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جانان  
کارگردان:کامران قدکچیان
سیتی سنتر/ سینما فرهنگ 

فوالدشهر

روز  ملی سینما؛
به مناسب روز ملی سینما، روز 

جمعه  بلیت سینماها نیم بها میشه.
خوبه که آخر این  هفته   رو با سینما 
رفتن و فیلم دیدن بگذرونیم. 
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شهردار اصفهان در حاشیه جلســه بررسی روند پیشــرفت پروژه های عمرانی 
شــهر اظهار کرد: این جلســات هر ۱۵ روز یک بار در محــل پروژه های بزرگ 
عمرانی شهر برگزار و مشکالت فرا روی آن بررســی و راهکارهای رفع آن ارائه می شود. قدرت ا... 
نوروزی افزود: گزارش های خوبی در خصوص روند پیشــرفت پروژه ارائه شد و بسیار خرسندیم 
 از اینکه این پروژه عظیم در مدت کوتاهی توانســت با ســرعت و کیفیت بســیار خوب اجرایی
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 انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه
  تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون آن جناب 

را از خداوند متعال خواستاریم.
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جان بولتون، یکی از اصلی ترین چهره های ضد ایرانی 
کابینه ترامپ در حالی اخراج شــد که طی چند ماه 
اخیر رسانه ها از کنار گذاشــتن او به عنوان یکی از 
پیش شرط های ایران برای ورود به مذاکرات دوباره با 
آمریکا نام می بردند؛ اتفاقی که شاید کمتر در رزومه 
کارهای غیر مترقبه ترامپ قابل پیش بینی بود؛ اما با 
استقبال گسترده در خارج و داخل آمریکا مواجه شد. 
بولتون در حالی وادار به استعفا شد که گفته می شود 
با رفتن او موضع جنگ طلب ها و تندروها علیه ایران 
در آمریکا به شــدت تضعیف خواهد شــد. صاحب 
نظران مــی گویند هر چند برکنــاری بولتون تاثیر 
فوری بر سیاست فشــار حداکثری آمریکا نخواهد 
داشت؛ اما با توجه به اینکه بولتون فراتر از دیگران، 
حتی بیشتر از »مایک پمپئو« ضد ایرانی و طرفدار 
جنگ بود، رفتن او نشان می دهد که ترامپ به هیچ 
وجه نمی خواهد وارد درگیری نظامی شود و حداقل 
این گزینه همیشه روی میز، فعال منتفی خواهد بود.

چرا بولتون کنار رفت؟
برخالف آنچه از دور دیده می شــود، ترامپ با همه 
نظرات بولتــون موافق نبود و حتــی برخی مدعی 
هســتند این دو از ابتــدا نیز اخالفات فاحشــی بر 
سر ایران و ســایر موارد سیاســت خارجی آمریکا 
داشــتند. ترامپ طی ماه های اخیر نشان داده است 
که می خواهد از راه مذاکره و با ژســت های انســان 
دوستانه به استقبال مخاطرات و دست اندازی های 
دیپلماتیک برود؛ امــا بولتون و تیــم او در وزارت 
امور خارجه و بدنه دولت همــواره مانع از این اقدام 
می شدند. از سوی دیگر ترامپ به شدت تمایل دارد 
تا نیروی دولتش را صرف مسائل داخلی آمریکا کند؛ 
مسئله ای که در ماه های اخیر به دلیل شدت گرفتن 
اختالفات بر ســر برجام به شدت روند آن کند شده 
اســت. حتی گفته می شــود ورود آمریکا به جنگ 
تجاری با چین هم با مخالفــت بولتون به دلیل نگاه 
به مسئله ایران همراه بوده ؛ اما ترامپ با آن موافقت 

نکرده است.
اخراج بولتون چه تاثیری بر روابط ایران و 

آمریکا خواهد داشت؟
یک نفر از تیمB کم شــد ،گروهی که روزی محمد 
جواد ظریف آن را پشــت پرده اصلی تمام اتفاقات و 
دشمنی ها علیه ایران عنوان کرد. بدون شک مواضع 

ضد ایرانی اســراییلی ها و منافقن سلطنت طلبان 
و به صورت کلی رســانه های اپوزوســیون ایران در 
آمریکا به صورت جدی تضعیف خواهد شد. شکست 
سیاست های بولتون در برابر ایران، اصلی ترین نقطه 
اختالف او و ترامپ بوده است. در مدت زمان کمتر 
از یک سالی که او مشاور امنیت ملی آمریکا نامیده 
می شد کاخ ســفید نه تنها دســتاوردی در امورات 
بین الملل نداشــته بلکه منزوی تر هم شــده است. 
بولتون حتی در ســفر به لندن نتوانست علیه ایران 
یارگیری مطلوب خود را به ثمر برساند. او نتوانست 
جانســون را علیه ایــران ترغیب کنــد و همچنین 
انگلیس را برای توقیف مجدد آدریــان دریا راضی 
کند. ترامپ در نشست جی هفت به خوبی فهمید که 
یکپارچگی اروپا درباره برجام به این راحتی شکسته 
نمی شود. او هر راهی را برای مجاب کردن اروپا برای 
شکســت برجام و لغو مذاکرات اروپا با ایران عملی 
کرد. حتی وزیر خارجه کشورمان راتحریم کرد؛ اما 
باز سیاست خارجی ترامپ راه به جایی نبرد. اینکه 
ایران و آمریکا با رفتن بولتون آماده مذاکره می شوند 

یا خیر را نمی توان پیش بینی کرد؛ اما بدون شک این 
سیاســت ها به زودی تغییر خواهد کرد. به خصوص 
آنکه مقامات و رســانه های آمریکایی پس از رفتن 
بولتون دیدار مقامات ایران و آمریکا در مقر سازمان 

ملل را محتمل می دانند.
 بولتون در آخرین موضع گیری خود ساعاتی قبل از 
اخراج، درباره ایران در توییت خود نوشت: اکنون که 
تا زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
دو هفته باقی اســت، می توانید مطمئن باشید که 
ایران در این مدت روی فریبکاری کار می کند. بیایید 
اتفاقات مهم را مرور کنیم که از آخرین رویداد آغاز 
می شود. ایران نفی کرد که »آدریان دریا ۱« به سمت 
سوریه می رود؛ اما بعد تایید کرد که نفت این کشتی 

در سوریه تخلیه شده است.
 این درحالی اســت که پمپئو درســت یک ساعت 
 پس از اخــراج بولتــون اعالم کــرد که دیــدار با

 ترامپ با روحانی در نشســت سازمان ملل محتمل 
است.

بن بست امنیت ملی و سیاست خارجی در 

آمریکا در نبود بولتون چه ســمت و سویی 
خواهد گرفت؟

این سوالی است که بی شک همه چشم انتظار یافتن 
جواب آن با انتصاب مشــاور امنیت ملی آینده این 
کشور هســتند. آمریکا هم اکنون در چند جهت در 
مسئله امنیتی وارد بن بســت شده است. مذاکرات 
با طالبان پس از ماه ها متوقف شــده، کره شــمالی 
همچنان در حال آزمایش موشــک های دور برد و 
سالح های استراتژیک است، محاصره اقتصادی ایران 
نتایج دلخواه را نداشته اســت و عربستان امارات از 
امریکا شاکی هستند و البته آمریکا در تقابلی آشکار 
با چین و روسیه گرفتار است. این مسائل هر کدامی 
می تواند به تنهایی کابوسی برای امنیت ملی آمریکا 
باشد .مســائلی که کارشناسان و رسانه های داخلی 
آمریکا را به شــدت نگران کرده بــه خصوص آنکه 
تصمیمات لحظه ای ترامپ نمی تواند هیچ چشــم 
انداز و آینده ای از نحوه حل و فصــل این بحران ها 
پیش روی کارشناسان سیاست خارجی این کشور 

قرار دهد.

 جنگ لفظی میان هند
 و پاکستان باال گرفت

پاکستان، مسئله کشمیر را در شورای حقوق بشر 
ســازمان ملل مطرح کرد که ایــن اقدام واکنش 
شدید هند را به دنبال داشته و دهلی نو تاکید کرد 
وضعیت خاص کشمیر یک تصمیم مستقل هند 
بوده و این کشور دخالت خارجی را در امور داخلی 
خود نمی پذیرد. ویجی تاکور سینگ، مشاور وزیر 
امور خارجه هند که در جلسه شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در ژنو حضور داشت در اشاره ای غیر 
مســتقیم به پاکستان گفت: کشــورهایی که در 
مورد حقوق اقلیت ها در سایر کشورها سخن می 
گویند، خود این حقوق را نقض می کنند. تنش ها 
میان هند و پاکستان پس از تصمیم دهلی نو برای 
لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر افزایش 

یافته است.

