500 /602 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی  و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/5/25(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34798 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/341 کالسه پرونده: 960705 شــماره دادنامه:96/8/2-9609976794401178 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر نصوحی به نشانی 
اصفهان بزرگمهر مجتمع تندیس واحد 13، خوانده: میثم اســماعیلی به نشانی مجهول 
المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  آقای اکبر نصوحی به طرفیت آقای میثم اسماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ 
120/000/000 ریال وجه چک به شماره 838/793909-96/4/1   به عهده بانک مسکن 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )96/4/1(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34803 شعبه 14 

شورای حل اختالف اصفهان ) 278 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/342 کالسه پرونده: 960704 شــماره دادنامه:96/8/2-9609971794401177 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر نصوحی به نشانی 
اصفهان بزرگمهر مجتمع تندیس واحد 13، خوانده: امیر سعید اباذریان به نشانی مجهول 
المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  آقای اکبر نصوحی به طرفیت آقای امیر سعید اباذریان به خواسته مطالبه 
مبلغ 70/000/000 ریال وجه چک به شــماره 413/611961-94/5/3   به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/5/3(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34804 شعبه 14  حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 279 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

11/541  مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 798/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ســاعت 6/15  روز چهارشنبه 
مورخه 1396/12/23، مشــخصات خواهان: علی ســعیدی فرزند مرتضی به نشــانی 
محمودآباد خ 46 کارخانه اهورا،  مشخصات خوانده: غالمرضا روحانی فر فرزند محمدرضا، 
خواســته و بهای آن:  مطالبه 115/000/000 ریال بابت شــش فقره چک بانک ملی به 
انضمام یک خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از سررسید لغایت پرداخت و بدوا صدور تامین، 
دالیل خواهان: رونوشــت چک ها و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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: 6832 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
11/528 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027000680 مورخ 1396/01/23 مریم صفاهاني  فرزند 
مرادعلي بشماره شناســنامه 46 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199582468 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت191/97 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027000681 مــورخ 1396/01/23 حجت اله صفایي 
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199587761 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت191/97 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027008924 مورخ 1396/08/06 سید هاشم طباطبایی 
فرزند سید علی محمد بشماره شناسنامه 55 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659344097 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت137/82  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
4- راي شــماره 139660302027008925 مورخ 1396/08/06  زهره یوسفي فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 58552 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281684104 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت137/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027009475 مورخ 1396/08/23  فخري گنجهء  فرزند 
بمانعلی بشماره شناسنامه 56027 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281657298 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6270 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت159/76 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139660302027009476 مورخ 1396/08/23 جعفر حاجی هادیان 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 48878 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281585841 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6270 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت159/76 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027009945 مورخ 1396/09/11 احمد دستان فرزند وفادار 
بشماره شناسنامه 9 صادره از خوروبیابانک بشماره ملي 5409863291 در ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت254/28  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی آبشاهی.
8- راي شماره 139660302027010123 مورخ 1396/09/15 حسین ابراهیمي محمد 
آبادي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291264973 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9514 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 60/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027010381 مورخ 1396/09/23 حسن امیني خوراسگاني 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 57 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291214641 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 باقیمانده فرعي 
از اصلي 8873 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت99/60  مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی امینی .
10- راي شــماره 139660302027010382 مــورخ 1396/09/23 حمیــد امینــي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 8429 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293449301 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 8873 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت95/39  مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن امینی خوراسگانی.
11- راي شماره 139660302027010427 مورخ 1396/09/25  نادر براتي لپري فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 6139 صادره از ایذه بشــماره ملي 1840048913 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت308/26  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت 

اله زارعی هفدانی فرزند حسین.
12- راي شماره 139660302027010831 مورخ 1396/10/06 مهدي باطني فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 2419 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286671973 در ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء ربیعه اعیانی 40 سهم از 100 سهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 82 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/75 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي جواد باطنی .
13- راي شــماره 139660302027010968 مورخ 1396/10/10 فرهاد فرقاني فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 305 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141046512 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 233/87  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی رفیعیان کوپائی فرزند محمد تقی.
14- راي شماره 139660302027010969 مورخ 1396/10/10 سیف اله فرقاني فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 296 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141040591 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 233/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی رفیعیان کوپائی فرزند محمد تقی.
15- راي شماره 139660302027011006 مورخ 1396/10/11 حمزه احمدي فرزند 
محمدکاظم بشماره شناســنامه 1181 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291621423 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری کردآبادی.
16- راي شماره 139660302027011010 مورخ 1396/10/11 صفورا امیني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 228 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291641718 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9533 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 160/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین عابدی خوراسگانی.
17- راي شــماره 139660302027011011 مــورخ 1396/10/11 مهــدي ثمري 
خوراسگاني فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 15764 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283858649 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9533 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160/63 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین عابدی خوراسگانی.
18- راي شماره 139660302027011050 مورخ 1396/10/12 زیبا گلچین فر فرزند 

محمدعلي بشماره شناســنامه 684 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285647289 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10244 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مرتضی حاجی علیزاده کردآبادی .
19- راي شــماره 139660302027011102 مورخ 1396/10/16 اکبر رمضاني فرزند 
سیف اله بشــماره شناســنامه 513 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287816215 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139660302027011149 مورخ 1396/10/17  حســین عبدالهي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 727 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291454446 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9017 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/59 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجیه آغا بیگم .
21- راي شماره 139660302027011154 مورخ 1396/10/17 مجید ترابي زیارتگاهی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1528 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288068964 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/69 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد علی مرکبیان.
22- راي شماره 139660302027011161 مورخ 1396/10/17 حمید ترابي زیارتگاهی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 43654 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282359096 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/69 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد علی مرکبیان.
23- راي شماره 139660302027011193 مورخ 1396/10/18 مجید عاصمي اصفهاني 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1609 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286725658 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
258 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  196/31  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027011196 مــورخ 1396/10/18 محمد عاصمي 
اصفهاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1274 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286917832 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 258 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

196/31  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027011200 مورخ 1396/10/18 علیرضا شمسي فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199543845 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 57 فرعي از اصلي 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027011201 مورخ 1396/10/18 قاسم علي عابدی 
جبلی فرزند حیدر بشماره شناســنامه 29 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659444490 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12983 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027011202 مورخ 1396/10/18 فاطمه عابدی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 12 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659468111 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12983 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شــماره 139660302027011251 مــورخ 1396/10/18  محمد حســین 
قادري زفره فرزند محمدابراهیم بشــماره شناســنامه 80 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659534848 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
17 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 162/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس حیدری .
29- راي شــماره 139660302027011259 مورخ 1396/10/19 سهیر اصیل فرزند 
یونس بشماره شناسنامه 1037 صادره از عراق بشماره ملي 1277704872 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 547/16  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد علی رفیعیان کوپایی فرزند محمد تقی.
30- راي شــماره 139660302027011260 مــورخ 1396/10/19 مهــدي مهمان 
دوســت اصفهاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 362 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286479010 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 547/16 مترمربع. 
 خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد علی رفیعیان کوپایی فرزند 

محمد تقی.
31- راي شــماره 139660302027011287 مورخ 1396/10/19 زهرا شــایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291432906 در 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139660302027011290 مورخ 1396/10/19 محمد شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291386051 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027011293 مورخ 1396/10/19 علي شایان نژاد فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 123 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373098 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
از اصلي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027011296 مورخ 1396/10/19 حســن شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 8539 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787164 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027011299 مورخ 1396/10/19 بتول شایان نژاد فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 7245 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283774259 در نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027011302 مورخ 1396/10/19 حسین شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 7897 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283780763 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027011305 مورخ 1396/10/19 احمد شــایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 1874 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291523359 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139660302027011306 مورخ 1396/10/19 حسن محمدي فرزند 
امیرحمزه بشماره شناسنامه 110 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209603225 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12039 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 80/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمود نیل فروشان .
39- راي شماره 139660302027011309 مورخ 1396/10/19 رسول سلطان آقائي 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 130 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291063021 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 176/75 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
40- راي شــماره 139660302027011310 مورخ 1396/10/19 محمد امیني قلعه 
نوئي فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291418113 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5179 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محترم اکبری .
41- راي شماره 139660302027011320 مورخ 1396/10/20 آیت اله محمد قاسمي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 7 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199748080 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 163 فرعي از اصلي 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 112/90  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین عنایتی کلمانی.
42- راي شــماره 139660302027011321 مــورخ 1396/10/20 حمید مظاهري 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 123 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659092233 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 157/22 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027011323 مورخ 1396/10/20 حسین شکاریان فرزند 
غضنفر بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649643199 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 201/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027011324 مورخ 1396/10/20 میترا خلیلي زاده ماهاني 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 177 صادره از رفســنجان بشماره ملي 3051169439 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5482 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 10/28  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139660302027011325 مورخ 1396/10/20 روزبه زرگری سامانی 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 572 صادره از آبادان بشماره ملي 1816926140 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/34 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعقان.
46- راي شماره 139660302027011326 مورخ 1396/10/20 اعظم محسني حبیب 
آبادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از حبیب آباد بشماره ملي 6609866279 
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139660302027011328 مورخ 1396/10/20 سیدشــمس الدین 
محمدي کهنگي فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره ملي 
1189812215 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک . 
فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 152/31 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
48- راي شماره 139660302027011331 مورخ 1396/10/20 اصغر کیاني نسب فرزند 
عبدالحسین بشماره شناسنامه 54 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288638418 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12504 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سکینه فروغی ابری .
49- راي شــماره 139660302027011334 مورخ 1396/10/20 مهري ســقائیان 
اصفهاني فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 1392 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286542405 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 12504 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سکینه فروغی ابری .
50- راي شــماره 139660302027011346 مــورخ 1396/10/21 محمود نیکبخت 
نصرآبــادي فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 8 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291356398 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11601 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 13/80 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
51- راي شماره 139660302027011374 مورخ 1396/10/21 علي زارعي خیاداني 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 12916 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283830965 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 172/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج عباس زارعی خیادانی.
52- راي شــماره 139660302027011436 مورخ 1396/10/23  علي اردفروشــان  
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 646 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286361567 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1576 فرعي از 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/80 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027011506 مورخ 1396/10/25 محمد رضائیان فرزند 
رجبعلی بشماره شناســنامه 63785 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281737690 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5957 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن امینی فرزند رضا .
54- راي شــماره 139660302027011507 مورخ 1396/10/25  سید آرش رضائی  
فرزند سید کرم اهلل بشماره شناسنامه 1122 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621596489 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10338 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 54/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد شهبازی.
55- راي شماره 139660302027011540 مورخ 1396/10/25 یوسف فرامرزي فیل 
آبادي فرزند مهراب بشماره شناسنامه 113 صادره از فارسان بشماره ملي 4679693657 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 127/33 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاورز .
56- راي شــماره 139660302027011541 مورخ 1396/10/25 رمضانعلي حیدري 
فرزند اسداهلل بشماره شناســنامه 3545 صادره از بروجن بشماره ملي 4650190738 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان .
57- راي شــماره 139660302027011623 مورخ 1396/10/28 ســیاوش تیموري 
جروکاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 1947 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289226261 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 

از قطعه زمین پالک 3791 فرعــي از اصلي 15191 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 231/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

58- راي شــماره 139660302027011624 مــورخ 1396/10/28 حســن تیموري 
جروکاني فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه 18 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289860610 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 3791 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

231/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027011625 مورخ 1396/10/28 فخرالسادات بدری 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 745 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286418801 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3791 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/05 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027011626 مــورخ 1396/10/28 فضل اله فتاحي 
دهکــردي  فرزند علی بشــماره شناســنامه 1155 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286469430 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
61- راي شــماره 139660302027011638 مورخ 1396/10/28 مهدیقلي کهرنکي 
سفیددشــتي فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 32 صادره از بروجن بشــماره ملي 
4650542707 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13070 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری .
62- راي شماره 139660302027011640 مورخ 1396/10/28 علیرضا قیصری فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 189 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291369139 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5948 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بهروز حسینعلی زاده فرزند غالمعلی.
63- راي شــماره 139660302027011643 مــورخ 1396/10/28 فاطمه قیصري 
خوراســگاني  فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 556 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291463471 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي بهروز حسینعلی زاده 

فرزند غالمعلی.
64- راي شــماره 139660302027011743 مورخ 1396/11/01  اصغر پاکدل فرزند 
اسکندر بشماره شناسنامه 21 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199774081 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 154/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمعلی زارعی هفدانی فرزند شکراله.
65- راي شــماره 139660302027011788 مورخ 1396/11/03 محمد فروغي ابري 
فرزند قدیرعلي بشماره شناسنامه 1301 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283641887 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 25 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن بنکدار پور فرزند حاج علی .
66- راي شماره 139660302027011819 مورخ 1396/11/04 زهرا خسروي فرزند 
گودرز بشماره شناســنامه 14 صادره از آباده بشــماره ملي 2411370237 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5757 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد نخجوان فرزند محمد علی .
67- راي شــماره 139660302027011964 مــورخ 1396/11/08 عبدالعظیم یزدان 
پناه کجاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 7 صادره از نائین بشماره ملي 1249660971 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین کالنی اعرابی فرزند باقر.
68- راي شماره 139660302027011980 مورخ 1396/11/08  عباسعلي اخالقي فرزند 
رمضانعلي بشماره شناســنامه 12440 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283826305 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12638 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 172/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی بنکدار پور فرزند محمد تقی .
69- راي شــماره 139660302027011997 مــورخ 1396/11/09 علیرضا صادقي 
خوراســگاني فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 440 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291422129 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 6320 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/90 مترمربع. خریداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي غالمحســین دانشــمند خوراســگانی

 فرزند علی.
70- راي شــماره 139660302027012041 مورخ 1396/11/10 شرکت پایانه شرق 
اصفهان  به  شماره ثبت 11093 و شناســه ملي 10260321544  در ششدانگ یکباب 
ترمینال شرق اصفهان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 61794/28 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
71- راي شماره 139660302027012094 مورخ 1396/11/11 علی مالکیان نعیم فرزند 
علیقلی بشماره شناسنامه 2167 صادره از تهران بشماره ملي 0053909534 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12487 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 204/81 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شــماره 139660302027012103 مورخ 1396/11/12 علیرضا اسماعیلي 
شهرســتاني فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 881 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289355428 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 116 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس )کیوان تخت فوالدی (.
73- راي شــماره 139660302027012150 مورخ 1396/11/12 خسرو پدران فرزند 
علي بشماره شناســنامه 39111 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282318561 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
151 فرعي از اصلي 11810 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/57 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139660302027012153 مورخ 1396/11/12 فرزانه سبقت الهي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 45593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280345411 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
151 فرعي از اصلي 11810 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/57 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
75- راي اصالحی شماره 139660302027012266 مورخ 1396/11/15 جعفر درویشي 
خوراسگاني فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 12944 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283831244 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9741 - 9712 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/36 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فخری ربانی.صحیح می باشد که در رای شماره 

139660302027008855 به اشتباه ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/09

م الف: 36202 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 



اقبال عباســی اظهــار داشــت: چهارمحــال و بختیاری، اســتانی با 
پتانسیل های منحصر به فرد در حوزه های گردشگری و طبیعت گردی 
اســت، اما تاکنون از این ظرفیت در راستای توســعه و ایجاد اشتغال 

بهره گیری موثری نشده است.
وی ادامه داد: امروزه 55 درصد اشــتغال مربوط به حــوزه خدمات و 
گردشگری است که اهمیت این موضوع برای چهارمحال و بختیاری که 

از یکسو دارای باالترین نرخ رشد بیکاری در کشور و از سوی دیگر دارای 
قابلیت های متعدد در حوزه گردشگری است، دو چندان است.