جنجال بر سر حضور جاسوس 
آمریکایی در دفتر پوتین

مقامات روسیه برخی ادعاها در مورد وجود یک 
جاســوس آمریکایی در دفتر ریاست جمهوری 
والدیمر پوتین را به شدت تکذیب کرده و انتشار 
این اخبار را شایعه عنوان کردند. »یلنا کریلووا«، 
سخنگوی اداره کارپردازی دفتر والدیمر پوتین، 
در ایــن ارتباط اعالم کرده اســت کــه »اولگ 
اسمولنکوف« که برخی رسانه ها وی را جاسوس 
آمریکا خواندنــد هرگز در ایــن اداره کار نکرده 
است. از سوی دیگر، »ســرگئی الوروف«، وزیر 
امور خارجه روسیه در واکنش به اخبار رسانه ها 
در مورد فرار یک جاسوس آمریکایی نفوذ کرده 
در ساختار حکومتی روسیه به خارج از این کشور 
اعالم کرد که آن فرد را نمی شناســد و در مورد 
شــایعات هم اظهار نظر نمی کند. پیش از این، 
شبکه خبری ســی ان ان در گزارشی اختصاصی 
مدعی شــده بود کــه آمریکا در ســال ۲۰۱۷ 
توانسته اســت تا یکی از جاسوسان سازمان سیا 
را با موفقیت از روســیه خارج کند. این شــبکه 
آمریکایی در گزارش خود مدعی شده که این فرد 
به مدت چندین سال به عنوان جاسوس سیا، در 

دولت روسیه مشغول به فعالیت بوده است.

نتانیاهو، فایل ویدئویی فرار 
خود را حذف کرد

رسانه های عبری زبان از اقدام نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در خصوص حذف فایل ویدئویی 
فرار خود در جریان حمالت موشــکی نیروهای 
مقاومــت خبر دادند. رســانه های عبــری زبان 
گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی اقدام به حذف ویدئوی فرار 
خود در جریان یک سخنرانی در اراضی اشغالی 
کرد. در این فایل ویدئویــی، نتانیاهو به دنبال به 
صدا درآمدن آژیرهای خطر و شلیک موشک از 
سمت نوار غزه به ســمت اراضی اشغالی جایگاه 

خود را در جریان یک سخنرانی ترک می کند.

ترامپ:
 مذاکرات با گروه طالبان 

مرده است
رییس جمهــور آمریکا اعالم کــرد که مذاکرات 
کشــورش با طالبان که پیش تــر آن را متوقف 
کرده بود، اکنون مرده اســت. اوایل هفته جاری 
دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا در توئیتی 
نوشــت که قرار بود به طور جداگانه و مخفیانه با 
رهبران طالبان و »اشــرف غنی« رییس جمهور 
افغانســتان در »کمپ دیوید« دیــدار کند؛ اما 
به دلیل حمله طالبان در کابل که منجر به کشته 
شدن ۱۲ نفر از جمله یک نظامی آمریکایی شد 
مذاکرات با این گروه را لغو می کند. از سوی دیگر، 
نیز گروه طالبان در واکنش به لغو مذاکرات قطر 
توسط ترامپ تاکید کرد که مبارزه ۱8 ساله آنها 
ثابت کرده است که جز پایان یافتن کامل اشغال 
افغانســتان به هیچ چیزی قانع نمی شــویم و به 

جهاد ادامه می دهیم.

B شروع فروپاشی تیم

روحانی در جلسه هیئت دولت:
ضروری باشد کاهش تعهدات 

برجامی را ادامه می دهیم
رییس جمهور گفت: اگر ضروری باشد در آینده 
گام های دیگری را برای کاهش تعهدات برجامی 
برمی داریم. حســن روحانی خاطر نشان کرد: 
گام ســوم کاهش تعهدات برجامی مهم ترین 
گام جمهوری اسالمی محسوب می شود و قابل 
مقایسه با دو گام قبلی نیســت و اگر ضرورت 
داشته باشــد در آینده باز هم گام های دیگر را 
برخواهیم داشــت. روحانی با بیان اینکه امروز 
چهره جمهوری اســالمی ایــران در جهان به 
عنوان چهــره ای صلح طلــب و متعادل مطرح 
است، گفت: ما هیچ گاه آغازگر تجاوز و تحریم 
نبودیم و تعهد را نشکستیم، آنها بودند که تعهد 
را زیر پا گذاشتند و این منطق مهمی است که 
از آن برخوردار هســتیم. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود خاطرنشــان کرد: نباید برخی 
از تندروی ها و مســیرهای غیردقیق که مردم 
را آزار می دهد در جامعــه اجازه بروز پیدا کند، 
چرا که مردم به اندازه کافی با غصه و ســختی 

مواجه هستند.

نقشه مجلس برای شکایت 
علیه »هالیوود«

جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
با تدوین طرحی، دولت را ملزم به شــکایت از 
هالیوود بــه دلیل توهین به تاریــخ ملت ایران 
کردند. براســاس این گزاش، نمایندگانی که 
طرح شکایت دولت از هالیوود را امضا کرده اند، 
معتقدند که ایاالت متحده آمریکا در راســتای 
اجرای سیاست ها خصمانه علیه ملت ایران، از 
طریق صنعت فیلم سازی »هالیوود« به تاریخ و 
ملت ایران توهین کرده و این روند طی سال های 
متمادی ادامه داشته اســت، بنابراین در صدد 
شکایت از »هالیوود« برآمده اند و در این طرح 
دولت را ملــزم کرده اند تا به وســیله ابزارهای 
قانونی، از هالیوود شــکایت کــرده و حتی در 
مواردی که احتمال محکومیــت آن نیز وجود 

دارد، غرامت دریافت کنند.

پیشنهاد الریجانی به متقاضیان 
استیضاح »حجتی«

نایب رییس کمیســیون کشاورزی از پیشنهاد 
»الریجانی« به متقاضیان اســتیضاح محمود 
حجتی وزیر جهاد کشــاورزی خبر داد. جالل 
محمودزاده، با اشاره به روند استیضاح محمود 
حجتی در قوه مقننه، گفت: طرح استیضاح وزیر 
کشاورزی برای طی روند قانونی به کمیسیون 
کشاورزی ارجاع شده اســت. وی افزود: آقای 
الریجانی پیشــنهاد داد که پیش از به جریان 
افتادن روند استیضاح، جلسه ای  با حضور خود 
رییس مجلس و آقای حجتی برگزار شود و وزیر 
درباره محورهای تفحــص توضیحاتی را ارائه 
دهد. محمود زاده تصریح کرد: قرار است تا این 
جلسه مشترک پس از سرکشی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه برگزار شود و وزیر پیرامون 
۲۰ محور استیضاح توضیح دهد، در صورتی که 
این جلسه برگزار نشــود طرح استیضاح آقای 
حجتی در کمیســیون کشــاورزی به جریان 
می افتد و اگر حجتی نتواند استیضاح کنندگان را 
قانع کند، طرح استیضاح برای بررسی در جلسه 

علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس می شود.

بی بی سی:
  انگلیس، سفیر ایران را 

احضار کرد
وزارت خارجه انگلیس در اعتراض به آنچه عدم 
پایبندی ایــران به تعهــدات در مورد نفتکش 
»آدریان دریا« خوانده، ســفیر ایران را احضار 
کرده اســت. خبرنگار شــبکه »بی بی سی« از 
احضار »حمید بعیدی نژاد« ســفیر جمهوری 
اسالمی ایران به وزارت خارجه انگلیس خبر داد. 
به گفته »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس، 
این اقدام در واکنش به آنچــه او عدم پایبندی 
ایران به تعهدات در مورد نفتکش »آدریان دریا« 

خوانده، صورت گرفته است.

تخت روانچی
نماینده ایران در سازمان ملل متحد:

مشاور اســبق رییس جمهوری گفت: »نمی توان 
گفت کــه اصال رهبــری در جریان امــور مربوط 
به توافــق هســته ای نبوده اند و دولت بــه دور از 
چشــمان رهبری مخفیانه توافقی را امضا کرده ، 
این صحبت و ادعا دروغ است و نسبت ناروا دادن 
به جایگاه رهبری است.« اکبر ترکان، ادامه د اد که 
صداوسیما نیز نباید با انجام برخی شیطنت ها در 
مسیر دلواپسان گام بردارد؛ به گونه ای که موجب 
تفرقه افکنی شود بلکه در این شرایط هر چه فریاد 
داریم باید بر سر آمریکا بکشــیم. وی تاکید کرد: 
برجام تصمیم نظام بوده است و هر گونه صحبتی 
از این جنس تنها منجر به گسترش تفرقه می شود. 
ما نباید فراموش کنیم که آمریــکا دارای قدرت 
اقتصادی اســت و تحریم ها نیز تا حدی بر اقتصاد 
ایران فشــار می آورند. ما بایــد مقاومت کنیم. به 
شــکلی که در اقتصاد باید مقاوم سازی انجام شود 
تا آثار مخــرب تحریم کاهش یابنــد و این همان 

اقتصاد مقاومتی است.

ادعای امضای برجام دور از 
چشم رهبری، دروغ است

مشاور اسبق رییس جمهوری:

کافه سیاست

عکس  روز 

سفر سردار باقری به چین
ادعای امضای برجام دور از چشم رهبری، دروغ است

پیشنهاد سردبیر:

نماینده دائم ایــران در ســازمان ملل متحد 
با هشــدار نســبت به خطر مســتمر مسابقه 
تسلیحات هسته ای، سیاست دارندگان سالح 
هسته ای را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرد: 
اعالم آشــکار عدم تمایل آمریکا برای تصویب 
معاهده منع آزمایش های هسته ای و نیز قصد 
این کشــور برای انجام آزمایش های هسته ای 
بیشــتر با اســناد بین المللی و در رأس آنها، 
معاهده منع گســترش سالح های هسته ای یا 
ان پی تی مغایرت دارد. تخــت روانچی ضمن 
تاکید بر لزوم تالش مضاعف کشــورها برای 
تحقق کامل خلع ســالح هســته ای، از رژیم 
صهیونیستی که دارای سالح هسته ای است، به 
عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و 
بین المللی نام برد. وی تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران آماده است تا به تحقق هدف مهم 

خلع سالح هسته ای کمک کند.

آزمایش های هسته ای 
آمریکا خالف NPT است

علی مطهری
عضو فراکسیون امید:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
با وجود تجربه های تلخ گذشته، درست نیست که 
مجددا رویکرد مذاکره و سازش با غرب مطرح شود 
بلکه باید همواره رویکرد مقاومت را در نظر داشــته 
باشیم. علی اکبر کریمی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
کشور ما در بحث برجام تجربه تلخی را گذراند، قطعا 
نباید اجازه دهیم که مجددا چنین تجربه هایی تکرار 
شود و از سوی دیگر، نباید به پیشنهادات کشورهای 
غربی چون فرانسه توجه شود و منافع ملی خود را با 
مشتی دالر و منابع ارزی معامله کنیم. وی گفت: با 
اتخاذ راهبرد مقاومت، تکیه بر توانمندی های داخلی، 
حمایت از تولیدات بومی خودمان و صرفه جویی در 
هزینه ها، می توانیم از مشکالت عبور کنیم و نباید 
به طرف مقابل امتیاز دهیم. نماینده مردم اراک در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در واقع ما 
باید ضمن استفاده از دیپلماسی، رویکرد مقاومت را 
هم در نظر داشته باشــیم و از سوی دیگر مذاکره و 

سازش را نفی کنیم.

منافع ملی را با مشتی دالر 
معاوضه نکنیم

نماینده مجلس:

عضو فراکســیون امید گفــت: ترامپ برای 
انتخابات پیش رو به شــدت نیازمند مذاکره 
با ایران اســت و می خواهد از این موضوع به 
عنوان برگ برنده بهره ببــرد. علی مطهری، 
درباره اعالم نگرانی مقامات غربی در خصوص 
گام سوم کاهش تعهدات جمهوری اسالمی، 
گفت: گام ســوم ایران نتیجه رفتار متزلزل 
اروپایی هاست و آنها نباید گله مند باشند.وی 
درباره پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکره بدون 
پیش شرط گفت: آمریکا می خواهد از مذاکره 
به عنوان یک ابزار استفاده کند، آقای ترامپ 
برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به 
شدت نیازمند مذاکره با ایران است، به همین 
جهت عــده ای معتقدند که اگــر ایران قصد 
مذاکره دارد، بهترین زمان همین زمان قبل 
از انتخابات آمریکاست، چون بعد از انتخابات 

اگر ترامپ پیروز باشد، دیگر انگیزه ای ندارد.

»ترامپ« به شدت نیازمند 
مذاکره است

پیشخوان

بین الملل

  آیا اخراج »جان بولتون« به عنوان یکی از پیش شرط های دیدار روحانی و ترامپ
بولتون قربانی ایران! صورت گرفته است؟

شور عاشورایی در ایران

مذاکره مرده 

سخنگوی زبان فارسی

ادعای جدید آمریکا درباره پنهان کاری در برنامه هسته ای ایران
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر، ایران را به عدم همکاری کامل 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم کرد. پمپئو در این ارتباط مدعی شد: عدم همکاری کامل ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی این سوال را به وجود می آورد که احتمال دارد این کشور فعالیت ها یا 
مواد هسته ای اعالم نشده ای داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در ادعاهای جدید خود، ایران 
را به »دروغگویی« متهم کرد و مدعی شد که واشنگتن اجازه نمی دهد ایران به تسلیحات اتمی دست 
یابد. ادعاهای ضدایرانی وزیرخارجه آمریکا کمتر از یک روز پس از آن اعالم می شود که »کورنل فروتا« 
مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشســت خبری با خبرنــگاران به دیدار با مقام های 
ارشد ایرانی اشاره کرد و در این مورد گفت که بحث های بسیار بامحتوا و مفیدی در ایران داشته است. 
فروتا همچنین تاکید کرده اســت که آژانس در حال حاضر »مستحکم ترین ساز و کار راستی آزمایی« 

را در ایران دارد.

اختالفات بر سر انتقال پایتخت سیاسی ادامه دارد
نماینده نجف آباد در مجلس، آخرین وضعیت انتقال مرکز سیاسی اداری کشور و ساماندهی تهران را تشریح 
کرد. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به جلسات شورای عالی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور و ساماندهی تهران 
و با بیان اینکه اختالفاتی بر سر انتقال پایتخت سیاسی در جلسات کارگروه وجود دارد، ادامه داد: اختالفات 
بیشــتر درباره موضوعاتی همچون، ضرورت انتقال پایتخت، مکان یابی، نحوه انتقال، نحوه تامین مالی این 
انتقال است که در کارگروه درباره این موضوعات در حال بحث و گفت وگو هستیم. نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس درباره نحوه تامین مالی طرح انتقال پایتخت سیاســی، اضافه کرد: در کارگروه پیشــنهاد شده 
ساختمان هایی که ادارات در تهران دارند با ساختمان هایی که قرار است پایتخت به آن استان یا شهر انتقال 
پیدا کند، تهاتر شــود. ابوترابی با اعالم اینکه تاکنون درباره مکان انتقال پایتخت به جمع بندی نرسیده ایم، 
اظهار داشت: پیشنهاد شده بود که وزارتخانه ها در سراسر کشــور پراکنده شوند که این موضوع نیز منتفی 

شد. وی افزود: همچنان بر سر چگونگی این انتقال اختالف نظرهای جدی وجود دارد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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فوالدمبارکه اصفهان افتخار کشور است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

افزایش 100 تنی ذخایر 
طالی چین

طی ۹ ماه اخیر، با وجود افــت ارزش یوآن 
و تشــدید جنگ تجاری با آمریــکا، ذخایر 
ارز خارجی چین بــه ۳.۱۰۷۲ تریلیون دالر 
جهش کرد، در حالی کــه ذخایر طالی این 
کشــور هم با ۹۹ تن )۲.۸۹ میلیون اونس( 
افزایش روبه رو شد. طبق آخرین داده های 
بانک مرکــزی چین، تا پایان ماه گذشــته، 
ذخایر طالی چین به ۶۲.۴۵ میلیون اونس 

)معادل ۲۱۴۱ تن( رسیده است. 
این نشــان دهنده ۵ درصد افزایش نسبت 
به سال گذشته اســت. یک سال قبل ذخایر 
طالی چیــن ۵۹.۵۶ میلیون اونس )۲۰۴۲ 

تن( بوده است.
 افزایش ذخایر ارزی خارجی و ذخایر طالی 
چین نشــان می دهد که پکن بهتر از آن چه 
انتظار می رفت تشــدید تنش هــای مالی و 
تجاری را اداره کرده اســت. ایــن در حالی 
اســت که پیش از این اقتصاددانان با توجه 
به افت ارزش یوآن و تشــدید جنگ تجاری 
با آمریکا، پیش بینــی می کردند میزان این 

ذخایر کاهش یابد.

»علی بابا« کاالهای روسی را در چین 
می فروشد؛

آمریکا؛ در حصار تحریمی 
روس ها

شــرکت چینی علی بابا قرار است کاالهای 
روسی را در چین به صورت آنالین به فروش 
برساند و دو شــرکت »اوزن« و »ای بی« که 
در حــال حاضر فروشــنده آنالین کاالهای 
روسی هستند حق فروش به آمریکا را ندارند. 
منابع آگاه اعالم کردند شرکت بزرگ چینی 
»علی بابا« که تجــارت الکترونیــک انجام 
می دهد، قرار اســت فروش کاالهای روسی 
را در چین به صورت آنالین از ســال ۲۰۲۰ 

آغاز کند.
 براساس این گزارش، تمام کاالهای روسی 
که اکنون در چیــن به فروش مــی رود در 
قالب خدمات B2B است )تجارت در مقابل 
تجارت( و از طریق تجارت الکترونیک انجام 
نمی شود؛ اما شرکت چینی علی بابا در نظر 
دارد که نخســتین پلتفرم فــروش آنالین 
کاالهای روسی را از سال آینده آغاز کند. این 
منابع آگاه اعالم کردند که نگرانی شــرکت 
علی بابا این است که برای راه اندازی سیستم 
فروش آنالین کاالهای روســی باید سیستم 
پشتیبانی معکوس را راه اندازی کند. در حال 
حاضر کاالهای روسی تنها از طریق »اوزن« 
و »ای بی« صادر می شود و این شرکت ها هم 
هیچ گونــه فروش کاالی روســی به آمریکا 

را ندارند.