فراهم شدن امکانات خوب در حوزه گردشگری این استان 
عباســی با بیان اینکه امکانات نســبتا خوبی در حوزه گردشگری این 
استان فراهم شــده اســت، تصریح کرد: این اســتان دارای 12 هتل 
و 12 هــزار تخت اقامتی اســت و در تــاش برای ایجاد ســه دهکده 

 توریســتی تفریحی هســتیم که می تواند در جذب گردشــگر نقش 
مهمی ایفا کند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: این درحالی است 
که نباید بــه ایجاد واحدهای اقامتــی و هتل ها اکتفا کــرد، بلکه باید 
با ایجــاد تورهای طبیعت گردی و فراهم ســازی خانــه های تاریخی 
 و روســتایی برای گردشــگران، زمینه مانــدگاری آنها را در اســتان

 فراهم کرد.
ایجاد بسترهای فرهنگی برای جذب گردشگر

عباسی، ایجاد بســترهای فرهنگی، امنیتی، انتظامی و اقتصادی برای 
جذب گردشــگر را از امور ضروری در این حوزه دانست و گفت: این امر 
رسالت دولت و مدیران مربوطه است و تاش می کنیم تا امنیت، سود 
و رفاه را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه 

گردشگری استان فراهم کنیم.
وی در ادامــه، تدوین ســند توســعه پایــدار را تدبیر رفع مشــکل 
بیکاری اســتان دانســت و اظهار کرد: این ســند بر اســاس اســناد 
باالدســتی با بهره گیری از نظر و مشــاوره صاحب نظــران و نخبگان 
دانشــگاهی و مزیت هــای نســبی شهرســتان ها در حــال تدوین 
 اســت و پیش بینی می شــود فرآیند تکمیل آن تا پنج مــاه آینده به 
طول بینجامد.عباسی همچنین به مسئله خشکسالی این استان اشاره 
کرد و گفت: خشکسالی های متوالی در استان منجر به تعطیلی بسیاری 
از فعالیت های کشاورزی شده و معیشت کشاورزان را با چالش مواجه 
کرده که بخشی از افزایش نرخ رشــد بیکاری در استان ناشی از همین 
مسئله است. استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با دعوت مردم 
به حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار کرد: استکبار جهانی 
با نظام سرافراز و مردم آگاه و فهیم کشور مشکل دارد و همین موضوع 

سبب شده تا فتنه های متعددی را علیه نظام به راه اندازد.
عباســی با حمایــت از سیاســت هــای دولــت افــزود: بــا وجود 
 اینکــه درآمــد دولت کــم و هزینه هــا و توقعــات باالســت، دولت 

همچنان سرپاست.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبرداد:

تدوین سند توسعه پایدار؛ راه حل مشکل بیکاری 

استاندار چهارمحال و بختیاری از تالش برای ایجاد بسترهای جذب سرمایه گذار در این استان خبر داد و گفت: توسعه این استان در گرو 
پیوند با سه بخش سرمایه گذار خصوصی، اعتبارات دولتی و همراهی مردم است.

تدوین سند توسعه پایدار؛ راه حل مشکل بیکاری
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

در آینده نزدیک صورت می گیرد؛
رفع مشکل خرابی کارتخوان 

اتوبوس ها
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری شهرکرد، از رفع مشکل خرابی 
دســتگاه کارتخوان اتوبوس مســیر فردوسی 
شــمالی در آینده ای نزدیک خبر داد. استفاده 
از بلیت کاغذی و پول نقد در سامانه های حمل 
و نقل عمومــی، هزینه های زیــادی را از بعد 
اقتصــادی و اجتماعی به  مجموعــه مدیریت 
شهری و شهروندان تحمیل می کند؛ درعوض 
استفاده از کارت بلیت در حمل و نقل عمومی 
مزایای بسیاری دارد؛ از جمله مدیریت پویا در 
سامانه حمل و نقل، تسهیل در خدمات رسانی، 
کاهش در هزینه ها، امنیــت در گردش مالی 
شــبکه حمل و نقــل و رضایت شــهروندان. 

اســدی زاده اظهار کرد: مشکل خرابی دستگاه 
کارتخوان مسیر فردوسی شــمالی، مربوط به 
اشکال در سیم کشی اتوبوس است که در آینده  

نزدیک رفع می شود.

فرماندار کوهرنگ خبرداد:
بارش برف در کوهرنگ

فرماندار کوهرنگ از آغاز بــارش برف در این 
شهرســتان خبر داد.مرتضی زمانپور در گفت 
و گو با خبرنگار مهر با اشــاره به بارش برف در 
شهرستان کوهرنگ، اظهار داشت: جاده های 
این شهرستان به ویژه گردنه ها، مرتفع و لغزنده 

هستند.
وی بیــان کرد: مســافرانی که قصد ســفر به 
کوهرنگ را دارند باید با زنجیر چرخ و تجهیزات 
کامــل وارد این شهرســتان شــوند.فرماندار 
کوهرنگ بیان کرد: راهداران در این شهرستان 

به حالت آماده باش درآمده اند.

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری 
خبرداد:

آغاز عملیات رفع نقاط 
حادثه خیز در شهرستان لردگان

مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
چهارمحال و بختیــاری، در حاشــیه اجرای 
عملیات رفع نقاط حادثه خیز در شهرســتان 
لردگان گفت: این طــرح به طول 5/5 کیلومتر 
و اعتبار اولیه 72 میلیارد ریال آغاز شــده که 
پیش بینی می شود ظرف هشــت ماه به اتمام 
برسد. احمد جمشیدی تصریح کرد: بهسازی 

و روکش آســفالت مســیر لردگان به آتشگاه، 
بهســازی نقاط پرحادثه و روکش آســفالت 
لردگان- ُمنَجرمویی و رفــع نقاط حادثه خیز 
محور سه راهی ســرخون-رفن، در قالب این 
طرح اجرایی می شود.وی با اشاره به طرح های 
بهره برداری شــده این ســازمان در دهه فجر 
امسال، تصریح کرد: افتتاح محور داخلی شهر 
سفیددشت، بازگشایی محور چهاربانده ابتدایی 
گردنه گوشنگلی در محور بروجن به لردگان و 
آغاز بهسازی و روکش آسفالت محور سرخون- 
رفن در شهرستان اردل، از مهم ترین طرح های 

این نهاد در دهه فجر بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
مطرح کرد:

ارسال 720 اثر به دبیرخانه 
قرآن و عترت چهارمحال 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی چهارمحال 
و بختیاری  اظهار کــرد: در این هفته فراخوان 
9 جشــنواره از ابتدای مهرماه در استان آغاز 
شــد.جواد کارگران دهکردی با بیــان اینکه 
720 اثر به دبیرخانه جشــنواره قرآن و عترت 
چهارمحال و بختیاری ارسال شده است، افزود: 
آثار در رشته های ســینمایی، نمایش، شعر و 
داستان، علمی پژوهشــی، هنرهای تجسمی، 
صنایع دستی، رسانه های دیجیتال و مکتوب 
و نفحــات قرآنی اســت. وی ادامــه داد: این 
جشــنواره ها از بیســت و چهارم بهمن ماه در 
استان هم زمان با سراســر کشور آغاز می شود 
و تا سی ام بهمن  با اجرای برنامه های فرهنگی 

متعدد با موضوعات قرآنی ادامه پیدا می کند.

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:
تصادف دو خودرو در شهرکرد 

۸ مصدوم برجای گذاشت
 رییس پلیس راه چهارمحــال و بختیاری گفت: 
تصادف دو خودرو در شهرستان شهرکرد هشت 

مصدوم برجای گذاشت.
رحمت ا... نجفی اظهار داشــت: این تصادف بین 
خودروهای نیســان و رنو، در جاده شــهرکرد - 
فارســان رخ داده اســت. رییــس پلیــس راه 
چهارمحال و بختیــاری بیان کــرد: مصدومان 
این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان انتقال 

داده شدند.

رونمايی از اپلیکیشن تلفن 
همراه هم عصر پهلوی

به مناســبت دهه فجر و با حضور ســرتیپ دوم 
پاســدار رمضان شــریف، ســخنگو و مسئول 
روابط عمومی سپاه پاســداران انقاب اسامی، 
از اپلیکیشــن تلفن همراه هم عصــر پهلوی، در 
 مهدیه مصــای امــام خمینی )ره( شــهرکرد 

رونمایی شد.
این اپلیکیشن تلفن همراه توسط تیم تخصصی 
اندروید دفتر ســازمان فضای مجازی سراج در 

چهارمحال و بختیاری تهیه شده است.

نمايشگاه دستاورد های قرآنی 
در شهرکرد افتتاح می شود

نمایشگاه دستاورد های قرآنی، ساعت 10 صبح 
امروز، همزمان با هفته قرآن و عترت، در نگارخانه 

شهید شهرانی شهرکرد برپا می شود.
در این نمایشــگاه آثار هنر های تجسمی شامل 
پوســتر، عکس، خوشنویســی و صنایع دستی 

درمعرض دید عموم قرار می گیرد.
از امــروز تــا ۳0 بهمن مــاه جاری، بــه عنوان 
»هفته قرآن و عترت« در اســتان چهارمحال و 
بختیاری نامگذاری شده اســت و در این هفته، 
9 جشــنواره فرهنگی، هنری و قرآنی در استان 
اجرا خواهد شــد. در این جشنواره ها، هنرمندان 
و پژوهشگران علوم قرآنی، آثار خود را در زمینه 
هنر های آوایی، نمایشــی، تجسمی، سینمایی، 
 ادبی، آثار علمی پژوهشی و مطبوعات به رقابت 

می گذارند.

 فرمانده انتظامی شهرستان لردگان 
خبر داد:

کشف 3 هزار و 200 لیتر نفت 
قاچاق در لردگان

فرمانده انتظامی شهرســتان لردگان، از کشف 
۳ هزار و 200 لیتر نفت ســفید قاچــاق در این 

شهرستان خبر داد.
خســرو نجفی، از کشــف ۳ هــزار و 200 لیتر 
نفت قاچاق در لــردگان خبــر داد و اظهار کرد: 
درپی کســب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه 
کامیون باری فوتون سفید با عبور از استان های 
غربی کشــور، قصد عبور از شهرســتان لردگان 
و حمل محمولــه قاچاق به یکی از اســتان های 
مرکزی کشــور را دارد، موضوع در دســتور کار 
 ماموران فرماندهــی انتظامی این شهرســتان 

قرار گرفت.
 وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطاعاتی، مسیر 
حرکت خودرو، مشخص و ضمن هماهنگی های 
قضایی با اعزام اکیپی از ماموران به محل مدنظر، 

سرانجام خودرو  شناسایی و متوقف شد.

برنامه هفته دوازدهم مسابقات 
لیگ برتر فوتسال اعالم شد

برنامه هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال 
چهارمحال و بختیاری، از سوی کمیته مسابقات 

برای روز جمعه 27 بهمن ماه اعام شد.
هر چهار بــازی هفته دوازدهم مســابقات لیگ 
برتر فوتســال چهارمحــال و بختیــاری، رأس 
 ساعت 15 در شــهرهای مختلف استان برگزار 

می شود.
در هفته دوازدهم مســابقات لیگ برتر فوتسال 
چهارمحال و بختیاری، رزموکت بروجن در سالن 

این شهر به مصاف پیام اردل می رود.
در دیگر بازی این روز دو تیم شهدای منجرمویی 
لردگان  و وحدت گهرو، در ســالن لــردگان با 

یکدیگر دیدار می کنند.
همچنین مرواریــد گهرو و تاسیســات غامی 
دستگرد، در دیگر بازی هفته دوازدهم مسابقات 
لیگ برتر فوتســال چهارمحــال و بختیاری در 
 ســالن ورزشــی گهرو، مقابــل یکدیگــر قرار 

می گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری گفت: از ابتدای اجرای طرح مشــاغل 
خانگی تاکنون ۳ هزار و 750 طرح به بانک های 

عامل استان معرفی شده است.
حفیظ ا... فاضل افزود: با اجرای طرح الگوی نوین 
مشاغل خانگی که از مهرماه امسال در استان آغاز 
شده است، تاکنون ۳ هزار و 750 طرح که از این 
تعداد 209 طرح برای شرکت های پشتیبان بوده، 
برای اخذ تســهیات به بانک های عامل معرفی 
شده اســت. وی ادامه داد: برای این تعداد طرح 
1۳0هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شــده 
که تاکنون 61 میلیارد ریال آن از ســوی بانک ها 

پرداخت شده است.
فاضل با تاکید بر همکاری بیش از پیش بانک های 
عامل در ارائه تســهیات به طرح های مشــاغل 
خانگی تصریح کرد: اجرای درست و کارآمد طرح 
الگوی نوین مشــاغل خانگی، مستلزم همکاری و 

همراهی دستگاه هاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال 

و بختیاری با بیان اینکه نرخ بیکاری غیررســمی 
در اســتان بیش از 20 درصد اســت، اظهار کرد: 
برای کاهش نرخ بیکاری و رفــع موانع موجود با 
اختیاراتی که دارم، دســتورالعمل های موجود را 
تسهیل می کنم و موانع را با مسئولیت خود کنار 
خواهــم زد. به گزارش ایرنا، برای رونق مشــاغل 
خانگی در استان 225 میلیارد ریال اعتبار درنظر 

گرفته شده است.

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری خبرداد:

معرفی بیش از 3هزار طرح مشاغل خانگی به بانک های عامل
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان 
از اواخر وقت روز گذشته خبر داد و گفت: این سامانه 
بارشی به ســبب گرمایی که در جو وجود دارد، به 

شکل باران ظاهر می شود. 
مهرداد قطره سامانی افزود: این سیستم که انتظار 
می رود تا چهارشنبه در استان فعال باشد، با وزش 
باد شــدید و رگبار برف در ارتفاعات شــمالی نیز 

همراه است.
وی با بیان اینکــه طی هفته جــاری و هفته آینده 
انتظار بارش های خوبی در استان می رود، تصریح 
کرد: موج دوم بارش ها در استان از روز جمعه آغاز 
می شود و تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. 
قطره ســامانی افزود: موج دوم بارش ها در استان با 
برف قابل توجهی در اســتان همراه خواهد بود که 
انتظار می رود بخشــی از کمبودهــا را جبران کند. 
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه ارتفاع فعلی برف در کوهرنگ 
صفر اســت، اظهار کرد: وقوع چنیــن وضعیتی در 

استان بی سابقه بوده اســت و این موضوع می تواند 
تامین آب در فصل تابستان را با بحران مواجه کند.

میانگین بارش ها در سال زراعی جاری 75میلی متر 
اســت که در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته 
7۳درصد و در مقایســه با میانگین بلندمدت دوره 
مشابه 79درصد کاهش داشته است. چهارمحال و 
بختیاری، سرچشمه 2 رودخانه کارون و زاینده رود 

و بخشی از رودخانه دز است.

معاون پیش بینی هواشناسی استان خبرداد:

ورود سامانه بارشی جديد به چهارمحال و بختیاری

بهمن عسگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: اقامتگاه بوم 
گردی در روستای گل آباد شهرستان کوهرنگ با ســرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح شد. وی افزود: این 
اقامتگاه در زمینی به مساحت 700 متر مربع ساخته شده و دارای هشت اتاق با ظرفیت پذیرش ۴0 گردشگر 
در روز است. عسگری اضافه کرد: پخت غذا های سنتی، تور های کوه گردی و آشنایی با آداب و رسوم عشایر، 
از جمله برنامه هایی است که در این اقامتگاه ارائه می شــود.کوهرنگ از شهرستان های نه گانه چهارمحال و 

بختیاری است که مرکز آن )شهر چلگرد( در فاصله ۸5 کیلومتری شهرکرد، مرکز استان، قرار دارد.

 افتتاح اقامتگاه 
بوم گردی در کوهرنگ

دی
گر

م 
بو

هواشناسی تعاون 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، از 
دستگیری متخلف احداث کوره زغال غیرمجاز در منطقه 

حفاظت شده هلن در شهرستان کیار خبر داد.
شــهرام احمدی  گفت: ماموران یــگان حفاظت محیط 
زیست، حین گشت و کنترل، متخلف احداث کوره زغال را 

در منطقه حفاظت شده هلن شناسایی و دستگیر کردند.
 احمدی افــزود: متخلف پــس از تشــکیل پرونده جهت طــی مراحل قانونــی به مراجــع قضایی تحویل 

داده شد.
منطقه حفاظت شده هلن با ۴0 هزار هکتار وسعت که غالبا )حدود ۳0 هزار هکتار آن( پوشیده از جنگل بلوط 
غرب است، در شهرستان های اردل، لردگان و کیار از توابع چهارمحال و بختیاری و با فاصله 110 کیلومتری 

از مرکز استان )شهرکرد( قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان:

متخلف احداث کوره 
زغال دستگیر شد

رییس اتاق اصناف شهرکرد گفت: گران شدن و نوسانات ارز هیچ 
ربطی به بازار ندارد و تماما متوجه دولت است.

این روزها اگر ســری به بازار ارز بزنیم یا نگاهی به ســایت های 
اقتصادی که قیمت روزانه ارز را ارائه می دهند بیندازیم شاهد روند 

رو به رشد قیمت در این بخش خواهیم بود.
افزایش قیمــت ارز در کشــوری همچون ایران بــر اکثر کاالها 
تاثیرگذار اســت؛ به ویــژه کاالهایــی همچون سیســتم های 

کامپیوتری، گوشــی های موبایل، لپ تاپ و کاالهای دیگری که 
به نوعی وارداتی هستند. افزایش روزانه قیمت دالر و یورو و نوسان 
در بازار ارز، روی قیمت طا نیــز تاثیر می گذارد؛ تا جایی که این 
روزها شاهدیم عاوه بر افزایش جهانی قیمت این فلز زرد، نوسان 

در بازار ارز نیز بر آن موثر واقع شده و قیمت آن را باال برده است.
افزایش قیمت طــا و ارز در بازار و نوســان در آن باعث متضرر 
شدن مردم می شود و باز این مردم هســتند که باید بهای آن را 

پرداخت کنند.
نجف کریمی افزود: در حال حاضر با کمبــود ارز در بازار مواجه 
هســتیم و فرآیند توزیع ارز در بازار نیز بر عهده نهادهای دولتی 

است؛ همین امر باعث افزایش قیمت دالر و یورو شده است.
رییس اتاق اصناف شهرکرد اضافه کرد: افزایش قیمت طا در بازار 
که این روزها با آن مواجه هستیم به دو دلیل افزایش جهانی قیمت 

طا و همچنین نوسانات ارز در کشور است.