بازار

دفتر مشق

 احتمال کاهش قیمت
 لوازم خانگی بعد از ماه صفر

رییس اتحادیه لــوازم خانگی گفت: با توجه به 
قولی که کارخانه ها درخصوص افزایش میزان 
تولید لوازم خانگی بعد از ماه صفر به ما داده اند، 
احتمال می دهیم قیمت هــا نیز روند نزولی به 
خود بگیرد. مرتضی میــری، درباره بازار لوازم 
خانگی در ایام مــاه محرم و صفــر بیان کرد: 
میزان تقاضــا و فروش لوازم خانگــی با توجه 
به ماه محرم به حداقل رســیده و هیچ تغییری 
در قیمت ها نیز نداشــته ایم و ایــن وضعیت تا 
اواخر ماه صفر ادامه خواهد داشت. وی، درباره 
چشم انداز این بازار برای بعد از ماه صفر اظهار 
کرد: با توجه به قولی که کارخانه ها درخصوص 
افزایش میزان تولید لــوازم خانگی بعد از ماه 
صفر به ما داده اند، احتمال می دهیم قیمت ها 
نیز روند نزولی به خود بگیرد؛ اما ممکن است با 
افزایش تولید، قیمت ها ثابت بماند و تنها شاهد 
آرامش و ثبات بازار باشــیم. وی ادامه داد: دو 
برند ال جی و سامسونگ، واردات لوازم خانگی 
از شرکت های باکیفیت چینی را آغاز کرده اند 
و پیش بینی ما این اســت که ظرف دو سه ماه 
آینده، کاالهای ایــن دو برند ایرانی نیز مجددا 

وارد فروشگاه های کشور شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی مشخص 
شد؛

کاهش ۵ درصد بدهی های 
خارجی ایران

بر اســاس آمار بانــک مرکزی ایــران، حجم 
بدهی های خارجی کشــور در خردادماه سال 
جاری به هشــت میلیارد و ۶۷۸ میلیون دالر 
رســید که از مجموع این رقم، یــک میلیارد و 
۷۰۸ میلیــون دالر آن مربوط بــه بدهی های 
کوتاه مدت اســت. به این ترتیــب بدهی های 
خارجی بلندمدت کشــور در پایان خردادماه 
سال جاری شش میلیارد و ۹۶۹ میلیون دالر 
برآورد شده است. همچنین بدهی های خارجی 
ایران بر اســاس یورو، هفت میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیون یورو اســت که یک میلیــارد و ۵۱۶ 
میلیون یورو از آن کوتاه مدت و شــش میلیارد 
و ۱۸۴ میلیون یوروی آن بلند مدت است. این 
در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران در 
اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس برآوردهای 
بانک مرکزی هشــت میلیارد و ۸۱۶ میلیون 
دالر بوده است. به این ترتیب می توان گفت که 
حجم بدهی های خارجی ایــران در خردادماه 
سال جاری ۱.۵۷ درصد نسبت به اردیبهشت 

ماه کاهش یافته است.

 یارانه برخی افراد توانمند
 از مهرماه حذف می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف 
دهک هــای پردرآمــد جامعه گفــت: تالش 
می کنیم در مهرمــاه یارانه افــراد توانمند با 
میزان خطــای حداقلی حذف شــود. محمد 
شــریعتمداری ادامه داد: با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور و آثار این فشــارها بر سطح 
عمومی قیمت ها این کار باید با احتیاط انجام 
شــود که ۴ دســتگاه این موضوع رو پیگیری 
می کنند. وی افزود: دستگاه ها گزارش ها را ارائه 
ندادند؛ اما تالش می کنیم در مهرماه یارانه افراد 
توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شوند. ما 
نمی خواهیم فشاری به طبقه ضعیف و متوسط 
جامعه وارد شــود؛ لذا هدف ما اجرای مصوبه 
مجلس در حدف سه دهک یارانه پردرآمد است.

سیاست دولت درباره 
سهمیه بندی بنزین اعالم شد

ســخنگوی دولت درباره کارت ســوخت ها و 
سرنوشــت آن و اینکه ســهمیه بندی بنزین 
اعمال می شــود؟ گفــت:  گام بعــدی، کاهش 
زدن بنزین و اســتفاده از بنزیــن بدون کارت 
اســت. علی ربیعی افزود: اینکه چــرا یکباره 
انجام ندادیم، چون کارت ها از پست ها ارسال 
نشــده بود و هم اینکه اعالم به یک باره باعث 
هجــوم مردم به پمــپ بنزین ها می شــد، لذا 
االن ۳۰ لیتر اعالم شــده؛ امــا در گام بعدی 
۱۵ لیتــر خواهد شــد و به مرور بــه صورت 
جدی کارت ها عملیاتی می شــود و سیاســت 
 آقای زنگنــه، وزیر نفت سیاســت درســتی

 است.

دفتر مشق ایمان مدل 
9705 طرح 11

 8,800
تومان

دفتر مشق 80 برگ 
A 865-1 دکودیزاین مدل

 20,000
تومان

دفتر مشق ایده مدل 01

 36,000
تومان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
در خصوص مباحــث مطرح شــده پیرامون چرایی واگــذاری میز 
صادرات صنایع دستی کشــور به اصفهان، توضیحاتی را بیان کرد. 
فریدون اللهیاری در این زمینه گفــت: یکی از اقدامات مهمی که در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود، بحث شکل گیری میز 
توسعه صادرات در حوزه های مختلف است و یکی از این حوزه ها نیز 

صنایع دستی است. طبیعی است که با توجه به جایگاه استان اصفهان 
در حوزه صنایع دستی، این استان به عنوان کانون اصلی فعالیت میز 
کشوری صادرات صنایع دستی انتخاب شود تا فعالیت های کشوری 
را در این حوزه پیگیری و اجرایی کند. با توجه به امتیازی که به استان 
اصفهان در این حوزه داده شده، تعامالت خوبی بین سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی، اتحادیه صنایع دستی و بخشی از NGO های فعال 
در حوزه تجارت صنایع دستی استان به وجود آمده است. وی افزود: 
هم اکنون تعامالت اولیه در این میز در خصوص مکانیسم فعالیت های 
آینده آن، در حال انجام است و قرار است که سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را بررسی کنند.

چرا میز کشوری صادرات صنایع دستی به اصفهان واگذار شد؟

اگر چه ماه هاست که انتظار ارزانی کاالها در جامعه 
از بین رفته؛ اما ســودای گرانی این روزها سمت و 
سوی عجیب و غریبی به خود گرفته است به عنوان 
نمونه در حالی که برنج هر ســاله در فصل برداشت 
با کاهش قیمت روبه رو بوده و امســال هم به دلیل 
شــدت بارندگی ها در اغلب مناطقی که به صورت 
سنتی برنج کشت می شده اســت مانند اصفهان و 
خوزستان کشــاورزان محصوالت سه تا چهار برابر 
سال های قبل را برداشت کرده اند؛ اما به گفته رییس 
انجمن تولیدکننــدگان برنج، ایــن کاال همچنان 
در شــهرهای بزرگی مانند اصفهان گران تر از نرخ 
منطقی به فروش می رســد. این گرانــی در حالی 
همچنان بر بازار برنج باقی مانده که بر اساس آمار و 
ارقام نه تنها کمبودی در این بازار وجود ندارد بلکه 
انبارها مملو از برنج های وارداتی است و کشاورزان 

نگران به فروش نرفتن محصوالت خود هستند.
 نیاز ساالنه برنج کشور سه میلیون تن است

 بر اســاس آمار، امســال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن 
برنج برداشت شده که ۱۵۰ هزار تن بیشتر از سال 
گذشته بوده است. عالوه بر این طی سه ماهه امسال 
بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شده که 
نشــان می دهد کمبودی در داخل وجود ندارد؛ اما 
با وجود تمام این استدالالت همچنان قیمت های 
برنج باالتر از نرخ واقعی آن اســت. رییس انجمن 

تولیدکنندگان برنج می گوید آغاز برداشت برنج از 
مزارع برخالف سال های گذشته در کاهش قیمت 
برنج ایرانی بی تاثیر بوده اســت. به گفته وی، نرخ 
منطقی برنج در شــهرهای شمالی  در محدوده ۲۰ 
هزار تومان است. جمیل علیزاده شایق عنوان کرد: 
»در تمام سال های گذشته با آغاز برداشت ، قیمت ها 
کاهش می یافت. البته امسال هم قیمت عرضه برنج 
دراســتان هایی مانند مازندران و گیالن تطابقی با 
قیمت در مراکز بزرگ عرضه مانند شهرهای تهران، 
مشــهد و اصفهان ندارد و گاهی تا ۲۰ درصد از نرخ 

برنج در استان های شمالی گران تر است و توجیهی 
منطقی بــرای آن وجود نــدارد.« وضعیت قیمت 
برنج در حالی همچنان گران و غیر منطقی اســت 
که چندی پیش دســتور معاون اول رییس جمهور 
مبنی بر ممنوعیت واردات برنج واکنش های زیادی 
را به دنبال داشت. موافقان معتقد بودند این دستور 
برای حمایــت از تولیدات داخلی ضروری اســت و 
مخالفــان از احتمال افزایش قیمــت این محصول 
در داخل ســخن گفتند و در نهایت این مصوبه لغو 
شــد؛ اما همچنان قیمت ها در این بــازار کاهش را 