رییس اتاق اصناف شهرکرد:
نوسانات ارز ربطی به بازار ندارد

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
ماموران فرماندهی انتظامی استان ۴ سارق با 11 فقره 

سرقت را دستگیر کردند.
فضل اله برزویی از دستگیری چهار ســارق با 11 فقره 
سرقت خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره 

ســرقت منزل، خودرو، داخل خودرو و وســایل خودرو، رســیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران فرماندهی انتظامی چهارمحــال و بختیاری قرار گرفت.وی افــزود: ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان های شهرکرد، لردگان، فارسان و بن با انجام اقدامات گســترده پلیسی و بررسی آثار و عائم 
به جا مانده در صحنه های سرقت، موفق شدند چهار سارق را دســتگیر کنند.جانشین فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به 11 فقره سرقت 

منزل، خودرو، داخل خودرو و وسایل خودرو اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان 
خبر داد:

دستگیری 4 سارق در 
چهارمحال و بختیاری
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رییس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان: 
دست متخصصان زنان و زایمان 

برای انجام سزارین باز نیست
رییس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان گفت: به 
دنبال اجبار متخصصان زنــان و زایمان به زایمان 
طبیعی و بســته بودن دســت آنها برای سزارین، 
شــاهد مرگ نوزاد، مادر یا ایجاد مشــکالتی برای 
هردو هســتیم. بهناز خانی اظهار داشت: بر اساس 
دستورالعمل وزارت بهداشت، باید سطح سزارین در 
بیمارستان های دولتی کاهش یابد؛ بنابراین هر مادر 
باردار تا زمانی که مشکلی پیش نیاید، باید طبیعی 
زایمان کند. از این رو بسیار پیش آمده که یک مادر 
از صبح تا عصر درد کشیده تا طبیعی زایمان کند؛ اما 
پس از آن به خاطر فوریت یا سایر مشکالت، عمل 
ســزارین درحالی صورت گرفته که مادر متحمل 
دردهای زیاد شده که گاها مشکالت فراوانی برای 
نوزاد یا مادر ایجاد کرده اســت. وی بیان داشت: در 
صورتی کــه متخصص زنان و زایمــان قبل از بروز 
مشکل مادر را سزارین کند، حتی به خواسته خود 
مادر، باید پاسخگوی معاونت درمان،  بیمه و... باشد.

 خودکفایی بیش از هزار 
خانوار مددجو

امسال هزار و 251 خانوار مددجو، خودکفا و از چرخه 
حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
خارج شدند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان گفت: امســال پنج هزار و 64 طرح 
اشتغال زایی در این استان، اجرا و زمینه خودکفایی 
این تعداد خانوار زیرپوشش این نهاد دولتی فراهم 

شده است.
 حمیدرضا شــیران هزینه اجرای این تعداد طرح 
را بیش از 960  میلیارد ریال  عنــوان کرد و افزود: 
هدف گذاری کمیته امداد، توانمندسازی مددجویان 
و خروج آنها از زنجیره حمایت و طرح های اشتغال، 
بیشترین ســهم را در تحقق این هدف مهم داشته 
است. بیش از 96 هزار خانوار از حمایت های کمیته 
 امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان بهره مند 

هستند.

این شرح یک پیش بینی روتین از اداره هواشناسی است که به صورت 
روزانه ارائه می شود و تمام خبرگزاری ها و رسانه ها به آن می پردازند؛ 
چنان که حتی در بخش های متفاوت خبری، بخشی را به خود اختصاص 
داده اند. اما اصوال و بدون اغراق سهم زیادی از این پیش بینی ها درست 
از آب در نمی آید و حتی دیده شــده اســت در برخی مواقع که انتظار 
شرایط بارانی را داریم، با آفتابی گرم تر از سایر روزها مواجه خواهیم شد.

 رسیدگی به این موضوع که تا چه حد این اطالعات صادر شده از سوی 

این اداره به واقعیت منجر می شــود و اســتفاده از تجهیزات مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی در این اطالعات دخیل هســتند، موضوع 
گزارش ما نیســت؛ بلکه بحث مدنظر ما تاکید بر این ضرب المثل است 
که  عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ حتی اگر کمترین احتمال را برای 

آن پیش بینی کرده باشیم.
به هر حال همین دو ســه هفته پیش بود که بعد از گذشت مدت های 
زیاد باالخره در ســطح استان و کشور شــاهد نزوالت آسمانی بودیم و 

در بســیاری از مناطق اختالل در رفت و آمد و حتی حوادث زیادی را 
مشــاهده کردیم و مســئوالن در ارتباط با این پدیده های جوی اظهار 

غافلگیری کردند!
ســرگردانی مســافران در جاده ها و لغو پروازها و تاخیر جلسات مهم 
کشــوری و حتی افزایش قیمت های سرسام آور در بسیاری از حوزه ها 
برای مدت طوالنی، از مهم ترین پیامدهای بــارش برف در چند هفته 

گذشته بود.
برخی از مســئوالن اعتقاد دارند نبود ارتباطات بین بخشــی به منظور 
پیشــبرد برنامه های اجرایی در مواقــع بحرانی، اســتفاده نکردن از 
ظرفیت های موجود در این بخش، مسائل مربوط به نبود منابع مالی و 
به روز نبودن برخی از تجهیزات از جمله وسایل مورد نیاز برای پیش بینی 
بروز طوفان یا سیالب و...، موجب شده تا شاهد ایجاد بحران در مدیریت 
بحران زده باشیم. بدون شک اولین اصل مدیریت بحران، آمادگی مواجهه 
با بحران و درواقع غافلگیرنشدن است و در این میان نهادهای مختلف 
ازجمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری، شهرداری و نهادهای 
اجرایی وظیفه دارند تــا با حضور به موقع، برف زمســتانی را به خوبی 

مدیریت کنند تا تبدیل به بحران نشود.
امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت 
بحران، عــدم هماهنگــي و همکاري 
ســازمان ها، کمبود ضوابط و مقررات 
جامع و مانع و پراکندگي و ناکافي بودن 
قوانین و مقررات موجود و محدودیت 

منابع مالي است. 
اما در مجموع باید به دنبال این واقعیت 
باشیم که چرا مدیریت بحران ما دچار 
بحران است؟ مدیریتی که در مواجهه 
با حوادث قابل پیــش بینی و غیر قابل 
پیش بینی بتواند کمترین میزان تلفات 

را برجای بگذارد.
باید با اجــرای برنامه هایــی جامع و 
بررســی پیشــنهادهای کاربردی که 
نتایج آن در کوتاه مــدت و بلندمدت 

ملموس باشــد، کمک کرد تا کارایی و کارآمدی عملکرد دستگاه ها در 
حوزه بحران ارتقا یابد.

برف و باران در راه است؛ 

لطفا غافلگیر نشوید!

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: وزش طوفان محلی با سرعت ۷۰ تا ۷۵ کیلومتر برای امروز و فردا در شهرستان های 
نایین، اردستان و نطنز پیش بینی می شود. حسن خدابخش همچنین از ورود سامانه بارش زا از غرب استان خبر داد که به دنبال آن برای 

شهر اصفهان برف و باران را به همراه خواهد داشت.

بدون شک اولین 
اصل مدیریت 

بحران، آمادگی 
مواجهه با 

بحران و درواقع 
غافلگیرنشدن 

است

عکس  روز 

سن پیشنهادی ازدواج دختران ۱۵ سال اعالم شد!

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با 
اضافه شدن مبالغی به بودجه های قبلی، رقم بودجه 
بهداشت و درمان در ســال 9۷ به ۳4 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
اکبر ترکی با بیــان اینکه در حال حاضر روســیه 

داروهای »های تــک« تولید می کند کــه ما تمام 
مارکتینگ روســیه را در این زمینه در کشور تولید 
می کنیم، تصریح کرد: تنها 5 درصد از داروهای ما 
وارداتی است که همین میزان هم با حساب و کتاب 
وارد می شود. ترکی با اشاره به بحث طرح تحول نظام 

سالمت گفت: با طرح تحول سالمت بیش از اندازه 
مراجعه کننده داریم و بیش از اندازه دارو مصرف و 
طبابت می کنیم که این موضوع عوارضی در پی دارد.

وی اظهار داشت: قبل از طرح تحول سالمت مردم 
با مشــکالت بســیاری، مواجه و ناچار به پرداخت 
هزینه های گزاف بودند اما در حــال حاضر هزینه 
بســتری بیماران در بیمارستان های دولتی سراسر 

کشور 5 درصد است.
ترکی تصریح کرد: بودجه بهداشت و درمان در سال 
9۷، حدود 29 هزار میلیارد تومــان در نظر گرفته 
شــده بود اما از ۳ هزار و ۷00 میلیارد تومانی که از 
هدفمندی یارانه ها و دیگر موارد به این مبلغ اضافه 
شد، حدودا رقم بودجه بهداشت و درمان به ۳4 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.

بودجه سال ۹۷ بهداشت و درمان، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است

کشف محموله دندان 
مصنوعی در گمرک

یک محموله دندان مصنوعی قاچاق توســط 
ماموران گمرک کشف و ضبط شد.

سن پیشنهادی ازدواج دختران 
۱۵ سال اعالم شد!

عضو فراکسیون زنان مجلس، درخصوص آخرین 
وضعیت طرح اصالح قانون سن ازدواج گفت:  این 
طرح در حال حاضر آخرین مراحل بررسی خود 
را می گذراند کــه پس از طی مراحــل اداری در 
مجلس، برای اعالم وصول به صحن علنی ارجاع 
داده می شود.طیبه سیاوشی شاه عنایتی، با بیان 
اینکه ســن ازدواج در طرح اصالح قانون ازدواج 
15 سال پیشنهاد شده است، افزود:  طرح کاهش 
میانگین سن ازدواج، پس از اتمام بررسی الیحه 
بودجه همانند سایر طرح های دیگرحوزه کودکان 
و زنان، ازجمله الیحه حمایت  از حقوق کودکان 
و نوجوانان و الیحه تامین امنیــت زنان در برابر 

خشونت، در دستور بررسی قرار می گیرد.

صدور حکم تعطیلی مرکز 
تخصصی دندان پزشکی

یک مرکز تخصصی دندان پزشکی در شهر اصفهان 
تعطیل شــد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
گفت: در پی گــزارش معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان مبنی بر فعالیت یک مرکز 
تخصصی ارتودنسی بدون مجوز، پرونده این واحد 
به شعبه ششم رســیدگی به تخلفات بهداشتی 
و درمانی تعزیرات ارســال شد. غالمرضا صالحی 
افزود: پس از رسیدگی پرونده، حکم تعطیلی این 

مرکز صادر شد.

اخبار

تحدید حدود عمومی 
11/347 شــماره: 96/921598407-96/11/10 پیرو آگهی نوبتی 
ســه ماهه دوم ســال 1396 آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک و 
مستغالت واحد ثبتی شرق اصفهان که به موجب ماده 14 قانون ثبت 
اسناد و امالک تحدید حدود می شود به شــرح شماره های ذیل می 

باشد: 
1- 15339- خانم بتول شایان نژاد فرزند عباسعلی به ش.ش 7245 
و کدملی 1283774259 نســبت به نیم دانگ مشــاع و زهرا شایان 
نژاد فرزند عباسعلی به ش.ش 436 و کدملی 1291432906 نسبت 
به نیم دانگ مشــاع و احمد شــایان نژاد فرزند عباسعلی به ش.ش 
 1874 و کدملی 1291523359 نســبت به یکدانگ مشاع و محمد
 شایان نژاد فرزند عباسعلی به ش.ش 555 و کدملی 1291386051 
 نســبت به یکدانگ مشــاع و علی شــایان نژاد فرزند عباسعلی به 
ش.ش 123 و کدملی 1291373098 نســبت به یکدانگ مشــاع 
و حســن شــایان نژاد فرزند عباســعلی به ش.ش 8539 و کدملی 
1283787164 نســبت به یکدانگ مشاع و حسین شایان نژاد فرزند 
عباسعلی به ش.ش 7897 و کدملی 1283780763 نسبت به یکدانگ 
مشاع – ششدانگ جوی متروکه تحت پالک 15339 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/68 متر مربع- جهت الحاق به 

پالک ثبتی 6424 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
روز تحدید: یکشنبه 96/12/20

به موجب مــاده 14 قانون ثبت اســناد و امــالک چنانچه صاحبان 
امالک یــا نماینــده قانونــی آنها در محــل تعیین حــدود حضور 
 نداشــته باشــند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنهــا با حضور
 اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد ضمنا اعتراضات 
مجاوریــن و صاحبــان امالک کــه در موقع تحدید حــدود حاضر 
نشــدند مطابق مــاده 20 قانــون ثبت اســناد و امــالک از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلــس تحدیدی فقط 30 روز پذیرفته خواهد شــد
 همچنیــن برابر تبصــره 2 مــاده واحده قانــون تعییــن تکلیف 
پرونده هــای معترضی ثبتی مصــوب 73/2/25 مجلس شــورای 
 اســالمی معترضین بایســتی ظرف یک ماه از تاریــخ اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند 
در صورت برخورد هــر یک از روزهای تعیین شــده با تعطیلی پیش 
 بینی نشده عملیات تحدید حدود روز بعد همراه پالکهای دیگر انجام 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 96/11/24 

 م الف:35431 مهدی شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
11/182 شماره صادره:1396/31/459947- تاریخ ثبت:1396/11/3 
، آگهي مفــاد آراء قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139660302019000309-1396/08/02- آقای 
اکبربهرامی فرزند عبدالکریم تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
واحد گاراژ به مســاحت731.08 متر مربع واقع بر روی پالک شماره 
1157 فرعی از 121 اصلــی واقع در ابنیه دهاقــان انتقال عادی مع 

الواسطع از طرف عبدالکریم بهرامی )مالک رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/24    
م الف: 96/314  زهرا یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان

ابالغ راي
11/506 کالسه پرونده: 467/96 شــماره دادنامه: 1111/96/8/3 
مرجع رسیدگي:شعبه 8 شــوراي حل اختالف خمیني شهر، خواهان: 
روح ا... رحمتي به نشاني خمیني شــهر میدان شهدا خ مدرس جنب 
کیک مدرس مغازه پالسکو فروشــي رحمتي، خواندگان: 1- مریم 
حســیني 2- محمدرضا طاهریان هر دو به نشــاني اصفهان خ رباط 
سوم قبل از میدان نگین مجتمع انصار مجاور فروشگاه دیوار، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضا قاضي شورا 
ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. 
راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي روح اله رحمتي به طرفیت 
مریم حسیني و محمد طاهریان به خواسته مطالبه مبلغ 34/000/000 

ریال به استناد یک فقره چک به شماره 844232-96/3/23 با توجه 
به خواسته خواهان و با توجه به وجود اصل مستند دعوي در ید خواهان 
که حاکي از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد 
و با توجه به اینکه خواندگان علي رغم ابالغ قانوني هیچگونه دفاعي 
در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده فلذا شورا دعوي خواهان وارد 
تشــخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدنــي خواندگان متضامنا به 
پرداخت سي و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسي 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تا زمان اجراي حکم در حق 
خواهان محکوم مي نماید راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در این شورا و پس از انقضاي مهلت واخواهي 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومي خمیني شهر است.  
م الف: 6811  شعبه هشتم مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

خمیني شهر )279 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ راي

11/508  دادنامــه: 391-96/9/29  خواهان: ســعید زماني فرزند 
حسینعلي به نشاني درچه خ امام محله سجاد ک رشید منزل شخصي، 
خواندگان: 1- رضا مقدس فرزند حسینعلي به نشاني مجهول المکان، 
2- محسن آزاد به نشاني اصفهان بلوار شــفق کوچه 16 فرعي اول 
ســمت چپ پ 75/1،  به تاریخ 96/9/27 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه شــوراي حل اختالف خمیني شــهر به تصدي اینجانب امضا 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 230/96 ح 9 از دفتر واصل و 
تحت نظر است. شــورا با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رسیدگي به شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار مي نماید. راي قاضي 
شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمي آقاي سعید زماني به طرفیت 
1- رضا مقدسي 2- محسن آزاده به خواســته تقاضاي مطالبه مبلغ 
120/000/000 ریال وجه نقد بابت دو فقره سفته به شماره 943597 
و 943598 به انضمام خســارات تاخیر تادیه و هزینه هاي دادرسي 
شورا با بررسي مجموع اوراق ومحتویات پرونده دادخواست تقدیمي 
مالحظه رونوشت و مصدق رونوشت سفته از توجه به وجود اصل سفته 
در ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعاي خواهان دفاعي از خود 
به عمل نیــاورده و دلیلي بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده 
دعوي خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 307 و 308 
و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنــي و مواد 519 و 522 
قانون آیین دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 
96/5/30 لغایت اجراي حکم که توســط دایره محترم اجراي احکام 
حقوقي بر اســاس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزي محاســبه مي 

گردد و پرداخت مبلغ 1/570/000 ریال به عنوان هزینه دادرســي و 
 پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکالت در حق خواهان محکوم

 مــي نمایــد. راي صــادره غیابــي و ظرف مــدت بیســت روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــي در همیــن شــعبه و ســپس 
ظــرف مــدت بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظرخواهي در 
 محاکــم عمومــي حقوقــي خمینــي شــهر مــي باشــد.