تجربه نکرد. به نظر می رســد عدم تحول در حوزه 
کاشت و برداشت برنج موجب شــده تا با باال رفتن 
هزینه های کارگری در ایران عمال هزینه های تولید 
با نرخ های غیر منطقی روبه رو شود. به باور فعاالن و 
کارشناسان این حوزه، عدم حمایت دولت از کشت 
برنج در کشور به حدی اســت که بخش دیگری از 
رشد قیمت ها به این کم کاری ها برگشته و در کنار 
آن هزینه های باالی واردات ماشین آالت مورد نیاز 
این صنعت، فرآیند کار در این عرصه را نســبت به 
سال های قبل سخت تر کرده اســت. صعود قیمت 
برنج های داخلی طی سال های اخیر موجب شده تا 
مشتریان برنج ایرانی هر روز کمتر شود. در شرایطی 
که مردم با مشکل تامین معیشت خود دست و پنجه 
نرم می کننــد، برنج های ارزان تــر وارداتی انتخاب 
افراد بیشتری برای خرید اســت. این روند موجب 
شده تا هر سال کشور به واردات برنج وابسته تر باشد 
به نحوی که امســال دولت از ترس جهش قیمتی 
نتوانست دستور چند ماهه ممنوعیت واردات برنج 
که هر ســاله اجرا می شــود را عملی کند.طی یک 
دهه اخیر به لطف روابط خــوب اقتصادی با هند و 
شرایط تحریمی کشــور سیاست گذاری ها به جای 
سرمایه گذاری بر کشت برنج و مکانیزه کردن آن به 
سمت واردات متمایل شد و در نهایت امروز حاصل 
 آن تولیدات داخلی گران تــر و محصوالت وارداتی 
بی کیفیت؛ اما ارزان تری است که البته مردم ناچار 

به انتخاب دومی هستند.

ابهام در قیمت برنج

   بر اساس اعالم رییس انجمن تولیدکنندگان برنج، قیمت این محصول در استان هایی مانند اصفهان تا 20 درصد گران تر بوده
 و توجیه منطقی برای آن وجود ندارد؛ 

بانک هایی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند باید تا پایان سال، ۱۰ درصد از شعب خود را کم کنند و بانک 
سپه نیز کاهش ۱۰۰۰ شعبه را طی سه ســال در برنامه دارد. بر اســاس آنچه که اعالم شده، تابلوهای شعب 
بانک های مذکور تا پایان سال تغییر داده شده و پس از آن با نام بانک سپه فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر، 
پیش از این نیز بانک مرکزی اعالم کرده که تالش بر این اســت که تعدیل نیرو در این بانک ها انجام نشــود و 
تمام پرسنل به کار خود ادامه دهند؛ اما در حال حاضر در برخی از مناطق، این بانک ها در محدوده جغرافیایی 
کوچکی شعبه های زیادی دارند که اگر این شــعب از پایان سال با نام بانک ســپه فعالیت کنند، عمال توجیه 

اقتصادی نخواهند داشت.

1000 شعبه از بانک 
سپه کم می شود

خبر
 

استاندار اصفهان مطرح کرد:
بررسی طرح انتقال معدن های شن و ماسه اصفهان

استاندار اصفهان گفت: با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن مصلحت استان، طرح انتقال معدن های شن 
و ماسه به نقاط دیگر را دوباره بررسی می کنیم. عباس رضایی اظهار داشت: شورای برنامه ریزی استان در 
گذشته مصوبه ای برای انتقال معدن های سنگ، گچ، خاک، آجر، شن و ماسه به نقاط دیگری داشته اما 
بهره برداران بر این باور هستند که کارشناســی دقیقی برای این مصوبه انجام نشده است. وی با اشاره به 
امکان تغییر یا تایید مصوبه پیشین بر اســاس دیدگاه اهل فن، بیان کرد: فعاالن این بخش ادعایی دارند 
اما از سویی طرح، مصوبه شورای برنامه ریزی اســتان اصفهان محسوب می شود. استاندار اصفهان اظهار 
داشت: برای احترام به گذشتگان و مراجعه کنندگان باید مصلحت استان را در نظر بگیریم و با کار دقیقی 

از سوی کارشناسان، دوباره جهت تصمیم گیری به شورای برنامه ریزی ارائه شود. 

نایب رییس انجمن صنفی کابینت سازان اصفهان:
نظارتی بر وضعیت فعالیت مصالح فروشان چوب و یراق آالت نمی شود

نایب رییس انجمن صنفی کابینت ســازان اصفهان گفت: نظارتی بر وضعیت فعالیت مصالح فروشان چوب و یراق 
آالت نمی شود و تعیین قیمت به نوعی انحصاری شده است. مسعود رحمتی، با بیان اینکه علت تشکیل انجمن علمی 
کابینت سازان در استان اصفهان کم کاری اتحادیه این صنف است، اظهار کرد: اتحادیه می توانست؛ اما نخواست که 
در بسیاری از موارد پیگیر حقوق کابینت سازان اصفهانی شود. وی افزود: هیئت مدیره اتحادیه صنایع و یراق آالت 
چوبی را مصالح فروشان این صنعت تشکیل می دهد و جای تولید کنندگان صنعت چوب و یراق آالت در این هیئت 
خالی است. اتحادیه باید حمایت بیشتری از تولید کنندگان این صنعت کند. رحمتی با بیان اینکه ظرفیت اتحادیه در 
بسیاری از موارد پاسخگوی نیازهای اصلی کابینت سازان و فعاالن این صنعت نیست، تصریح کرد: نوسانات قیمت در 

بازار چوب و یراق آالت روزانه است و باید خدمات جدیدی برای اعضای این اتحادیه در نظر گرفته شود.

مرضیه محب رسول

استانداراصفهان گفت: کیفیت زندگی کارکنان و بازنشستگان و تامین رضایتمندی آنان باید بیش 
از پیش مورد توجه فوالدمبارکه باشد. عباس رضایی در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت فوالد 
مبارکه اظهار داشــت: فوالد مبارکه، افتخار کشور اســت و امیدواریم با حمایت و تالش و همدلی 
کارکنان آن، همچنان در کشور پر آوازه باشــد. همچنین کیفیت زندگی کارکنان و بازنشستگان 
و تامین رضایتمندی آنان باید بیش از پیش مورد توجه باشــد. استانداراصفهان با اشاره به گزارش 
مدیرعامل فوالدمبارکه عنوان کرد: هر زمانی نیاز به کمک مدیریت اســتان به صنعت فوالد باشد 

وارد عمل می شــویم و در خصوص تامین مواد اولیه نیز به 
زودی جلساتی را با دستگاه های ذی ربط خواهیم داشت. 
وی افزود: امروز در شــرایط جنگ اقتصادی و تحریم های 
ناجوانمردانه اســتکبارجهانی قرار داریم و همه جانبه در 
مقابل این ظلم های آشکار ایستاده ایم و در این شرایط باید با 
تدبیر و ایده های نو در جهت تقویت این صنعت گام برداریم 
تا چشم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی کور شود. 
رضایی تاکید کرد: شرکت فوالد مبارکه باید برای افزایش 
تولیدات خود و کاهش مســائل زیســت محیطی تالش 

مضاعف تری داشته باشد و با به روز رسانی تجهیزات در جهت ارتقای بهره وری بیشتر گام بردارد. 
وی، ضمن ابراز خرسندی از حمایت این شرکت در مســئولیت های اجتماعی اضافه کرد: شرکت 
فوالد مبارکه در خصوص مسئولیت های اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند ولی باتوجه به مشکالت 
و برخی محرومیت ها در مناطق استان انتظار می رود در جهت توسعه پایدار در این مناطق عنایت 
ویژه تری داشته باشد. استاندار اصفهان، صرفه جویی و مصرف بهینه آب در شرکت فوالد مبارکه را 
قابل تقدیر دانست و گفت: در این خصوص اقدامات مطلوبی در این شرکت صورت گرفته و از پساپ 
فاضالب استفاده شده؛ امابا توجه به محدودیت آب باید 
گام های بیشتری در این خصوص برداشته شود تا بتوان 
بهره وری مطلوب تری را در این حوزه شاهد باشیم. وی 
در ادامه خطاب به مدیران شرکت فوالد مبارکه، تصریح 
کرد: امروزه روش های نوینی بــرای بازاریابی و فروش 
محصوالت در جهان عرضه شده اســت به همین دلیل 
روش های سنتی دیگر نمی تواند جوابگوی نیاز بازار باشد 
بنابراین باید با استفاده از ابزارهای نو، بازارهای جدیدی 

برای خود تعریف کنید.