 م الف: 6823 شعبه 9 حقوقي شــوراي حل اختالف شهرستان 
خمیني شهر )مجتمع شماره یک( )331 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
11/336 کالســه پرونــده اصلــی: 960472  شــماره دادنامــه: 
9609976797101079 - 96/10/28  مرجع رســیدگی شعبه 41 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر رضایی زفره به نشانی 
اصفهان خمینی شــهر بلوار بســیج نبش کوچه فجر 6 طبقه فوقانی 
تاکســی تلفنی امید، خوانده: محمد جواد صالحی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال ناشی از تصادف، 
گردشکار: به تاریخ 96/9/26 شعبه 41 با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی امیر رضایــی زفره به طرفیت 
محمد جواد صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال ناشی 
از تصادف خودرو ســایپا به شــماره انتظامی 967 ب 17 ایران 67 با 
خودرو پژو 838 ل 53 ایران 65 با عنایت به اظهارات خواهان، کروکی 
و گزارش پلیس، نظریه کارشــناس رســمی دادگستری که مصون 
از اعتراض طرفین دعوی می باشــد و احراز مالکیت خواهان، شورا 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 519-198 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51/420/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/887/500 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی اســت و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس 
از مهلــت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهــی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص تامین خواســته با توجه به 
اینکه خسارت احتمالی مورد نظر شورا در مهلت مقرر تودیع نگردیده 
اســت مســتندا به بند د ماده 108 قانون مارالذکر قرار رد صادر و در 
خصوص مازاد آن مستندا به ماده 197 ق.آیین دادرسی مدنی حکم بر 
بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد.  م الف: 34773 شعبه 
 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه، 

3 کادر(  

فاطمه جبلی
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از همنشینی با احمق بپرهیز!

پیشنهاد سردبیر:

حضور قلب در نماز به تمرین احتیاج دارد
مقام معظم رهبری : انسان نماز را خوب بخواند، با توجه بخواند، حضور قلب داشته 
باشد. حضور قلب یعنی انســان از آنچه می گوید و آنچه در ذهنش می گذرد و بر 
زبانش جاری می شود، غافل نباشد؛ اینجور نباشد که نفهمد. مثال من که حاال دارم 
با شما حرف می زنم، خب، شما مخاطبید. انسان به این توجه دارد که مخاطبی دارد 
که به حرفش گوش می کند و همچنین حرف می زنــد. در نماز هم باید همین طور 
باشد؛ مخاطبی داشته باشیم که با او حرف بزنیم. من حتی عرض می کنم اگر کسی 
معنای نماز را هم نداند، اصال هیچ نداند که معنای این عبارات چیست، اما همین 
قدر بداند که دارد با یکی حرف می زند، دارد با خدا حرف می زند، این قضیه انسان 
را نزدیک می کند )قربان کّل تقّی(  این خودش مقرب است؛ تا اینکه حاال مثل ماها 
که معنا و تفسیرش را می دانیم و چندین کتاب درباره اش خوانده ایم، اما وقتی که 
نماز می خوانیم، بالمّره یادمان می رود که چکار داریم می کنیم.حضور قلب و توجه، 
کاری است که به تمرین احتیاج دارد. کسانی که این کارها را کرده اند و بلدند، به ما 
یاد می دهند که انسان باید در حال نماز، خود را در حضور یک مخاطب عالی شأن و 
عالی مقام که خالق هستی و مالک همه  وجود انسان است، احساس کند. هر چقدر 
توانست این حالت را داشته باشد، به تعبیر روایات نمازش مقبول است و آن خاصیت 
و اثر را خواهد بخشید. و دیگر آثار نماز )البته نمی شود آثار نماز را در چند جمله یا 

در چند فقره  کوتاه خالصه کرد( بر این مترتب می شود.

خطبــه فدکیــه را  سمیه مصور
می توان امتــداد راه 
غدیر دانست که به عنوان اولین بروز و ظهور جدی مبارزه و 
حق طلبی علیه توطئه غصب خالفت و انحراف از مسیر حق 
نمایان می گردد. صدیقه کبری)س( در این خطبه ضمن بیان 
عمیق ترین معارف الهیه، با شــجاعت به مســئله حقانیت 
امیرالمومنین)ع( اشاره می کند و ضمن انتقاد از بیعت شکنی 
انصار و مهاجرین با بهره گیری متقن و متین از آیات و روایات، 
سعی در اثبات والیت و همچنین حقانیت اهل بیت)ع( و دفاع 

از حقوق مادی و معنوی ایشان دارد.
توطئــه غصب خالفت کــه در ماه های آخر حیــات پیامبر 
اکرم)ص( کلید خورده بود، با رحلت ایشــان به مرحله اجرا 
درآمد و با همنشینی در سقیفه بنی ساعده و هجوم به بیت 
امیرالمومنین جهت بیعت، پیــش رفت، و ظاهرا غاصبین به 
هجوم جهت اخذ بیعت اجباری، کفایــت نکرده و در جهت 
تکمیل این پروژه، تصمیم به غصب امــوال امیرالمومنین و 

حضرت زهرا)س( می گیرند.
صدیقه طاهره با مطلع گشتن ازاین قضیه شخصا وارد عرصه 
می شوند و قدم به سوی مســجد می گذارند و در مخالفت با 
تصدی مقام خالفت توســط نا اهالن و غصب حقوق مادی و 

معنوی اهل بیت)ع(، خطبه فدکیه را ایراد می کنند.
حضرت انسیه حوراء)س( در این خطبه، کالم را با حمد و ثنای 

خدا آغاز می فرمایند و با درود به رسول خدا)ص( کالم خویش 
را این گونه ادامه می دهند:

ُر َعلَی َما أَلَْهم« )ســپاس  »الَْحْمُد ِلِ َعلَی َما أَنَْعَم، َو لَُه الّشــکْ
خدای را بر آنچه انعام فرموده و شکر، او را در آنچه الهام نموده(.
در ادامه خطبه حضرت فاطمه)س( با اشاره به توحید خداوند 
متعال می فرمایند:»خداوندی که چشم ها را قدرت دیدنش 
و زبان ها را توان توصیفش نیست و نیروی وهم و خیال هم به 

چگونگی اش دسترسی ندارند.«
حضرت زهرا)س( در ادامه، به خلقت اشیاء از سوی حق تعالی 
و همچنین مقام و منزلت و نبوت خاتم رســل)ص( اشــاره 
می کنند و مجاهدت های پیامبر اسالم)ص( را برای هدایت 

مردم یادآور می شوند.
سپس حضرت، حاضران در مسجد را مخاطب قرار می دهند 
و با یادآوری وظایف آنان در قبال دعوت نبی مکرم اسالم)ص( 
به حکمت و علل برخی از واجبات الهی اشاره می کنند:»پس 
خداوند ایمان را برای تطهیر شما از شرک قرار داد و نماز را برای 

پاک کردن شما از تکبر...«
حضرت اّم االئمه)س(، حکمت امامت و اطاعت ازاهل بیت)ع( 
را نظم یافتن و در امان ماندن امت از تفرقه بیان می فرمایند: »َو 

َطاَعَتَنا نَِظاماً لِلِْملَِّه، َو إَِماَمَتَنا أََماناً ِمَن الُْفْرَقه«
تا این قسمت از خطبه حضرت به توحید، نبوت و حکمت برخی 
از واجبات الهی و تالش پیامبــر اکرم)ص( برای خارج کردن 

مردم از جاهلیت و ظلمت به سوی نور و هدایت اشاره می کنند. 
ولی از این به بعد کالم را به سوی مقصود و هدف اصلی خویش، 
که مطالبه حق غصب شده و محاکمه دستگاه خالفت است، 
سوق می دهند و با مخاطب قرار دادن حاضران، خود را معرفی 
می کنند؛ گویی آنان فراموش کرده  اند که حضرت زهرا)س( 
کیســت که این گونه و به راحتی او را مورد ظلــم قرار داده و 

حقش را غصب کرده اند:
ــٌد َصلَّی  »أَیَُّهــا الَنّاُس! اْعلَُمــوا أَنِّــی َفاِطَمــُة َو أَبِی ُمَحَمّ
ُ َعلَْیــهِ َو آلِه« و ســپس بــه برخی از فضایل و رشــادت  اَلّ
هــای امیرالمومنین)ع( اشــاره می کننــد و مجاهدت ها و 
جانفشــانی های حضرت را در روزگار سخت صدر اسالم و در 

مقابله با کافران و مشرکان یادآور می شوند.
در ادامه به حــوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر عظیم الشــأن 
اســالم)ص( اشــاره و رویگردانی مردم از راه حق را مذمت 
ا  ُســوُل لََمّ می کنند و آنان را مورد عتاب قرار می دهند:» َو الَرّ
یُْقَبْر، ابِْتَداراً َزَعْمُتْم َخْوَف الِْفْتَنِة أاَل فِی الِْفْتَنِة َســَقُطوا َو إَِنّ 
َم لَُمِحیَطٌة بِالْکافِِریَن، َفَهْیَهاَت ِمْنُکْم! َو َکْیَف بُِکْم؟! َو أَنَّی  َجَهَنّ
تُْؤَفُکوَن؟ ...«)و بدن پاک رسول خدا هنوز دفن نشده بود، برای 
عمل خود بهانه آوردید که از فتنه می ترسیدیم. ولی به راستی 
که در فتنه افتادید و قطعا که جهنم جایگاه و سرانجام کافران 
است. شما کجا و فتنه خواباندن کجا؟چگونه این کار را کردید؟ 

به کجا می روید؟...(

حضرت فاطمه)س( به این نکته تاکید می کنند که حق برای 
شما آشکار است، اما آن را نمی پذیرد:» آیا نمی دانید؟درحالی 
که برای شما مانند آفتاب درخشان واضح است که من دختر 
اویم! ای مســلمانان آیا سزاوار اســت که ارث پدرم را از من 

بگیرند؟«
در این قســمت از خطبه، حضرت خلیفه را مخاطب قرار می 
دهد و او را در مورد عمل نکردن به دستورات قرآن عتاب کرده، 
ِ أَْن تَِرَث أَبَاَک َو اَل  می فرمایند:» یَا ابَْن أَبِی ُقَحاَفَة، أَ فِی ِکَتاِب اَلّ
أَِرَث أَبِی ... «)ای پسر ابی قحافه! آیا در کتاب خداست که تو از 
پدرت ارث می بری و من از پدرم ارث نمی برم؟! عجب بدعت و 
امر زشتی آورده ای؟ آیا دانسته و عمدا، کتاب خدا را ترک کرده 
و پشت سر می اندازید؟(. ســپس برخی از آیات ارث در قرآن 
)ازجمله آیات مربوط به ارث در بین انبیاء( را بیان می فرمایند.

)نمل/16؛ مریم/5-6؛ انفال/75؛ نساء/11؛ بقره/180( و تاکید 
می کنند که خلیفه خالف احکام قرآن عمل کرده و حق ایشان 
را غصب نموده است، در حالی که کسی به احکام خدا همچون 
پیامبر اکرم)ص( و حضرت امیر)ع( آگاه و دانا نیست و اینان 

چنین سخنی نگفته و چنین حکمی را بیان نکرده اند.
حضرت زهرا)س( بــا یادآوری قیامت و موعود حسابرســی 
خداوند، با خلیفه اتمام حجت کــرده و انصار را که روزگاری 
از یاران ویاوران پیامبر)ص( بودند و در راه اسالم مجاهدت ها 
کردند مخاطب قرار می دهند و با یادآوری سوابق درخشان آنان 
از سکوت آنان در برابر این ستمگری و عدم همراهی و حمایت 
از خاندان رسالت شکوه می کنند، و در پایان خطبه نیز بار دیگر 
با مردم اتمام حجت می کنند:» ای مردم! برای شنیدن حرف 
بیهوده شتابانید و کردار زشت زیان آور را نادیده می گیرید. آیا 
در قرآن نمی اندیشید یا آنکه بر دل ها مهر زده شده است؟... 
به خدا قسم تحمل این بار برایتان سنگین است و عاقبت آن 
برایتان پر از وزر و وبال خواهد بود و وقتی که پرده برای شما 
برداشته شود و زیان های این امر برایتان روشن گردد، آنچه را 
که حساب نمی کردید بر شما آشکار می گردد و آنجا اهل باطل 
زیان خواهند کرد« )َو بََدا لَُکْم ِمْن َربُِّکْم َما لَْم تَُکونُوا تَْحَتِسُبُوَن َو 

َخِسَر ُهنالَِک الُْمْبِطُلون(.
بیان معــارف عمیق اعتقادی در خطبــه فدکیه و همچنین 
پرده برداری از انگیزه و هدف سران ســقیفه که به نام دین و 
قرآن با حق به مقابله پرداختند، ســواالت بســیاری را برای 
هر حق جویی مطرح می کنــد؛  ازجمله اینکه آیا رویگردانی 
از حق و مخالفت با قرآن و پیــروی از هوای نفس و همراهی 
با شیطان دینداری محسوب می شود؟ و سرانجاِم کسانی که 
دینی غیر از اســالم اختیار کنند، چیست؟  پاسخ به سواالت 
 فوق، لزوم مطالعه و دقت نظر در خطبه فدکیه را بیشتر آشکار 

می سازد.

شرح حدیثدر محضر  بزرگان

مل
ی تا

دک
ان

اخبار قرآنی 

حرکت در راه خدا
حجت االســالم  رنجبــر درباره احتــرام به پــدر و مادر 
گفته اند:«اگر در جوراب یا کفشت یک سنگریزه باشد تو را 

از راه رفتن و حرکت باز می دارد. 
بعضی از چیزها ریزند اما انسان را از حرکت در راه خدا و به 
سمت خوبی ها باز می دارند. یکی از آنها نامهربانی به پدر 
و مادر اســت، هرچند کم و حتی در حد گفتن یک »اف« 
باشد. به همین خاطر در آیه 23 سوره اسرا آمده است: »به 

پدر و مادر خود اف هم نگو!«

ثبت نام در چهل    و یکمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم آغاز شد 

ثبت نام در چهل و یکمین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم کشور از 
روز جمعه 20 بهمن ماه آغاز شد و تا 20 فروردین سال آینده ادامه خواهد 

داشت.
بر اساس اعالم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، ثبت نام در رشته های 9 گانه 
)حفظ کل، حفظ 20جزء، 10 جزء، 5 جــزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، 
حفظ و معارف موضوعی، حفظ و معارف احادیث و تفســیر قرآن کریم( و 
رشته های آوایی چهل  ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کشور 

صورت می گیرد.
برگزاری مرحله شهرســتانی این دوره از مسابقات سراســری،  از بیستم 
فروردین تا بیست و ششــم اردیبهشت 97، مرحله اســتانی از یکم تیرماه 
تا ششم مردادماه 97 و مرحله کشوری از دهم تا بیست وپنجم مهرماه 97 

خواهد بود.

َُّه یَُزیُِّن لََک فِْعلَُه، َویََودٌّ أَْن تَُکوَن ِمْثلَُه. امام علی علیه السالم فرمودند:الَ تَْصَحِب الَْمائَِق َفإِن
امام علی علیه السالم در این گفتار حکیمانه، از معاشــرت با احمق نهی می کند و دلیل روشنی برای آن ذکر می نماید و 
می فرماید: »با احمق مصاحبت نکن که کارهای احمقانه خود را برای تو زیبا جلوه می دهد و دوســت دارد تو هم مثل او 

باشی«.
انسان موجودی اجتماعی است، نه تنها به این دلیل که مدنی بالطبع است وعشق به اجتماعی بودن در نهاد او نهفته شده، 
بلکه به دلیل نیازهای فراوان ومتنوعی که دارد و نمی تواند بدون کمک گرفتن از دیگران به آن برسد. اضافه بر همه اینها 
تنهایی او را رنج می دهد و کسل می کند و هنگامی که در جمع دوستان است احساس آرامش می نماید و غالبا در مشکالت، 

به وسیله درد دل کردن با دیگران تسلی خاطر پیدا می کند.
روی این جهات هرگز نمی توان انسان را از زندگی اجتماعی جدا کرد. به همین دلیل کسانی که مدتی طوالنی در سلول 
های انفرادی زندان محبوس می شوند به بیماری روانی گرفتار می گردند. زندگی اجتماعی نیز خالی از آسیب ها نیست، 
زیرا اگر انسان، دوستان مناسبی را برای خود انتخاب نکند چه بسا ضررهایی از آنها متحمل می شود که بیش از زیان های 
زندگی فردی است. به همین دلیل پیشوایان بزرگ دین همواره در این موضوع هشدار داده وروشن ساخته اند که با چه 
کسانی می توان معاشر و مصاحب شد و با چه کسانی نمی توان معاشرت کرد. یکی از مهم ترین هشدارها در روایات اسالمی 
درباره معاشرت با احمق است که امام علیه السالم در این کالم حکیمانه به آن اشاره کرده و همگان را از مصاحبت با آنها 

برحذر می دارد.
البته »مائق« به معنای کسی است که حماقت او شدید باشد. چنین کسی از کارهای احمقانه خود لذت می برد و سعی 
می کند آن را زینت دهد و جالب معرفی کند و اصرار دارد دیگران هم مانند او باشــند. از آنجا که در انسان خصلتی به نام 
»روحیه محاکات« نهفته شده که می خواهد خود را شبیه دیگران کند، چه بسا همنشینی با احمق تاثیر خود را بگذارد و 
به تدریج به سوی او گرایش پیدا کند؛ بخصوص اگر او کارهای احمقانه خود را تبلیغ و تزئین کند. در گفتار حکیمانه 38، 
امام علیه السالم به بُعد دیگری از خسارات همنشــینی با احمق اشاره کرده و خطاب به فرزندش امام حسن علیه السالم 
َُّه یُِریُد أَْن یَْنَفَعَک َفَیُضرََّک؛ فرزندم از دوستی با احمق برحذر باش؛ چراکه او  می فرماید: »یَا بَُنيَّ إِیَّاَک َوُمَصاَدَقَة االَْْحَمِق َفإِن
می خواهد به تو منفعت رساند؛ ولی زیان می رساند )زیرا براثر حماقتش سود و زیان را تشخیص نمی دهد(«. در تایید این 
سخن در حدیثی از امام صادق علیه السالم می خوانیم: »َمْن لَْم یَْجَتِنْب ُمَصاَدَقَة االَْْحَمِق أَْوَشَک أَْن یََتَخلََّق بِأَْخالقِِه؛ کسی 
که از دوستی با احمق پرهیز نکند بیم آن می رود که اخالق او را بپذیرد )و مانند او شود(«. اهمیت این موضوع به اندازه ای 
است که حتی در بعضی از روایات از امیرمومنان علیه السالم آمده است که »َعُدوٌّ َعاقٌِل َخْیٌر ِمْن َصِدیٍق أَْحَمَق؛دشمن عاقل 

از دوست احمق بهتر است«.

از همنشینی با احمق بپرهیز!

حکم خرید و فروش اسکناس به مبلغی بیشتر
خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن، 
چه حکمی دارد؟ آیت ا... خامنــه ای: در صورتی که معاملــه مذکور، 
به قصد جــــّدی و با غرض عقالیی باشد مثل اینکه اسکناس ها از 
نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشــــته باشد؛ یا اینکه عالمت 
های  مخصوص داشــته یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، 
اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع 
برای دستیابی به سود پول باشد، شــرعا حرام و باطل است. )اجوبه 

االستفتائات( 

حکم خوردن دانه انگور پخته شده در غذا
در غذایی که شــــخص دیگری درست کرده است، چند دانه انگور 

که با غذا پخته شده دیده می شود، آیا این غذا پاک است یا نجس ؟ 
آیــت ا... خامنه ای:1. اگر حبه های  انگور بسیار کم باشد و آب انگور 
مستهلک  شــود به طوری که آب انگــور بر آن صدق نکند حالل 

است. 
آیت ا... وحید خراسانی: 1. همان چند دانه انگور را بردارید و بیرون 
بیندازید. بقیــه غذا را می توانید بخورید. ولی دانه ها نجس نیســت 

فقط خوردن آن حرام است.
آیــت ا...  مکارم:1. اگــر چند حبه  انگور در غذا مســتهلک شود، آن 

غذا قابل خوردن اســت. 
آیت ا... شبیری: 1. در فرض ســوال،  احتیاط آن است که از آن غذا 

اجتناب شود و خــوردن آن هم حرام اســت.

فتو نکته 

احکام

نگاهی به فرازهایی از خطبه فدکیه؛

 خطبه فدکیه 
نماد دفاع از حریم والیت است

غصه روزی فردا را نخور 
مرحوم حاج اســماعیل دولبی فرموده اند:»هر وقت در زندگی ات گیری پیش آمد و راهبندان شــد، 
بدان  خدا کرده اســت؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟ هر کس 

گرفتار است، در واقع گرفته یار است.  اگر غالم خانزادی پس از سال ها بر سر سفره صاحب خود  
نشستن و خوردن، روزی غصه دار شود و بگوید فردا من چه  بخورم، این توهین به صاحبش 
اســت و با این غصه خوردن صاحبش را اذیت می کند. بعد از عمــری روزی خدا را خوردن، 

جا ندارد بــرای روزی فردایمان غصه دار و نگران باشــیم. خدا  عبادت وعده بعد را نخواســته 
 است؛ ولی ما روزی ســال های بعد را هم می خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد 

زنده باشیم.                                                            
 )برگرفته از طوبای محبت(

قوی ترین گواه در دادگاه عدل الهی
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در تفسیر آیات 63 تا 65 ســوره »یس« در وصف جهنم و گواه روز قیامت با این 
مضمون که »این همان جهنمی است که به شما وعده داده می شد. امروز وارد آن شوید و به دلیل کفری که داشتید، 
به آتش آن بسوزید. امروز بر دهانشان ُمهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه کسب 
کرده اند گواهی می دهند.« نکاتی را مطرح کرده  اند که می خوانید:1. خداوند بارها وعده جهنم داد، ولی کافران باور 
نکردند. 2. خداوند بر دوزخیان اتمام حجت نموده و پیوســته خطر دوزخ را به آنان ابالغ کرده است. 3. ورود کفار به 
دوزخ با تحقیر همراه است. 4.کفار و دوزخیان هرگز از آتش جدا نخواهند شــد. 5. خداوند، سبب سوز و سبب ساز 
است. دهانی را که وسیله سخن گفتن است می بندد و دست و پا را وسیله  سخن گفتن قرار می دهد. 6. معاد، جسمانی 

است. 7. در قیامت اعضای بدن، تابع اراده انسان نیست. قوی ترین گواه در دادگاه، اقرار و اعتراف به عامل جرم است.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2356 | February 13, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2356 |  سه شنبه 24 بهمن 1396 | 26  جمادی االولی 1439

دین و اندیشه



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2356 | سه شنبه 24 بهمن 1396 | 26 جمادی االولی 1439

دردسر »نسف« برای پرسپولیس
باشگاه نسف قارشی ازبکستان تنها تیم گروه 
پرســپولیس اســت که 
برای سرخپوشــان 
یک دردسر بزرگ 
پیش آورده است. 
لیگ ازبکستان که 
طبق برنامه و تقویم 
لیگ های کره جنوبی 
و ژاپن پیش می رود، حدود سه ماه قبل به اتمام 
رسیده و پرسپولیسی ها نتوانسته اند بازی های 
گذشته نسف را آنالیز کنند.آنها فقط فیلم بازی 
با الفیصلی اردن را دیده اند؛ دیداری که نماینده 
ازبکستان با نتیجه 5 بر یک از سد حریفش عبور 
کرد؛ اما چون حریف اردنی نمی توانست فشار 
زیادی روی دروازه حریف بیاورد، نقاط ضعف 
نسف نیز نادیده باقی ماند. باید دید برانکو با این 
شرایط چطور کنار می آید و برای کسب پیروزی 
مقابل نسف قارشی چه برنامه هایی در سر دارد.

اصال به این موضوع فکر نمی کنیم

پیشنهاد سردبیر:

مجتبی لطفی که از روز شــنبه به عنوان عضو هیئت 
مدیره باشگاه سپاهان معرفی و جایگزین سعید نکویی 
شد، در مورد دلیل این انتخاب به ایمنا گفت: حتما نیاز 

به این تغییرات احساس شــده است تا با یکپارچگی 
شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان، به تیم فوتبال 
 ســپاهان برای رســیدن به نتیجــه مطلوب کمک 

کنیم. لطفی در پاسخ به اینکه محسن طاهری نیز در 
ابتدای ورودش به باشگاه سپاهان به عنوان عضو هیئت 
مدیره مشغول به فعالیت بود و پس از مدتی به عنوان 
مدیرعامل باشگاه معرفی شد و آیا قرار است آن روند 
دوباره تکرار شود و در نهایت او بر صندلی مدیرعاملی 
باشــگاه بنشــیند، گفت: تا االن که چنین صحبتی 

نشده است. در حال حاضر نیز مسعود تابش به عنوان 
سرپرست باشگاه سپاهان فعالیت می کند.حضور من 
تنها به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه تیم بوده است. 
وی اظهار کرد: هنوز هم جلسه ای برگزار نشده و قرار 
است در این هفته جلسه ای برگزار شود و چیزی که 
سرمربی تیم مدنظر داشته باشد را حتما اجرا می کنیم.

عضو جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان:
قرار نیست مدیرعامل باشگاه شوم

دردسر روز

دلیل خداحافظی ملی پوش فوتسال 
مشخص شد؛
مهاجرت!

فرهــاد توکلــی، ملی پــوش ایــران پس از 
قهرمانی تیــم ملی در 
ملت هــای  جــام 
آســیا در صفحه 
مش  ا گر ینســتا ا
اعالم کرد که روز 
یکشنبه آخرین بازی 
ملی اش را انجام داده 
است. خبر خداحافظی این بازیکن ۲۹ ساله در 
حالی که می تواند ســال ها برای فوتسال ایران 
درخشیده و افتخارآفرین باشد، موجب تعجب 
همگان شد. بر اساس شنیده ها فرهاد توکلی به 
نزدیکان خود در اردوی تیم ملی اعالم کرده بود 
قصد دارد زندگی ورزشــی و شخصی اش را در 
کشور دیگری ادامه دهد. پیش از این نیز جواد 
اسفندیاری، دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران 
به دلیل شرایط نابسامان مالی در لیگ فوتسال 
ایران تصمیم به کناره گیری از فوتسال و ادامه 

زندگی خارج از کشور گرفته بود.

خبر روز

 توبیخ مهاجم صرب المپیاکوس؛ 
به خاطر »کریم«

یکشــنبه شــب  تیم المپیاکــوس در زمین 
آترومیتوس به میدان رفت 
و در نهایــت بازی دو 
بر دو مساوی شد. 
در اواخر مســابقه 
داور یــک پنالتی 
بــرای المپیاکوس 
گرفت. کریم انصاری 

داشــت این پنالتــی را بزند ولی فرد قصد 
همبازی او یعنی جورجوویــچ مانع از این کار 
شد و گویا اختالف لفظی هم بینشان پیش آمد. 
سایت اسپورت اف ام در این باره نوشته است: 
»این اتفاق در تیــم المپیاکوس قابل پذیرش 
نیست، هر چند اوروس در رختکن المپیاکوس 
از کادر فنی عذرخواهی کرد امــا پرونده این 
مهاجم صربســتانی به خاطــر نادیده گرفتن 

دستور سرمربی هنوز بسته نشده است.«

اتفاق روز

اینستاگرام

تبریک قهرمانی به سبک اصفهانی
تیم ملی فوتسال ایران با شکست 4 بر صفر ژاپن، موفق شد برای دوازدهمین بار قهرمان جام 
ملت های آسیا شود؛ این قهرمانی در حالی به دست آمد که تیم ایران بدون شکست موفق 

شد بر سکوی قهرمانی تکیه بزند.
سپهر محمدی، ملی پوش اصفهانی تیم ملی پس از کسب قهرمانی با انتشار پستی در صفحه 

شخصی خود در اینستاگرام کسب این جام را به ملت ایران تبریک گفت.

 علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس با انتشار پستی از هواداران 
سرخ پوش خواست که در بازی این تیم مقابل نسف قارشی ازبکستان 
با حضور پرشور در اســتادیوم از تیم محبوب خود حمایت کنند.

بیرانوند همچنین تصمیم AFC مبنی بر بــازی تیم های ایرانی با 
نمایندگان عربستان در زمین بی طرف را تصمیمی اشتباه خواند و 

اعالم کرد این تصمیم  از روی غرض ورزی است.

بیرانوند خط و نشان کشید!

01
فرشید اسماعیلی در آســیا شــماره 8 به تن می کند. با جدایی 
قطعی جباری از استقالل، پیراهن این بازیکن در آسیا به فرشید 
اسماعیلی رسید. او عالقه زیادی به شمار 8 دارد ولی در لیگ برتر 
شماره 88 را به تن می کند. این بازیکن پس از صحبت با جباری 
از او اجازه گرفت تا شماره 8 را در آســیا به تن کند. بدین ترتیب 
اسماعیلی در لیگ قهرمانان آسیا پیراهن جباری را به تن می کند.

چند روز قبل بود که اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون ایران از تغییر تاریخ جام جهانی کشتی 
فرنگی خبر داد. در حالی که پیش از این میزبانی این رقابت ها در سال ۲۰۱8 به ایران و شهر اهواز واگذار 
شده بود و قرار بود مسابقات در اردیبهشت ماه برگزار شود، کشورهای اروپایی به دلیل نزدیکی رقابت های 

قهرمانی اروپا با جام جهانی خواستار تغییر تاریخ این مسابقات شدند.
اتحادیه جهانی کشتی نیز در اقدامی عجیب تاریخ جدید برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱8 را 
آذرماه اعالم کرده است. فدراســیون ایران هم در این میان بیکار ننشسته و به تصمیم اتحادیه جهانی 
اعتراض کتبی کرده است. فدراسیون کشتی ایران برگزاری جام جهانی ۲۰۱8 کشتی فرنگی در فروردین 
ماه و ۲ روز قبل از جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا را به عنوان تاریخ پیشنهادی خود اعالم کرده است. 
از سوی دیگر مسئوالن فدراسیون کشتی تهدید کرده اند در صورتی که اتحادیه جهانی پیشنهاد ایران را 
قبول نکند، ایران جام جهانی کشتی آزاد آمریکا را تحریم کرده و در این رقابت ها به نشانه اعتراض شرکت 
نمی کند. حمید بنی تمیم، نایب رییس فدراسیون کشتی در این باره به ایسنا گفت: »قرار است ۱8 و ۱۹ 
فروردین ماه یعنی ۱۹ روز قبل از تاریخ قبلی جام جهانی کشتی فرنگی، رقابت های جام جهانی آزاد در 
آمریکا برگزار شود، بر همین اساس ما به اتحادیه جهانی پیشنهاد دادیم رقابت های جام جهانی کشتی 
فرنگی نیز دو روز قبل از جام جهانی آزاد برگزار شود چرا که اگر قرار بر همزمانی با رقابت های کشتی آزاد 
و فرنگی اروپا باشد، پس جام جهانی آزاد نیز باید به خاطر فاصله زمانی کم با رقابت های اروپایی به تعویق 
بیفتد در غیر این صورت ایران در جام جهانی آزاد به نشانه اعتراض شرکت نخواهد کرد.« اتفاق عجیب 
دیگر در ماجرای تغییر تاریخ جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱8 این است که اتحادیه جهانی شهر اهواز را 
به عنوان یکی از کاندیدای میزبانی این مسابقات در آذرماه سال آینده معرفی کرده؛ در حالی که پیش از 

این واگذاری میزبانی این مسابقات به ایران قطعی شده بود. 

پیراهن مجتبی جباری، وارث پیدا کرد

08
باال گرفتن اختالف فدراسیون کشتی با اتحادیه جهانی؛

ایران، جام جهانی آمریکا را تحریم می کند؟

 ماجرای ورود اسب
 به دربی مازندران

مســئول مســابقات لیگ یــک در واکنش به 
اظهارات غالمرضا بهروان، رییس هیئت فوتبال 
 مازندران گفت: بــا توجه به جلســه هماهنگی
 در روز چهارشــنبه، ۱8 بهمن ۹6 در ســاعت 
 ۱7 در محل اداره تربیت بدنــی، جناب بهروان
 ریاســت محترم هیئت فوتبال اســتان در این 
جلسه حضور نداشت حال چطور او بدون حضور 
اعالم می کند که آمدن اسب به ورزشگاه در بین 
دو نیمه بازی )دربی مازنــدران( خونه به خونه 
و نســاجی مازندران در جلسه هماهنگی مطرح 

شده بود. 
فریبرز محمودزاده افزود: این مسئله جای تامل 
دارد. من ناظر ویژه بازی بــودم و فغانی نماینده 
فدراســیون که هردوی ما موضــوع هماهنگی 
حضور اســب ها در بین دو نیمه در ورزشگاه را 
تکذیب می کنیم و هیــچ هماهنگی جهت این 
موضوع با ناظران و ســازمان لیگ فوتبال انجام 
نشــده بود. گفته های بهروان می تواند ناشی از 
ارائه اطالعات اشتباه از ســوی اعضای حاضر در 

جلسه به ایشان باشد.