استاندار اصفهان:

فوالدمبارکه اصفهان افتخار کشور است
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مفاد آراء
6/144 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تســلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره  6158   مــورخ  1398/05/08 آقــای / خانم زهرا حاجی هاشــمی 
ورنوسفادرانی   فرزند  عباســعلی   به شماره کالســه  0001    وبه شماره شناسنامه 136  
و به شــماره ملی    1141057344  صادره خمینی شهر  نســبت به شش   دانگ یکباب  
مغازه  به مساحت 175.64  مترمربع پالک شماره  266    فرعی از   116    اصلی واقع  در   
ورنوســفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 221862 
مورخ 92/12/15 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
2- رای  شماره  6176   مورخ  1398/05/09 آقای / خانم یداله جوانمرد    فرزند  علی محمد  
به شماره کالسه  0734    وبه شماره شناسنامه 52  و به شماره ملی    1142186105  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 125  مترمربع پالک شماره  448   فرعی از   99   
اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
29985 مورخ 98/03/19 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  6251  مورخ  1398/05/10 آقای / خانم زهره جوادی پور     فرزند  علی   به 
شماره کالسه  0318    وبه شماره شناسنامه 3039 و به شماره ملی    1141301121  نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 96.70  مترمربع پالک شماره  
800   فرعی از   85   اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ســند 227424 مورخ 93/12/26 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شــماره  6249  مورخ  1398/05/10 آقای / خانم محمد علی شیروی     فرزند  
شــکراله  به شــماره کالســه  0320    وبه شماره شناســنامه 4246 و به شــماره ملی    
1142270505  نسبت به 4 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 96.70  
مترمربع پالک شــماره  800   فرعی از   85   اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 227424 مورخ 93/12/26 دفتر 73و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  6258  مورخ  1398/05/10 آقای / خانم شــکر اله شــیروی خوزانی     
فرزند رمضانعلی   به شماره کالسه  0317   وبه شــماره شناسنامه 9580 و به شماره ملی    
1140349090  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 66  
مترمربع پالک شــماره  772   فرعی از   85   اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 39531 مورخ 91/06/12 دفتر 139ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  6253  مورخ  1398/05/10 آقای / خانم محمد علی شیروی     فرزند شکر 
اله   به شماره کالسه  0316 وبه شماره شناسنامه 4246 و به شماره ملی    1142270505  
نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 66  مترمربع پالک شماره  
772   فرعی از   85   اصلی واقع  در   خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ســند 39531 مورخ 91/06/12 دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره  4569  مورخ  1398/04/11 آقــای / خانم نرگس آقائی فروشــانی      
فرزند عبداله   به شــماره کالســه  0667 و به شماره شناســنامه 1814 و به شماره ملی    
1141288893  نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 193.06  
مترمربع پالک شــماره  1441   فرعی از   84  اصلی واقع  در    فتح آبادخوزان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت حسینعلی عسگری 
سند 36884 مورخ 83/11/03 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  4566  مورخ  1398/04/11 آقای / خانم حســینعلی عسگری   فرزند 
حبیب   به شماره کالسه  1428 وبه شماره شناسنامه 724 و به شماره ملی    1141682710  
نســبت به 4 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 193.06  مترمربع 
پالک شماره  1441   فرعی از   84  اصلی واقع  در    فتح آبادخوزان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حسینعلی عسگری سند 
 36884 مورخ 83/11/03 و مالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
9- رای  شماره  6701 مورخ  1398/05/22 آقای / خانم جبار هارونی  فرزند ابراهیم  به 
شماره کالسه  0516 وبه شماره شناســنامه 16 و به شماره ملی    4622880814  نسبت 
به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 302  مترمربع پالک شماره  1253   فرعی از   99  
اصلی واقع  در   جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  مع 
الواسطه از مالکیت رضا محمدی و مصطفی محمدی سند 17559 مورخ 51/08/08 و سند 
38153 مورخ 60/06/29 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  6736 مورخ  1398/05/23 آقای / خانم فرحناز فتحیان دستگردی        
فرزند محمد   به شــماره کالســه  0872 وبه شــماره شناســنامه 126 و به شماره ملی    
1142228673  صادره مرکزی نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه  مسکونی به مساحت 
423.44 مترمربع پالک شماره  2468   فرعی از   75  اصلی واقع  در  دستگرد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت سد عباس حسینی  
ثبت در صفحه 325 دفتر 119و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
11- رای  شــماره  6612 مــورخ 1398/05/19 آقــای / خانــم محمــد جوادفخاری 
اســفریزی فرزند ولی اله    به شماره کالســه  0805 وبه شماره شناســنامه 3096 و به 
شــماره ملی    1142259137  نسبت به شــش   دانگ یکباب  ســاختمان  به مساحت 
209.54مترمربع پالک شــماره 243   فرعــی از   115  اصلی واقــع  در  کهندژ بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحــه 80  دفتر 203 و 
 صفحه 394 دفتر 176ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
12-رای  شــماره  4272 مورخ 1398/04/06 آقای / خانم بهنــاز احمدی  فرزند نعمت 
اله    به شماره کالسه  2186 وبه شماره شناســنامه 82 و به شماره ملی    1141044285  
نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 33.6مترمربع پالک شماره 126  فرعی 
 از   158 اصلی واقع  در    صدر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر  ثبت در صفحه 80 دفتر 418 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13-رای  شــماره  4272 مورخ 1398/05/23 آقای / خانم محمد رضا صفاری خوزانی   
فرزند فتح اله  به شماره کالســه  0911 وبه شماره شناســنامه 17115 و به شماره ملی    
1142385876  نسبت به شــش  دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 40.04مترمربع پالک 
شــماره 826  فرعی از   85 اصلی واقع  در  خوزان بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت فتح اهلل صفاری سند 11741 مورخ 58/05/07 

دفتر 59 وســند 43579 مــورخ 56/07/09 دفتر 72  و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش 
کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