پاره شدن لباس اسکی باز زن 
در مسابقه المپیک

اســکی باز زن کره ای درســت زمــان اجرای 
مســابقه ای مهم در جریان المپیک زمســتانی 
۲۰۱8 درگیر اتفاقی غیرمنتظره شد، لباسی که از 
قسمت پشت کمر پاره شده بود؛ اما او باید اجرای 

خود را ادامه می داد.
این ورزشــکار زن ۲۲ ســاله با تمام تالش خود 
سعی کرد تا اجرایش را به اتمام برساند؛ اما با این 
وضعیت انجام حرکات برایش دشوار بود و بارها 
مجبور به کنترل لباس با دستانش شد و همین 

مانع از اجرای فوق العاده و در حد عالی شد.
»مین« بعــد از مســابقه و اجرای خــود گفت 
:نمی خواســتم اجرای به این مهمی را به خاطر 
اشکالی که در لباسم ایجاد شد، متوقف کنم برای 

همین هرچند دشوار ولی به کارم ادامه دادم.
احتماال بی دقتــی در طراحــی و دوخت لباس 
ورزشکار رشته رقص اسکی روی یخ موجب چنین 
افتضاحی در جریان مسابقه شد و او را تبدیل به 
یکی از ســوژه های داغ برای عکاسان حاضر در 

المپیک ۲۰۱8 کرد.

در حاشیه

هشدار »دی ماریا« به رئالی ها؛
 پاری سن ژرمن 

تیم بهتری شده است
پاریســی ها فصل گذشــته در حالی که ۰-4 
از بارســا در دیدار رفت 
پیــش بودنــد، در 
دیــدار برگشــت 
بــا نتیجــه  ۱-6 
شکست خورده و 
از دور رقابت ها کنار 
رفتند. حال آنها باید 
به مصاف رئال مادرید بروند و ستاره آرژانتینی 

برای تیم سابقش خط و نشان کشید.
آنخل دی ماریا، هافبک پاری سن ژرمن  گفت: 
ما نســبت به فصل قبل قوی تر شــده ایم. در 
چنین بازی هایی به بازیکنان با اســتعداد نیاز 
بیشتری هست؛ همچنین برای کسب پیروزی 
به کمی شانس هم نیاز داریم. رئال تیم بزرگی 
اســت و همیشــه در چمپیونزلیگ عالی کار 

کرده است.

هشدار روز

پرسپولیس فوتبال
- نسف 
قارشی

ساعت 
17:15

شبکه 
سه

الریان قطرفوتبال
- 

 استقالل
ساعت
18:40

شبکه 
ورزش

بازل - فوتبال
منچستر 

سیتی
ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

یوونتوسفوتبال
- 

 تاتنهام
ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سهشنبه 

24 بهمن

از مدت ها پیش این بحث مطرح شــده کــه دروازه بان 
استقالل در بازی های لیگ قهرمانان آسیا چه کسی است. 
از یک طرف شفر، مهدی رحمتی را در اختیار دارد که هم 
در اوج آمادگی قرار دارد و هم با ۱7 کلین شــیت بهترین 
آمار را در تاریــخ لیگ قهرمانان در بیــن دروازه بان های 

ایرانی کسب کرده است؛ اما طرف دیگر سیدحسین حسینی اســت، دروازه بان جوانی که اخیرا موفق شده 
 رکورد کلین شــیت در تاریخ فوتبال ایران را بزند و حتی در تمرینات ریکاوری هم در اردوی تیم ملی حضور

 دارد.
در این بین شفر هیچ اظهار نظری در مورد اینکه چه کسی دروازه بان تیمش است نشان نداده بود؛ اما در تمرین 
روز یکشنبه استقالل سیدحسین حسینی درون دروازه تیم اصلی ایســتاد تا مشخص شود او در بازی برابر 

الریان درون دروازه استقالل خواهد ایستاد.

حسینی، دروازه بان 
استقالل برابر الریان 
شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا رقم جوایز خود را برای فصل 
جدید لیگ قهرمانان آســیا باال برد. فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا از دیروز به صورت رسمی آغاز شد. ایران 
چهار نماینده در این رقابت ها دارد و امیدوار است که بعد 
از سال ها  از بین تیم های فوتبال استقالل، پرسپولیس، 

ذوب آهن و تراکتور سازی تیمی بتواند جام قهرمانی را باالی سر ببرد .
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باال بردن انگیزه تیم های شرکت کننده تصمیم گرفت که رقم جوایز را باال 
ببرد تا جایی که تیم قهرمان عالوه بر حضور در جام جهانی باشگاهی مبلغ چهار میلیون دالر جایزه دریافت 

خواهد کرد. این  در حالی است که در سال قبل سه میلیون دالر به تیم قهرمان رسید.
بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آســیا تیم هایی که به یک هشتم نهایی راه پیدا می کنند ۱۰۰ هزار 

دالر، به یک چهارم ۱5۰ هزار و نیمه نهایی ۲5۰ هزار دالر دریافت خواهند کرد. 

۴ میلیون دالر جایزه 
تیم قهرمان در لیگ 
قهرمانان آسیا 

پیشخوان

ایران برای دوازدهمین 
بار قله فوتســال آسیا را 

فتح کرد

یک جام ، یک عکس ، 
3 نفر اضافه

 واکنش تنــد اهالی 
ورزش و سینما به تمسخر 
پژمان جمشــیدی بعد از 

اعالم کاندیداتوری اش

 سالم پادشاه
پژمان جمشیدی عضو   

تیم ملی سینما!

واکنش ابراهیم زاده به احتمال 
سقوط سپاهان؛

اصال به این موضوع 
فکر نمی کنیم

حدودا دو هفته است که هدایت سپاهان را بر عهده گرفته اید 
نظرتان در خصوص این تیم چیست؟

ما در دو هفته گذشته توانستیم برخی تغییرات را در تیم اعمال کنیم، در 
برخی بخش ها موفق بودیم و در برخی بخش ها این چنین نبوده اســت. 
ما توانســتیم در همین بازی آخر با نفت، موقعیت های مناسبی را برای 
گلزنی خلق کنیم که موفق به گلزنی نشــدیم این بخش می تواند جزو 
موفقیت های ما در این دو هفته باشــد. در طرف مقابل باید روی مسائل 
روحی و اعتماد به نفس بازیکنان هم کار کنیم و شرایط را طوری پیش 

ببریم که بازیکنان استرس نداشته باشند.
خیلی ها معتقدند همین استرس باعث شــده سپاهان نتیجه 

نگیرد، شما با این نظر موافق هستید؟
خوشــبختانه ما دو هفته در لیگ بازی نداریم و همین باعث می شود که 
بتوانیم روی مســائل روحی، روانی کار کنیم. در این بین احتماال چند 

بازی دوستانه خاص هم در نظر می گیریم تا اعتمادبه نفس تیم برگردد.
از نیروی انسانی سپاهان در بخش بازیکنان راضی هستید؟

موجودیت تیم االن این است که همه  هم خوب هستند و باید کار کنند تا 
در شرایط بهتری هم برسند.

هواداران سپاهان به شــدت نگران سقوط این تیم به لیگ یک 
هستند، در این مورد چه صحبتی دارید؟

ما اصال به این مسئله فکر نمی کنیم چون معتقدیم سپاهان برمی گردد. 
علی محمدی به تیم ما اضافه می شود و حسن زاده را هم برمی گردانیم به 

خاطر همین می توانیم شرایط را بهتر کنیم.
برای فوتبالی ها کمی عجیب است که سپاهان را در این مرحله  ببینند و 
من کامال  با این مسئله موافقم. قعرنشینی سپاهان به ضرر فوتبال ایران 
اســت؛ اما ما تالش می کنیم تا تیم برگردد البته عوامل مختلفی باعث 
شده تا سپاهان اینجای جدول باشــد مثال در همین بازی با پرسپولیس 
اگر فرشاد احمدزاده دقیقه 55 اخراج می شــد ما می توانستیم حداقل 

مساوی  یک 
بگیریم.

ن  ا ر ا د ا هو
سپاهان شعار 

معروفی دارند 
که در آن می گویند 

»ما ســپاهانیم و حاال 
حاالها قهرمانیم«، فکر 

می کنید سپاهان چه زمانی به 
این شرایط برسد؟

شما ببینید ســپاهان چند قهرمانی در لیگ و 
جام حذفی دارد. کدام یک از تیم های ایران به اندازه 

ســپاهان قهرمانی دارند؟ باید این تفکر و این شعار باشد تا ما 
دوباره به آن شرایط قبلی برگردیم. سعی داریم در 7 بازی آینده 
حداقل ۱۹ امتیاز بگیریم تا ســرو سامانی به وضعیت خودمان 

بدهیم.
بعد از پایان مســابقات هر هفته، بازیکنان تیم ملی به 

ریکاوری زیر نظر کادر فنی می روند، شما با این مسئله 
موافق هستید؟

تمام تیم های ما در همــان دو روز ابتدای هفته ریکاوری و اســتراحت 
می کنند و فکر نمی کنم این مســئله ضرری به لیگ برســاند. اگر صرفا 

مسئله ریکاوری باشد هیچ مشکلی وجود ندارد.
به نظر شما تیم ملی چه عملکردی در جام جهانی خواهد داشت؟

قطعا بعد از دو بازی تدارکاتی جدید تیم ملی، می توانم در این خصوص 
نظر بدهم؛ اما چیزی که مطرح اســت  اینکه تفکر غالب تیم ملی ما در 
جام جهانی بسته دفاع کردن و ضدحمله است. ضمن اینکه بازی اول با 

مراکش هم بسیار مهم است.

منصور ابراهیم زاده در خصوص وضعیت حال حاضر سپاهان،  علت عدم  نتیجه گیری 
این تیم، احتمال سقوط سپاهان به لیگ 1 و ...  با ورزش 3 گفت و گویی انجام داده  که 

در ادامه می خوانید:
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اصفهان بــه عنوان یکــی از کالنشــهرهای بــزرگ و دارای موقعیت 
اســتراتژیک ایران، دارای حریمی با مســاحت تقریبی ۳۵ هزار هکتار 
اســت و با توجه به اهمیت اراضی واقع در حریم شــهرها و به منظور 
بهره برداری بهینه و مناسب از این اراضی و به جهت رسیدن به توسعه 
پایدار شهری در سنوات گذشته، شــهرداری اصفهان به عنوان اولین 
کالنشهر، پیشنهاد تهیه سندی بارویکرد پاالیش عناصر مضر و تثبیت 
عملکرد در قالب اراضی واقع در حریم)کشاورزی( با عنوان »طرح توسعه 
پایدار حریم شهر اصفهان« را ارائه کرد و به همین منظور با هماهنگی 
تمام دستگاه های ذی ربط در استان، مشــاوری جهت تهیه این طرح 
انتخاب شــد. مجید جوهری، مدیر طرح های جامع و تفصیلی معاونت 
معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، در ارتباط با سند پهنه بندی 

حریم شهر اصفهان به ایمنا گفت: مشــاور تهیه کننده طرح، بر اساس 
شــرح خدمات مندرج در مفاد قرارداد، مطالعات پایداری برای اراضی 
واقع در حریم شهر انجام داد که در نهایت منجر به تهیه طرحی شد که 
غالب آن ضوابط، مقررات و امکان سنجی کاربری برای پهنه های تعریف 
شده در طرح است. مدیر طرح های جامع و تفصیلی معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: پس از آن شهرداری اصفهان 
طرح مذکور را برای تصویب مراجع اســتانی بــه دبیرخانه کارگروه و 
کارگروه تخصصی ارســال کرد که در نهایت به تصویب باالترین مرجع 
تصویب کننده استان یعنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید 
و ســپس توســط دبیرخانه کارگروه جهت طی مراحل قانونی خود به 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شد.وی تاکید کرد: در 

روند مراحل بررسی و تصویب موضوع در کمیته فنی و دبیرخانه شورای 
عالی و بر اساس مصوبه سال 9۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
و به استناد دستورالعمل ارائه شده در مصوبه، مقرر شد مجموع اراضی 
واقع در حریم شهر اصفهان در قالب پنج پهنه و با عناوین پهنه حفاظت، 
پهنه کشاورزی، پهنه مرتع، پهنه طبیعی و پهنه سطوح آبی ارائه شود 
که همگی نشانگر رویکردی پاالیشــی و حفاظتی از منابع آبی، خاکی، 
پوشش گیاهی و اقتصادی مطابق با ساختار اراضی زراعی و باغی است. 
وی اظهارکرد: هم اکنون طرح پهنه بندی حریــم که می تواند یکی از 
طرح های استراتژیک برای اراضی واقع در حریم شهر اصفهان باشد، به 
عنوان یک طرح فرادست و سند راهنمای فعالیت در حریم، به شهرداری 

و سایر دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.
محمدمهدی برادران، دکترای برنامه ریزی شهری نیز  معتقد است وجود 
طرح های باالدستی که از طرح های جامع نشأت می گیرد تا طرح های 

حریم شهری و تفصیلی، برای برنامه ریزی شهر ضروری هستند.
وی با بیان اینکه  سند پهنه بندی کمک می کند مدیران شهری اصفهان 
بتوانند در طرح جامع، سیاست دقیق تری را در حریم اصفهان عملیاتی 
کنند، ادامه داد: این گونه طرح ها که طرح های جغرافیایی محســوب 
می شوند، درصدد هســتند بر اســاس نگاه مکان مبنا، سیاست های 
موضوعی را به کاربری های فضایی و مکانی تبدیل کنند؛ به عنوان مثال 
در یکی از بندهای سند پهنه بندی شهر اصفهان به ضرورت حفظ فضای 
سبز اشاره شد. این یک سیاست موضوعی است؛ اما در تمام نقاط باید 
اعمال شود.رییس سابق برنامه ریزی کالنشهرهای ایران، با اشاره به بند 
شماره پنج سند پهنه بندی حریم شــهر اصفهان گفت: در این بند قید 
شده که با توجه به طرح های فرادست ازجمله طرح ناحیه اصفهان، حریم 
اصفهان در حوزه مرکزی قرار گرفته است و حفاظت و کنترل فضایی در 
آن ضرورت دارد. در ضوابط مربوط به اســتقرار فعالیت در حریم شهر، 
هرگونه استقرار صنایع جدید مطابق ضوابط اســتقرار صنایع مصوب 
هیئت وزیران در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در خارج از شهرک های 
صنعتی به عنوان فعالیت ممنوع، قید شود؛ بنابراین برنامه ریزان شهری 
و کسانی که می خواهند طرح پهنه بندی و طرح جامع را دقیق تر دنبال 
کنند، باید این سیاست را مد نظر قرار دهند که با توجه به آلودگی هوای 
شهر اصفهان، نباید شرایط به گونه ای باشد که باوجود توسعه های جدید، 

بدون هماهنگی کاربری های جدید ایجاد شود.

پس از سال ها تاخیر؛

حریماصفهاننظاممندمیشود

حریماصفهاننظاممندمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

امام جمعه اصفهان از آیت ا...
مستجابی عیادت کرد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، 
با حضور در بیمارســتان الزهرای این شــهر، از 
آیت ا... سید مرتضی مستجاب الدعواتی مشهور به 
آیت ا... مستجابی از علمای اصفهان عیادت کرد.

آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نــژاد ضمن 
گفت وگو با آیت ا... مستجابی، برای ایشای شفای 
عاجل آرزو و ابراز امیــدواری کرد که وی هرچه 

سریع تر سالمتی کامل خود را به دست آورد. 
همچنین آیت ا... سید ابولحسن مهدوی، عضو 
مجلس خبرگان رهبری، با حضور در بیمارستان 
الزهرای اصفهان از آیت ا... مســتجابی عیادت 
کرد. اســتاندار اصفهان نیز روز شنبه با حضور 
در بیمارستان الزهرا از این چهره ماندگار عرصه 

مبارزه و جوانمردی عیادت کرد. 
آیت ا... مســتجابی از چهارشــنبه گذشته در 
بیمارستان الزهرای اصفهان بستری شده است. 