14-رای  شــماره  5171 مــورخ 1395/10/25 آقــای / خانم مریم عمــادی اندانی    
فرزند محمد به شــماره کالســه  2791 وبه شماره شناســنامه 15125 و به شماره ملی    
1142365980 صادره خمینی شــهر نسبت به4/3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 194مترمربع پالک شماره 300 و 300/1  فرعی از   114 اصلی واقع  در    
شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 80901 مورخ 
73/05/18 دفترخانه  63 وسند 123931 مورخ 86/11/20دفتر خانه 63   ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15-رای  شــماره  5169 مورخ 1395/10/25 آقای / خانم حســین یوســفیان خوزانی   
فرزند فتح اله  به شــماره کالســه  2793 وبه شماره شناســنامه 2202 و به شماره ملی    
1140674951 صادره خمینی شهر نسبت به3 و 4/1 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 194مترمربع پالک شماره 300 و 300/1  فرعی از   114 اصلی واقع  در    
شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 80901 مورخ 
73/05/18 دفترخانه  63  وسند 123931 مورخ 86/11/20 دفتر خانه 63   ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16-رای  شــماره  5170مورخ 1395/10/25 آقــای / خانم صدیقه بیگم  یوســفیان 
خوزانی   فرزند عباس  به شــماره کالسه  2792 وبه شماره شناســنامه 214 و به شماره 
ملی    1141538555 صادره خمینی شهر نسبت به 2دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 194مترمربع پالک شماره 300 و 300/1  فرعی از   114 اصلی واقع  در    
شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 80901 مورخ 
73/05/18 دفترخانه  63 وسند 123931 مورخ 86/11/20دفتر خانه 63   ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17-رای  شــماره  6699مورخ 1398/05/22 آقای / خانم نرگس کیانــی قلعه   فرزند 
خدابخش به شماره کالسه  0908 وبه شماره شناسنامه 1 و به شماره ملی    1290002150 
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 186.72مترمربع پالک شماره 1253  فرعی 
از   99 اصلی واقع  در    دهکده جوی آباد   بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل سند 17559مورخ 51/08/08 دفترخانه  63  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18-رای  شــماره  6473مورخ 1398/05/14 آقــای / خانم مریم نوروزی فروشــانی   
فرزند عباســعلی  به شــماره کالســه  0630وبه شــماره شناســنامه 287 و به شماره 
ملــی    1141205432 نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش دانگ یکبــاب  خانه  به 
مســاحت 269.91مترمربع پــالک شــماره 329و 1106  فرعــی از   107 اصلی واقع  
در    بابا فضلــگاه    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ســند 
 2974 و 2975 و 2115ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
19-رای  شماره  6473مورخ 1398/05/14 آقای / خانم اکبر  مجیری  فرزند اسد اله  به 
شماره کالسه  0631وبه شماره شناسنامه 581 و به شماره ملی    1141719495 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 269.91مترمربع پالک شماره 
329و 1106  فرعی از   107 اصلی واقع  در  بابا فضلــگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 2974و 2975و2115 مریم نوروزی ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20-رای  شــماره  5916مورخ 1398/05/03 آقای / خانم احمد مهدیان   فرزند علی  به 
شماره کالسه  0530وبه شماره شناسنامه 21 و به شماره ملی    1141466529 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 129.26مترمربع پالک شماره 
16  فرعی از   122 اصلی واقع  در    بزمکه وراه کوه    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ســند 41441 مورخ 98/04/25 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه  و محرز گردیده است.
21-رای  شــماره  5915مورخ 1398/05/03 آقای / خانم لیال پریشانی   فرزند علی  به 
شماره کالسه  0531وبه شماره شناسنامه 20577 و به شماره ملی    1140205323 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 129.26مترمربع پالک شماره 
16  فرعی از   122 اصلی واقع  در    بزمکه وراه کوه    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ســند 41441 مورخ 98/04/25 دفتر 301  و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22-رای  شماره  6357مورخ 1398/05/12 آقای / خانم مصطفی جعفری محمد آبادی   
فرزند محمد حسن  به شــماره کالسه  0279وبه شماره شناســنامه 82 و به شماره ملی    
5649707235 نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه در حال ساخت   به 
مساحت 180مترمربع پالک شــماره 712و 713  فرعی از   158 اصلی واقع  در  صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی 
شهر ثبت در صفحه 41 دفتر 161 و صفحه 578 دفتر 195 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23-رای  شــماره  6350مورخ 1398/05/12 آقای / خانم طوبی آقا محمدی    فرزند نور 
اهلل  به شماره کالسه  0204وبه شماره شناسنامه 14418 و به شماره ملی    1140142933 
نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه در حال ســاخت   به مساحت 
180مترمربع پالک شماره 712و 713  فرعی از   158 اصلی واقع  در    صدر آباد    بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در 
صفحه 41 دفتر 161 و صفحه 578 دفتر 195 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
24-رای  شــماره  3592مــورخ 1398/03/26 آقــای / خانم محســن کاظمی اندانی     
فرزند مرتضی  به شــماره کالســه  1041وبه شماره شناســنامه 1734 و به شماره ملی    
1141288087 نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  و مغازه به اثتثنای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 180مترمربع پالک شــماره 712و 713  فرعی از   69.26  اصلی واقع  در  اندان    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مع الواسطه از 
مالکیت تقی عمادی  طی ســند 26571 مورخ 76/09/30 دفتر 46 و سند 26193 مورخ 
76/06/17 دفتر 46 و ســند 27966 مورخ 75/12/21 دفتر 35 و مالحظه نقشــه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25-رای  شماره  6545 مورخ 97/11/11 آقای / خانم الهام صفری فروشانی    فرزند برا  
به شماره کالسه  1885و به شماره شناسنامه 378 و به شماره ملی 1141656760 نسبت 
به شش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 20.76 مترمربع پالک شماره 1946 و 1370.1  
فرعی از   72 اصلی واقع  در    فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 35770 مورخ 82/12/25 دفتر 35 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
26-رای  شماره  5921مورخ 1398/05/03 آقای / خانم مجید محمدی   فرزند مصطفی   
به شماره کالســه  0709وبه شماره شناســنامه 54 و به شــماره ملی    1142210537 
نســبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 202.60 مترمربع 
پالک شــماره 109  فرعــی از   99 اصلی واقــع  در    بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل ســند 25013 مورخ 36/07/21 دفتر 63 مصطفی محمدی 
 مع الواســطه ارائه قولنامه ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
27-رای  شــماره  5919مــورخ 1398/05/03 آقــای / خانم محمد حســن محمدی  
فرزند مصطفی   به شماره کالســه  0707وبه شماره شناســنامه 1051 و به شماره ملی    
1142490300 نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 
202.60مترمربع پالک شــماره 109  فرعی از   99 اصلی واقع  در    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 25013 مورخ 36/07/21 دفتر 63 مصطفی 
محمدی مع الواسطه ارائه قولنامه و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.

28-رای  شماره  6491مورخ 1398/05/14 آقای / خانم فاطمه خانی  فرزند محمد تقی   
به شماره کالسه  0425وبه شماره شناسنامه 1193 و به شــماره ملی    1141154013 
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 99 مترمربع پالک شماره 663  فرعی 
از   107 اصلی واقع  در  بابا فضلگاه    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل سند 8022 مورخ 92/04/15 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
29-رای  شماره  6659مورخ 1398/05/20 آقای / خانم حمید رضا محمدی   فرزند حیدر 
علی    به شماره کالسه  0899وبه شماره شناسنامه 1064 و به شماره ملی    1140847538 
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه  به مساحت 147.30مترمربع پالک شماره 454  
فرعی از   99 اصلی واقع  در  جوی آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 43415 مورخ 87/11/09 دفتر 35 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
30-رای  شماره  6563مورخ 1397/11/11 آقای / خانم حبیب مختاری ورنوسفادرانی   
فرزند علی   به شــماره کالسه  0073وبه شــماره شناســنامه 63415 و به شماره ملی    
1281732117 نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 433مترمربع پالک شماره 
213 فرعی از   121اصلی واقع  در  گارســله بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل ســند 17732 مورخ 45/06/26 دفتر 35 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31-رای  شــماره  6654مورخ 1398/05/20 آقای / خانم ایمان کار خیران  فرزند فضل 
اهلل    به شماره کالسه  0792وبه شماره شناسنامه 548 و به شماره ملی    1141314436 
صادره خمینی شهر نســبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
145/45مترمربع پالک شماره 292 و 287  فرعی از   105 اصلی واقع  در  اندان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 217 دفتر 76 و ارائه قولنامه 
از مالکیت هاشم مجیری ثبت در صفحه 412 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32-رای  شماره  6656مورخ 1398/05/20 آقای / خانم زهرا طاهری اندانی   فرزند رسول     
به شماره کالسه  0791وبه شماره شناسنامه 8550 و به شــماره ملی    1142310371 
صادره خمینی شهر نســبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
145/45مترمربع پالک شماره 292 و 287  فرعی از   105 اصلی واقع  در  اندان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 217 دفتر 76 و ارائه قولنامه 
از مالکیت هاشم مجیری ثبت در صفحه 412 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33-رای  شماره  6487مورخ 1398/05/14 آقای / خانم فاطمه ابراهیمی خوزانی    فرزند 
هوشنگ   به شماره کالسه  0857وبه شماره شناسنامه 1130011224 و به شماره ملی    
1130011224 نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 133.78مترمربع پالک 
شــماره 2623  فرعی از   87 اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 144307 مورخ 98/04/06 دفتر 63  و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34-رای  شماره  3929مورخ 1398/04/02 آقای / خانم کبری جوانمرد جو آبادی    فرزند 
یداله      به شماره کالسه  0923وبه شماره شناسنامه 437 و به شماره ملی    1290440417 
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 174.50مترمربع پالک شماره 383  فرعی 
از   99 اصلی واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
ســند 21055 مورخ 96/05/03 دفتر 300 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
35-رای  شــماره  3931مورخ 1398/04/02 آقای / خانم حبیــب اهلل بدیعی  جو آبادی    
فرزند غالمرضا  به شماره کالســه  1301وبه شماره شناســنامه 1086 و به شماره ملی    
1140847759 نسبت به شــش   دانگ یکباب  دامداری   به مساحت 212.13مترمربع 
پالک شماره 1378  فرعی از   99 اصلی واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 116320 مورخ 83/09/10 دفتر خانه 63 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36-رای  شــماره  6641مورخ 1398/05/20 آقای / خانم خدیجه خاتون قاسمی اندانی     
فرزند محمد علی  به شماره کالســه  1793وبه شماره شناســنامه 14 و به شماره ملی    
1141602792  صادره خمینی شهر نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  قدیمی  به مساحت 
71مترمربع پالک شــماره 320 فرعی از   105 اصلی واقع  در  اندان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 26 دفتر 601 مع الواسطه از مالکیت 
نوروز علی کمالی ثبت در صفحه 396 دفتر 571ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار: نوبت اول :1398/06/06 
تاریخ انتشار: نوبت دوم :1398/06/21

م الف: 575914 نبی اهلل یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
مفاد آراء

6/145 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های  زاینده رود و نسل فردا چاپ اصفهان 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا ارائه نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
بخش یک ثبتي شهرضا

یکم : شماره فرعي از 2- اصلي فضل آباد
1- رای شــماره 139860302008004211 –  03 / 06 / 98 – فروزان اباذری فرزند 
محمدرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 940 فرعي به مساحت 

یکصدوشصت وچهارمتروهفده صدم متر مربع
تاریخ انتشار نوبت یکم : 06 / 06 / 1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 21 / 06 / 1398 

م الف: 578651 سیداسداله موسوي رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک شهرضا 
مفاد آراء

6/146 شماره صادره : 1398/15/581529-1398/6/4 آگهي موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي شهرســتان فريدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است 
 در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر

 خواهد شد.
1- برابر راي شماره 139860302012000271 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فريدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباســي فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 701 صادره از چادگان در ششدانگ يک درب گلخانه واقع در اراضي سمندگان 
حوزه ثبت فريدن جزي بخش سيزده ثبت اصفهان مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 

از 62 اصلي به مســاحت 4499/16 متر مربع خريداري از مالک رسمي آقاي اله قلي امير 
معظمي محرز گرديده است.