فراخوان هشتمین جایزه ادبی 
اصفهان تمدید شد

مهلت ارســال آثار به هشــتمین جایزه ادبی 
اصفهان تا پنجم اسفند ماه تمدید شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان، بنابر استقبال و تقاضای مکرر 
نویسندگان، شاعران و ناشــران استان، مهلت 
ارسال آثار به هشــتمین جایزه ادبی اصفهان تا 
شنبه پنجم اســفند ماه 96 تمدید شد. جایزه 
ادبی اصفهان در حوزه های داســتان )مجموعه 
داستان، رمان(، شعر )کالســیک، آزاد، ترانه(، 
ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات خالق، ترجمه و 

پژوهش های ادبی برگزار می شود.
 عالقه مندان به شرکت در این فراخوان می توانند 
از طریق پست پیشــتاز به آدرس اصفهان، بعد 
از پل غدیر، ابتدای بلوار شهید آوینی، اداره کل  
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان، 
دبیرخانه جایزه ادبی اصفهان آثار خود را ارسال 
کنندیا با شــماره تلفن ۵-۳6۳۰9۰91ـ  ۰۳1 

داخلی 2۵6 تماس حاصل کنند. 
47 نشان ملی مرغوبیت صنایع 

دستی بر سینه اصفهان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان 
درخصوص کسب نشان ملی مرغوبیت صنایع 
دستی توســط هنرمندان اصفهانی اظهار کرد: 
هنرمنــدان اصفهانــی در 21 رشــته از جمله 
گلیم بافی، مینــاکاری، قلم زنــی، خاتم کاری، 
قلم کاری و مصنوعات چوبی، موفق به کسب 47 

نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شدند.
جعفــر جعفرصالحی افزود: برنامه نشــان ملی 
مرغوبیت صنایع دســتی، هر دو ســال یک بار 
برگزار می شود که امســال هنرمندان اصفهانی 
با کسب 47 نشان، بیشــترین نشان را در ایران 
به خود اختصــاص دادند؛ معمــوال آثاری که 
نشان ملی به دست می آورند جزو کاندیداهای 
نشــان جهانی یونســکو قرار می گیرند. معاون 
صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
برخی از فاکتورها مثــل رقابت پذیری در بازار، 
استفاده از مواد اولیه بوم آورد، اصالت، خالقیت و 
نوآوری و... جزو معیارهای انتخاب یک اثر برای 

کسب نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی است.

با حضور فرماندار، مرکز مشاوره 
ازدواج ابن سینا افتتاح شد

در آیینــی با حضــور فرماندار اصفهــان مرکز 
آموزشی، مشــاوره و آزمایشــات حین ازدواج 
ابن سینا در کالنشهر اصفهان افتتاح و بهره برداری 
شد. احمد رضوانی معاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان در این آیین، بــا تاکید بر لزوم توجه به 
امر آموزش در حوزه سالمت و بهداشت جامعه، 
اظهار داشــت: توجه به برنامه های آموزشی در 
مراکز بهداشــتی، از جایگاه و اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که متاسفانه تاحدی مورد غفلت 
واقع شده اســت. فرماندار اصفهان افزود: ارائه 
آموزش های الزم به مردم، زمینه را برای آگاهی 
و آشنایی بیشتر جامعه با خدمات اینگونه مراکز 
فراهم می سازد. رضوانی در ادامه از حضور پرشور 
مردم اصفهان در راهپیمایــی یوم ا... 22 بهمن 
تقدیر کرد و گفت: هرچــه امروز داریم، مرهون 
خون شــهدا، ایثارگری جانبازان و حضور مردم 
در صحنه های حمایت از نظام و انقالب اســت 

که شایسته بهترین تقدیرها و خدمات هستند.

مدیر کل امور حقوقی شهرداری اصفهان:
خسارات حفاری  در شهر 

برعهده مجریان طرح است
مدیر کل امور حقوقی شهرداری اصفهان به برخی 
از قوانین شهرداری اشاره و اظهارکرد: طبق ماده 
1۰۳ قانون شهرداری ها، تمام ادارات دولتی قبل 
از انجام هرگونه حفاری باید مجوزهای الزم را از 
شــهرداری دریافت و پس از حفاری آن را ترمیم 
کنند، در غیر این صورت شــهرداری ترمیم محل 
حفاری شده را انجام می دهد و هزینه مربوطه را از 

شرکت ها دریافت خواهد کرد.
مسعود حیدری با بیان اینکه دستورالعمل نحوه 
هماهنگی و صدور مجوز حفاری در شهرها، سال 
67  ابالغ شده است، گفت: طبق ماده 1۰۳ قانون 
شهرداری ها، ســازمان مجری طرح عمرانی باید 
در مدت زمان مناســب حفاری صورت گرفته را 
ترمیم کند و نباید اجرای طرح بیش از حد معقول 

به طول انجامد.
مدیر کل امور حقوقی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه طبق ماده 9 آیین نامه هماهنگی اقدامات 
عمرانی، رفع خسارات ناشــی از تعلل در اجرای 
مصوبات به عهده مقصر اســت، ادامــه داد: اگر 
خســارتی در طول مدت اجرای عملیات حفاری 
تا ترمیم به کســی وارد شــود، طبق آیین نامه و 
بخشنامه های حفاری، سازمان مجری طرح باید 

مسئولیت آن را عهده دار شود.

کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری:

اطالعات شهرداری اصفهان 
یکپارچه می شود

کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان، از فعال شدن سامانه 
»سیما« در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهارکرد: 
با این سامانه تمام گزارش های مورد نیاز مدیران 
و کارشناســان، از یک منبع خروجی می گیرد و 

اطالعات شفاف سازی می شود.
ایمان بهارلو، سامانه »ســیما« را مخفف سامانه 
یکپارچه مدیریت اطالعات عنــوان کرد و گفت: 
با توجه به اینکــه در شــهرداری اصفهان تعداد 
زیادی سیستم نرم افزاری وجود دارد، باید طبق 
استانداردها سامانه جامعی وجود داشته باشد تا 
بتواند از اطالعات سایر ســامانه ها گزارش گیری 
و اطالعات را در قالب گزارش های اســتاندارد به 

مدیران و سایر کارشناسان ارائه کند.
وی با اشاره به اینکه سامانه سیما دو اتفاق خوب 
را برای شهر رقم می زند، گفت: با این سامانه تمام 
گزارش های مورد نیاز مدیران و کارشناســان از 
یک منبع خروجی می گیرد و شفاف سازی اتفاق 

می افتد.
کارشــناس معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
سامانه سیما در معاونت خدمات شهری 9۰ درصد 
پیشرفت داشته و سامانه معاونت های حمل و نقل 
و ترافیک و عمران در حال انجام اســت و به مرور 
برای ســایر معاونت ها نیز فعال می شــود. بهارلو 
خاطرنشان کرد: تا پایان امسال تمام فرم های مورد 
نیاز و فرایندهای معاونت های شهرداری اصفهان 

در سامانه سیما ایجاد و راه اندازی می شود.

رییس اداره آمار و اطالعات شهرداری:
شهروندان اطالعات شهر را 
الکترونیکی دریافت کنند

رییس اداره آمار و اطالعات شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: نهمین کتاب آمارنامه شهر اصفهان در 
1۰۰۰ نسخه تکثیر و در تمامی دانشگاه ها، ادارات 

و مراکز توزیع می شود.
رسول موســوی افزود: به منظور دسترسی همه 
شهروندان به اطالعات شــهر اصفهان، فایل قابل 
دانلــود نهمین نســخه از این کتــاب در پورتال 
www.isfahan.ir شــهرداری بــه نشــانی 
بارگذاری شــده اســت؛ البته در لوح فشرده نیز 
تمــام آمارنامه های شــهر اصفهان از ســال ۸7 
تاکنون بارگذاری شده تا آرشیو کاملی در اختیار 
عالقه مندان قرار گیرد. رییس اداره آمار و اطالعات 
شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از مسئولیت های 
معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان، تهیه آمارنامه شهری به عنوان 
بانک اطالعات جامع شهری است که محتوای آن 
نیز مبنای هدف گذاری ها و تصمیم گیری ها در 
مدیریت شهری در نظر گرفته می شود. موسوی 
تصریح کرد: چاپ کتاب آمارنامه شــهر اصفهان 
از حدود 9 سال پیش در دســتورکار شهرداری 
قرار گرفت و مبانی تهیه و تدوین آن بر اســاس 
استانداردهای بین المللی ISIC صورت می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان با بیــان اینکه طرح های اکرام ایتام 
و محسنین از جمله طرح های موفق این نهاد است، اظهار داشت: 
نیکوکاران اصفهانی در 1۰ ماهه نخست سال جاری 21 میلیارد و 
۵4۰ میلیون تومان در طرح اکرام و محسنین در قالب کمک های 
نقدی و غیر نقدی، به ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت کمک 
کردند.حمیدرضا شیران با اشاره به بهره مندی 6 هزار و 64۰ نفر از 
ایتام اصفهانی از طرح اکرام، بیان کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار و 199 

نفر از نیکوکاران اصفهانی عهده دار حمایت از این ایتام هستند و در 
1۰ ماهه ســال جاری 1۳ میلیارد و 6۸۵ میلیون تومان به صورت 
نقدی و یک میلیارد و 6۳2 میلیون تومان به صورت غیر نقدی به 
ایتام اصفهان پرداخت کردند. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
با بیان اینکه طرح »محسنین« نیز با هدف دستگیری از فرزندان 
خانوارهای تحت حمایت که دارای سرپرست از کار افتاده و بیمار 
هستند اجرا می شود، افزود: 12 هزار و 9۵1 حامی، حمایت از 9 هزار 

و ۳۰۳ فرزند مشمول طرح »محسنین« را برعهده گرفته اند و در 
1۰ماهه سال جاری ۵ میلیارد و 17۵ میلیون تومان کمک نقدی و 
یک میلیارد و 4۸ میلیون تومان کمک غیر نقدی به این مددجویان 
اهدا کرده اند. وی با ابراز امیدواری درخصوص افزایش کمک های 
نیکوکاران به ایتام و فرزندان محسنین، گفت: خیران و نیکوکاران 
می توانند با حضور در محل دفاتر کمیته امداد یا مراجعه به آدرس 

اینترنتی mohsenin.ir به حمایت از ایتام اقدام کنند.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
کمک ۲۱ میلیاردی حامیان به ایتام و فرزندان محسنین

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان، مردمی بودن 
پلیس را یکی از ویژگی های بارز انقالب اســالمی 
عنوان کرد و اظهار داشــت: پلیس اسالمی که به 
برکت انقالب اســالمی در فجر ۵7 تشکیل شد، با 
پلیس قبل از انقالب فرق های بسیاری دارد و فرق 
اساسی آن هم در مردمی بودن و پیروی از دستورات 
دینی است که با دارا بودن همین ویژگی ها توانسته 
در طول ۳9 ســالی کــه از عمر پربرکــت انقالب 
 می گــذرد، امنیت وصف ناپذیری بــه مردم هدیه

 کند.
ســردار مهدی معصوم بیگی با اشــاره به رشــد 
خدمت رســانی پلیس اصفهان به مردم در یکسال 
گذشــته گفت: از دهه فجر ســال 9۵ تا دهه فجر 

امســال بیش از 1۰ میلیون خدمت در بخش های 
مختلف ارائه شده اســت؛ از جمله تشکیل پرونده 
در کالنتری ها و رســیدگی به شــکایات مردمی، 
پاســخگویی به تماس های مردمی با سامانه های 
11۰ و 197، خدمــات تشــخیص هویــت و 
انگشت نگاری، صدور و تمدید گذرنامه، رسیدگی 
به صالحیت واحدهــای صنفی متقاضــی پروانه 
کسب، شــماره گذاری، صدور گواهی نامه، تعویض 
پالک خودرو و موتورسیکلت، صدور دفترچه برای 
ناوگان حمل و نقل مســافربری، اســترداد اموال 
مال باختگان، ارائه مشاوره و راهنمایی در واحدهای 
مشــاوره و مددکاری کالنتری هــا، ارائه آموزش 
همگانی توســط مربیان نیــروی انتظامی، برپایی 
نمایشگاه های آســیب های اجتماعی در مدارس و 
محافل مردمی و... . فرمانده انتظامی استان اصفهان 
از تقویت بخش خدمت رســانی پلیس اصفهان به 
مردم در دهــه چهارم انقالب اســالمی خبر داد و 
افزود: طرح ها و اقدامات خوبــی در این زمینه آغاز 
شــده که از آن جمله می توان به راه اندازی قرارگاه 
عملیاتی اقدام و عمل، اجــرای طرح های ذوالفقار، 
طرح تحرک و طرح تحول کالنتری ها و پاسگاه ها، 
پیشرفت های علمی و آزمایشگاهی، کشف سریع 
جرایم و رسیدگی به پرونده ها و بازگرداندن اموال 

مسروقه به مال باختگان و... اشاره کرد.

رییس ســازمان حج و زیارت در جلسه با اعضای 
هیئت مدیره شــرکت مرکزی کارگزاران زیارتی 
اســتان اصفهان که با حضور محمد زاهدی مدیر 
حج و زیارت اســتان اصفهان و جمعی از مدیران 
ســتادی ســازمان حج و زیارت برگزار شــد، بر 
اهمیت تالش برای ســاماندهی سفرهای عتبات 
عالیات تاکید کرد و گفت: ســازمان حج و زیارت 
برای افزایش توان رقابتی به منظور ارائه خدمات 
بهتر، طرح اعزام های اســتانی در راستای طرح 
نوین عتبات را بــه اجرا در آورده اســت تا زائران 
 بیشتری در اســتان ها توســط گروه های مجاز 

جذب گردد.
حمید محمدی افزود: ما باید تالش کنیم خدمات 
متمایزی را که از سوی کاروان های سازمان حج و 
زیارت به زائران ارائه می شود، به مشتاقان زیارت 
عتبات گوشزد کنیم و الزم اســت در این زمینه 
ها اطالع رســانی مناسبی در اســتان ها صورت 
گیرد. حمید محمدی در این دیــدار با توجه به 
اهمیت بازاریابی و توجه به خواسته ها و نیازهای 
زائران، بر ضرورِت یافتن راهکارهایی برای جذب 
مشتاقان زیارت عتبات توسط کاروان های مجاز 
عتبات تاکید کــرد و گفــت: درخصوص جذب 
زائر توســط مجموعه های مجاز، اطالع رسانی و 
تبلیغات و فعالیت میدانی صــورت گیرد. معاون 

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان اینکه ما در 
طرح استانی تالش می کنیم کیفیت خدمات از 
ســطح فعلی پایین نیاید و هزینه ها نیز افزایش 
نداشته باشــد، عنوان کرد: موضوع بیمه زائران، 
امنیت و ارائه خدمات استاندارد و مطلوب به زائران 
حسینی)ع( جزو اصول ماست که قطعا به خاطر 
کاهش هزینه های سفر از آنها عدول نخواهیم کرد؛ 
اما در استان ها بر اساس ذائقه و سلیقه و پاسخ به 
خواسته ها و نیازهای استان ها می توانیم خدمات 
را با خواسته زائران تطبیق دهیم. رییس سازمان 
حج و زیارت، ایجاد تنوع در بسته های سفر عتبات 
و همچنین پیــدا کردن راهکارهایــی برای ارائه 

سفرهای ارزان قیمت را مورد تاکید قرار داد. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
پلیس بیش از ۱۰ میلیون خدمت به مردم ارائه داده است

رییس سازمان حج و زیارت در جلسه با کارگزاران زیارتی استان اصفهان تاکید کرد:

اجرای طرح اعزام های استانی بهبود می یابد

یک کارشــناس اقتصاد شهری اظهار کرد: از ســال 12۸6 که قانون 
بلدیه به تصویب رسید، تاکنون هیچ قانونی به روشنی منابع درآمدی 
شهرداری ها را مشخص نکرده و ناظر بر عملکرد آنها نیست؛ بنابراین 

دولت و مجلس باید فکری به حال این مهم کنند.
رضا نصر اصفهانی افزود: طی ســال های گذشــته الیحه درآمدهای 
پایدار به عنوان یک راهکار اساســی برای تامیــن درآمدهای پایدار 
شهرداری ها از سوی دولت مطرح شــد، اما همچنان مسکوت مانده 

است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان ادامه داد: طی ســال های 
مختلف، قوانینی به صــورت پراکنده به منظور کســب درآمدهای 
شهری تدوین شده اســت تا تعیین کننده منابع خاصی برای تامین 
منابع مالی شهرداری ها باشد؛ در حالی که شهرداری ها برای تامین 

منابع مالی خود به درآمدهای پایدار نیاز دارند.
نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: در کشورهای توســعه یافته با توجه 
به اینکه دولت و زیرمجموعه های آن، صندوق های بیمه و نهادهای 
محلی، ســاختار بخش عمومــی جامعه را تشــکیل می دهند، یک 
منبع درآمدی برای این بخش تحــت عنوان »مالیات« در نظرگرفته 
می شود؛ این درحالی است که هر قسمت از بخش های عمومی ایران، 
هزینه های خاصــی را در مقابل ارائه خدمــات دریافت می کند. وی 
اظهارکرد: شهرداری ها برای رونق شهر باید در راستای تقویت اقتصاد 
شهری گام بردارند که در این راه الزم است از ظرفیت سرمایه گذاران 

بخش خصوصی هم استفاده شود.
وی با بیــان اینکه مدیریت شــهری باید شــهروندان را به پرداخت 
عوارض شــهری از جمله عوارض نوســازی و خودرو تشــویق کند، 

افزود: شوراهای شــهر باید بر مبنای اصول علم اقتصاد، درآمدهای 
مشــخصی را به صورت ســالیانه با توجه به قوانین مالیاتی کشور به 

تصویب برسانند. 

یک کارشناس اقتصاد شهری:

الیحه درآمدهای پایدار شهرها مسکوت مانده است
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اگر دل شما را شکست، ببخشیدش
 شاید فکر کنید کسی که قلب شما را شکست، 
ارزش بخشیدن ندارد؛ اما باید این کار را انجام 
دهید به این علت که شما الیق آرامش هستید. 
اگر شریک زندگی تان نتوانست نیازهای شما 
را برآورده کند، اگر شما را ترک کرد یا اگر زیر 
قول هایش زد، ببخشیدش، حتی اگر از او جدا 
شدید. اگر به خاطر رفتارهای طرف مقابل ناامید 
هستید، اگر باعث شده که از عشق متنفر شوید، 
اگر آنجا که به او احتیاج داشتید و او در کنارتان 
نبود، اگر برای شــما نجنگید یا آنطور که باید 
دوست تان نداشت، تنها برای اینکه باری از روی 

دوش خودتان بردارید، او را ببخشید. 
 او را نبخشید اگر باعث شد که نسبت به 

خودتان حس بدی داشته باشید
 برخی از افراد هســتند که آهسته آهسته نظر 
شما را نســبت به خودتان تغییر می دهند، در 
واقع کاری می کنند که شما از خودتان متنفر 
شوید. رفتار اینگونه افراد را نباید بخشید. آنها 
به تدریج شما را متقاعد می کنند که علت تمام 
اشتباهات پیش آمده، خود شما هستید و این 
شمایید که باید رفتارتان را تغییر دهید. نتیجه 
این رفتار نه بهبود رابطــه بلکه کاهش اعتماد 
به نفس شما را به همراه خواهد داشت. پس از 
مدتی شما احساس می کنید که برای او کافی 
نیستید و برای خشنود کردن او باید خودتان را 

تغییر دهید .
 افرادی که از شما محافظت می کنند را 

ببخشید
 آدم ها گاهی بــرای محافظت از کســانی که 
دوست شان دارند، حقیقت را پنهان می کنند. به 
عنوان مثال اگر شریک زندگی تان از مشکالت 
خود، تنهــا به این علــت که شــما را ناراحت 
نکند، سخن نگفت، او را ببخشــید یا اگر شما 
را از شرایطی دور نگه داشت تا آسیب نبینید، 
سرزنش اش نکنید. این گونه افراد در آن لحظه 
فکر می کنند کــه مهم ترین عامل محافظت از 
شماست، به بیان دیگر آنها نمی دانند که چگونه 
با کمترین آسیب شما را درگیر مشکالت شان 
کنند؛ بنابرایــن تنها کاری که به ذهن شــان 
می رسد دور نگه داشتن شماست. شما نیز پس 
از یافتن حقیقت، آنها را ببخشید زیرا آنها الیق 

این بخشش هستند.

مهارت زندگی

کدام اشتباه شریک زندگی تان 
را ببخشید و کدام را نه؟

  جوان عامل 
پیامبر )ص( در جمع صحابه نشسته بودند، دیدند جوانی نیرومند و 
توانا از اول صبح مشغول به کار است. افرادی که در محضررسول خدا 
)ص( بودند گفتند: اگر این جوان نیرو و قدرت خود را در راه خدا به کار 
می انداخت، شایسته مدح و تعریف بود. پیامبر )ص( فرمود: این سخنان 
را نگویید زیرا از چند حال خارج نیست، اگر او برای اداره زندگی خود 
کار می کند که محتاج دیگران نباشد، او در راه خدا قدم برداشته است 
اگر کار می کند که پدر و مادر ضعیف و کودکان ناتوان را دستگیری 
کند و آنها را از مردم بی نیازشان گرداند، باز هم به راه خدا می رود.  اگر 
با این عمل می خواهد به تهیدستان افتخار کند و بر ثروت خود بیفزاید 

او به راه شیطان رفته و از راه راست منحرف شده است.
 عمل، یهودی را مسلمان می کند

 یک نفر یهودی از پیامبر )ص( چند دینار طلبکار بود . روزی تقاضای 
پرداخت طلب خود را کرد، پیامبر)ص( فرمــود: اکنون پولی ندارم. 
یهودی گفت: از شما جدا نمی شوم تا طلب مرا بپردازید. فرمود: من 
نیز در اینجا با تو می نشینم. به اندازه ای نشست که نماز ظهر و عصر 
و مغرب و عشــا وصبح روز بعد را همان جا خواند.یاران پیامبر)ص(، 
یهودی را تهدید کردند ولی حضرت به آنها فرمود: این چه کاری است 
که می کنید؟ عرض کردند: چگونه یک یهودی شما را بازداشت کند؟ 
فرمود: خداوند مرا مبعوث نکرده تا به کسانی که معاهده مذهبی با من 
دارند یا غیر آنها، ســتم روا دارم. صبح روز بعد نیز تا طلوع آفتاب نزد 
یهودی نشست. در این هنگام یهودی شهادتین را گفت و بعد نیمی از 
اموال و ثروت خود را در راه خدا داد، سپس افزود: ای رسول خدا! به خدا 
سوگند کاری که نسبت به شما انجام دادم از روی جسارت نبود، بلکه 
می خواستم ببینم آیا اوصافی که در تورات درباره پیامبر )ص(  خوانده 
ام که محمد بن عبدا... درمکه متولد می شود و به مدینه هجرت می 
کند، او درشت خو و بداخالق نیست و با صدای بلند سخن نمی گوید 
و... در مورد شما درست است یا نه. اکنون به یگانگی خدا و پیامبری 
شما گواهی می دهم و تمام ثروت من در اختیار شما قرار دارد، هر طور 

خدا دستور دهد درباره آن عمل کنید.

باغ 
کاغذی

 کتاب »سی هزار ســال هنر«  مجموعه  ای از هزار اثر هنری               
متعلق به فرهنگ  و تمدن  های مختلف در طول تاریخ اســت 
که با ترتیــب زمانی در کنار هم قرار گرفته  اند.نخســتین اثر 
هنری درکتاب، متعلق به نخستین نمونه  های نقاشی غاری و 
مربوط به سی هزار سال پیش است و آخرین اثر متعلق به سال 
۲۰۰۱ است. در هر صفحه یک تصویر، یک جدول از مختصات 
و مشخصات اثر و یک متن توصیفی دقیق و مفید وجود دارد 
که در آن خصوصیات ســبکی، اهمیت تاریخی و زمینه  های 

اجتماعی، سیاسی و گاه اقتصادی خلق اثر نیز آمده است.
کتاب همچنین یک نمودار تاریخی و جغرافیایی دارد که تاریخ 
پیدایش و افول فرهنگ  ها و تمدن  ها، زمان پیدایش نهضت  ها 
و جریان  های هنری در محدوده  های جغرافیایی در آن نمایش 
داده شده است. کتاب »سی هزار سال هنر« با ترجمه  »گلناز 
صالح کریمی«و »منیره پنج تنی« از سوی انتشارات »سپاس« 
در ۱۲۲۴ صفحه، به صورت گالســه و تمــام رنگی با قیمت 

۲۵۰ هزار تومان، در تیراژ ۱۱۰۰ نسخه منتشر شد.

سی هزار سال هنر

عمل

جزیره اوکراکوکه
یکی دیگر از جزیره های دور دســت دنیــا جزیره ای به 
نام اوکراکوکه واقع در کارولینای شمالی است. اگر شما 

به دنبال یک جای خیلی دور دســت هستید پس 
اوکراکوکه این بهشت کوچک همان جایی 

اســت که باید به آن بروید. اوکراکوکه 
جزیره ای اســت که فقط به وسیله 
قایق و یــا هواپیما قابل دســترس 
اســت جایی که در آن می توان گله 
اســب های پونی را دید کــه آزادانه 

از این ســمت به آن ســمت می روند. 
در ضمن این جزیره زیباترین ســواحل و 

تمیزترین شن های دنیا را دارد.
Niue جزیره

کلمه Niue به معنای دیدن نارگیل اســت. این جزیره 
بیشتر به خاطر موقعیت های فوق العاده غواصی که برای 

ماجراجویان فراهم می کند، شــناخته شده است. عالوه 
بر این صخره های بی نظیر مرجانی و وال های کوهان دار 
نایابی که در آب های این جزیره هســتند را هم نباید جا 
انداخت. این وال های نایاب هرســاله در ماه های 
جوالی تا سپتامبر به این منطقه می آیند.

جزیره کوه یائو یای
کوه یائو یای را می توان تنها جزیره 
دســت نخــورده باقی مانــده و یا 
یکی از جزیره هــای باقی مانده در 
دریای آندامان دانست که مقصدی 
فوق العاده با سواحل شنی سفید رنگ 
و جایی بــی نظیر بــرای طبیعت گردی 
اســت. اگر چه این جزیره در کشــور تایلند قرار 
دارد که یک مقصد توریستی بســیار جذاب است ولی با 
این حال به نســبت دیگر جزیره های تایلند مثل پوکت، 

دوردست تر است.

دور افتاده ترین جزیره های جهان
دانستنی ها

حرف حساب

تو هم گرفتار وسوسه امید شده ای؟
همیشه موج نهم تنهایی، قوی ترین موج، همان 
که از دورترین نقطه می آید، از دورترین جای دریا، 
همان است که تو را ســرنگون می کند و از سرت 
می گذرد و تــو را به اعماق می کشــاند و ناگهان 
رهایت می کنــد، همان قدر کــه فرصت کنی تا 
به ســطح آب بیایی، دســت هایت را باال ببری، 
بازوهایت را بگشــایی و بکوشــی تا به نخستین 
پر کاه بچسبی. تنها وسوســه ای که کس هرگز 

نتوانسته است بر آن غالب شود: وسوسه  امید...!
»پرندگان می روند در پرو می میرند« 
رومن گاری

شکنجه عجیب دختر ژاپنی با کاهش وزن

یک دختر جوان ژاپنی تصاویری از خود پس از کاهش وزن وحشتناک 
تحت شکنجه پدربزرگ و مادربزرگش در شبکه های اجتماعی منتشر 
کرد.آنها اجازه خوردن غــذا را به وی نمی دادند و اگــر می دیدند که او 
چیزی می خورد، شروع به کتک زدنش می کردند. به همین خاطر این 
دختر وزنش به کمتر از ۱۷ کیلو گرم رسید و پزشکان با سختی فراوان 

توانستند جان او را نجات دهند.
این دختر اکنون ۱0 سال است که از جهنم ساخته شده توسط مادربزرگ 
و پدربزرگش رهایی یافتــه و تصمیم گرفت تا عکس هــای خود را به 
اشتراک بگذارد. او در صفحه شخصی اش به همه کسانی که به زور وادار 
به گرسنگی می شــوند، نصیحت کرده که این وضع را تحمل نکنند و از 
دیگران کمک بخواهند.این احتمال وجود دارد که نمونه های مشــابه 
دیگری از این نوع آزار انسانی در ژاپن وجود داشته باشد.دختر ژاپنی در 
تصاویر جدید منتشر شده خود بیش از ۲0 ساله به نظر می رسد، اما سن 

دقیق و نامش تا کنون فاش نشده است.

جدول شماره 2356

 افقی 
۱-  رتبه یازدهم از لحاظ رشــد اقتصادي در جهان با 

رشد اقتصادي 8درصدي - دانشگاه معروف آلمان
۲- خوب - ساز چنگي - مزاحم 

3- دون همت - تیز یا کشــیدگي سر باریک شده هر 
چیز - مسئله اي را آشکار کردن - ضربه بوکس

4- نقش هنــري - عمــوي حضرت ابراهیــم )ع(- 
نیکوکاران - پیامبر

5- شکننده - مطلوب - موضوع
6- زینت ناخــن - تمام و کامل - فیلم اکران نشــده 

داریوش مهرجویي
۷-مسافر سرزمین عجایب - شهري در آلمان - خانه 

زنبورعسل
8- اثر رطوبت - فرار حیوانات - ناامیدي - خاک طبقه 

سخت زمین - قورباغه درختي
9- اثر مشــهور »امیل زوال« نویسنده فرانسوي - یار 

همیشگي پنیر - ساده لوح و زودباور
۱0-  مغازه کهنه فروشي - ابزار - فایده در معامله

۱۱- بي رونقي کاال - آحاد - احمق
۱۲- فرزند - پیروي - رنگ شهادت - طرف و جهت 

۱3- مخفف شاد - نام زنانه فرنگي - آن طرف سقف - از 
پساوند

۱4- وقت و زمان - یاریگر - سرمه چشم
 ۱5-  پیشوا - مدیرعامل شــرکت خودروسازي دوو 

موتورز

عمودی
۱- کارشــناس انرژي در موسســه مورگان استنلي 
- کانال هاي آبیاري آبپخش در این اســتان ساخته 

خواهد شد 
۲- واحد پــول عربســتان - رنــج و درد - نماینده 
کشــورهاي ۱+5 در مذاکرات هســته اي بــا ایران و 

محمد البرادعي
3- از شهرهاي مذهبي جهان - تنهایي - سمبل - گاه 

کوتاه
4-  تازه و جدید - واحد سطح - همگي - مغاک و چاله

5- شاخص بورس معروف - شایگان - بدل از وضو
6- بي باکي و شــجاعت - اثر چربــي - نماینده پاناما 
که در حال حاضر ریاســت دوره اي شوراي امنیت را 

بر عهده دارد
۷- تیم فوتبال یوناني - در این کشور سازمان نظارت بر 
بانک ها، اخیرا به بانک ها اجازه تاسیس موسساتي براي 
انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام داده است - مساوي 

و برابر
8- جنس مذکر - حرف همراهي - پسوند آلودگي - 

حرف ندا - گندم
9- کنفرانسي که در ماه دسامبر ۲00۷ برگزار شد و در 
آن 90کشور و سازمان بین المللي جهان شرکت کرده 
بودند و حاضران متعهد شدند ۷/4میلیارد دالر کمک 
بالعــوض در اختیار حکومت خودگردان فلســطین 

بگذارند - بزرگان قوم - بینایي
۱0- نام مادر فریدون - دانه خوشــبو - مرکز استان 

مازندران
۱۱- دهان هایــي که در یک بازار واقع اند - ســریع - 

باالرفتن قیمت ها
۱۲- پوســتین  ها - صــورت مجمــوع درآمدهــا و 
هزینه هاي یک کشور یا یک دولت یا یک وزارت خانه یا 

یک بنگاه تجاري - آب بسته - تصدیق روسي
۱3- کاغذ روزنامه - حقه و کلک - گرفتاري - شــهر 

آرزو
۱4- هدایت - از هم پاشیده - سیاهي شهر از دور

۱5- از هفت کشور شــریک ایران در صادرات - این 
پدیده از بروز افزایش نرخ تورم همزمان با کاهش رشد 

اقتصادي حاصل مي شود
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کشف  ساختمان باستانی مایا با نقشه برداری لیزری

تمدن باستانی مایا، قرن هاست که یک راز باقی مانده، چون جنگل های 
انبوه آمریکای مرکزی کاوش و حفاری در این منطقه را سخت و ناممکن 
کرده است؛ اما اکنون گروهی از دانشمندان دور هم جمع شده و با استفاده 
از تکنولوژی پیشرفته توانســته اند بیش از 60 هزار ســازه مایا را کشف 
کنند که قبال شناخته نشده بود. این کشف بی نظیر همه تصورات قبلی 
باستان شناسان درباره این فرهنگ باستانی را تغییر می دهد. با استفاده از 
تکنولوژی لیزر، حدود ۲000 کیلومتر مربع از جنگل گواتماالن با هواپیما 
بررسی شد. این تکنولوژی به محققان اجازه می دهد زیر تاج انبوه درختانی 
که در شهرهای مایایی قرار دارند را ببینند. شهرهایی که بسیار گسترده تر 
از سکونتگاه های ایزوله ای هســتند که قبال فکر می کردیم مایاها در آن 
سکونت دارند. این شهرهای گسترده می توانستند بیش از ۲0 میلیون نفر 
را در خود جای دهند در حالی که قبال تصور می شد یک تا دو میلیون نفر 
جمعیت داشته باشند. این کشف مایا ها را نه تنها از نظر جمعیت بلکه از نظر 

پیچیدگی، در رده تمدن های مصر یا چین باستان قرار می دهد. 

  قاب روز

جنگل شناور روتردام هلند

سیره بزرگان
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