تاريخ چاپ نوبت اول: 1398/06/07
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1398/06/21

م الف: 578259 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدن
مفاد آراء

6/147 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 برابــر رای شــماره 139860302016000177 مــورخ 98/05/07 هيــات اول 
موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
 رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تيــران تصرفــات مالکانه بالمعارض

 متقاضــی آقــای حســينعلی ســلطانی تهرانــی فرزنــد رمضانعلــی به شــماره 
 شناســنامه 188 صادره از تيران در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يــک قطعه زمين
  مزروعی بــه مســاحت ششــدانگ  1107/24 متر مربــع پــالک 2692 فرعی از 
 يک اصلی واقــع در تيران بخــش دوازده ثبــت اصفهان خريداری از مالک رســمی 
 آقای حاجی آقا شــيرازی تهرانی با واسطه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
 عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص

 نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم 
و پس از اخذ رســيد، ظــرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خود را بــه مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صــورت انقضای 
 مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت

 صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/3 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/6/21 
م الف: 573386  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 

وکرون
ابالغ رای 

6/148 شماره دادنامه: 130/98 ، شماره دادنامه: 1120، تاریخ رسیدگی: 98/05/30 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محسن حاجی حیدری 
فرزند حسن نشانی: خمینی شــهر میدان آزادی کوچه بانک سپه پشت مسجد صهری ؛ 
خواندگان: 1-سیروس نیک خو نشانی: مجهول المکان 2-حمید شکروی نشانی: خمینی 
شهر خ امیرکبیر کوچه 121 پ50 ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( ،گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن حاج حیدری 
به طرفیت آقایان 1- ســیروس نیک خو نادی 2- حمید شکروی به خواسته مطالبه مبلغ 
هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1689165- 95/10/10  عهده بانک 
پست بانک شعبه خام تالش بانضمام خسارت دادرســی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خواندگان در جلسه رســیدگی مورخه 98/5/26 و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 
98/5/26 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
1/915/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 588316   ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

6/149 کالسه پرونده:3047/97 ، شــماره دادنامه:1311 ، تاریخ رسیدگی 98/06/11، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مهدی ملکوتی به 
نشانی:خمینی شهر خ ساعی روبروی فروشــگاه روز کوثر؛ خواندگان: 1-شرکت تعاونی 
خلیج فارس 2-سید داوود محمدیان نشــانی: هردو مجهول المکان 3-سعید نیک پور 
نشانی: محمودآباد خ 34 سنگبری پگاه ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مهدی ملکوتی فرزند منصور علیه 1- شرکت تعاونی آسای خلیج 
فارس 2-سید داوود محمدیان فرزند سیدناصر 3-سعید نیک پور فرزند احمد به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و چهل و شش میلیون ریال 146/000/000 ریال وجه دو فقره چک به 
شماره 217/7362086 - 95/10/5 و 7362101-92/8/20 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده 
و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانه دلیلی که برائــت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیــت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 146/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/885/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. این رای غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر 
اســت. م الف: 588941  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

6/150 شماره: 39/98 حل 4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:محمدحسن 
دانافر ، نام پدر: رمضان ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
قدمعلی حاجی حیدری ، نام پدر: مهدی ، نشانی: خمینی شهر 700دستگاه کوچه خیبر2 
پ6 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 643 تاریخ 98/03/29 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150/500 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 588823  عمار امیری آرانی قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
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تعداد غرق شدگان منابع آبی اصفهان به ۳۳ نفر افزایش یافت

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان:
بیش از یک هزار میلیارد ریال از 
مطالبات مراکز درمانی اصفهان 

پرداخت شد
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: بیش 
از یک هزار و ۴۷ میلیــارد ریال از مطالبات مراکز 
درمانی و موسســات طرف قرارداد با این بیمه در 
ماه های مرداد و شهریو سال جاری پرداخت شد. 
حسین بانک افزود: این مطالبات به داروخانه ها، 
پزشــکان، پاراکلینیک ها، بســتری سطح یک 
روستایی و دانشــگاه های علوم پزشکی اصفهان 
و کاشان پرداخت شــد. وی، با بیان اینکه ایجاد 
انضباط مالی و پرداختی به موسســات، افزایش 
کیفیت ارائه خدمات به بیمه شدگان را به دنبال 
دارد، بیان کرد: مطالبات موسسات درمانی دولتی 
و خصوصی تا خردادماه به طور کامل و مطالبات 
تیرماه بخش دولتــی به صورت علی الحســاب 
پرداخت شد. مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان 
اظهار داشــت: تامین اعتبار و پرداختی منظم به 
موسسات، رضایتمندی هر چه بیشتر موسسات 
درمانی و بیمه شدگان را به دنبال دارد. وی بیان 
کرد: اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان ساالنه 
بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان 
بیمه شدگان به موسســات درمانی طرف قرارداد 

پرداخت می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
پذیرفته شدگان آزمون قوه 
قضاییه تعیین تکلیف می شوند

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی از آخرین پیگیری ها برای تعیین تکلیف 
پذیرفته شــدگان آزمون قوه قضاییــه خبر داد. 
حســینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به آخرین 
پیگیری ها به منظور تعیین تکلیف پذیرفته شدگان 
آزمون قوه قضاییــه برای جذب بــه عنوان کادر 
اداری دادگستری اظهار داشت: آقای آوایی، وزیر 
دادگستری تماسی با بنده داشت که در خصوص به 
کارگیری پذیرفته شدگان آزمون اداری قوه قضاییه 
گزارش ارائه کرد. وی افــزود: بنا بر پیگیری های 
صورت گرفته امسال همه این افراد پذیرفته شده به 
کار گرفته می شوند و این جذب به صورت تدریجی 
خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت: همچنین با سازمان برنامه و 
بودجه نیز مسئله هماهنگ شده و تا چند روز آینده 
نامه از طرف سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور 

استخدامی در این زمینه ارسال خواهد شد.

تعداد غرق شدگان منابع آبی 
اصفهان به ۳۳ نفر افزایش یافت

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: تعداد غرق شــدگان ســال جاری منابع 
آبی این اســتان با احتســاب جان باختن یک 
کودک پنج ســاله در استخر آبی بخش مرکزی 
شهرســتان اصفهان، به ۳۳ نفر افزایش یافت. 
منصور شیشــه فروش افزود: امســال تاکنون 
در مجموع ۵۷ نفر غرق شــدگی در منابع آبی 
مختلف اســتان مانند رودخانه، اســتخرهای 
کشاورزی و باغ ها، کانال های انتقال آب و مخزن 
ذخیره سد داشتیم که ۳۳ نفرشان جان باختند 
و ۲۴ نفر توســط امدادگران نجات یافتند. وی 
به کاهش آمار غرق شــدگان در ماه شهریور در 
مقایســه با تیر و مرداد امسال اشــاره و تصریح 
کرد: اطالع رسانی و هشدارهای داده شده نقش 
موثری در این امر داشــت هرچند سال گذشته 
آب چندانی در رودخانــه و کانال ها نبود و آمار 

غرق شدگی کمتر بود.

 یک روستایی در اصفهان
 به تب کریمه کنگو مبتال شد

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: 
یک روســتایی در روزهای اخیر بر اثر ذبح غیر 
بهداشــتی دام در این اســتان به بیماری تب 
کریمه کنگو مبتال و در بیمارستان بستری شد. 
شهرام موحدی با اشاره به اینکه گزارش و آمار 
افرادی که به دلیل بیماری بین انسان و دام در 
بیمارستان های استان اصفهان بستری می شوند 
به وی اعالم می شــود، تصریح کرد: به جز یک 
مورد که حــدود ۶ روز پیش بــه دلیل بیماری 
تب کریمه کنگــو در یکی از بیمارســتان های 
اصفهان بستری شــد، تاکنون گزارشی به اداره 
کل دامپزشکی اســتان ارائه نشده است. مدیر 
کل دامپزشکی استان اصفهان اظهار داشت: فرد 
مبتال شده به بیماری تب کریمه کنگو در یکی 
از روستاهای این اســتان به ذبح غیر بهداشتی 
دام اقدام کرده بود که پس از بستری در یکی از 
بیمارستان های اصفهان بهبود یافت و سالمتی 

خود را به دست آورد.

ام اس، بیماری مهلکی است که هزاران اصفهانی با 
آن دست به گریبان هستند. تا کنون درمان قطعی 
برای این بیماری پیدا نشده و به دلیل اینکه بخش 
زیادی از بیماران درگیر با »ام اس« جوانان هستند 
تحقیقات گسترده ای برای یافتن روش های درمانی 
این بیماری در جریان اســت؛ اما همچنان راه حل 
قطعی برای آن یافت نشده و همین مسئله موجب 
شــده تا بیماران و خانواده های آنها از هر روش تازه 
و هر ادعایی مبنی بر درمان این بیماری اســتقبال 
کنند؛موضوعی که طی سال های اخیر موجب ایجاد 
کالهبرداری های زیــادی از بیماران و خانواده های 

آنها شده است.
ویژگی هایی کــه» ام اس« را مســتعد 

کالهبرداری می کند
پزشــکان می گویند عالئم و شــدت بیماری طی 
دوره هایی کم و زیاد می شــود و گاهــی برخی از 
اختالالت در بیماران بروز می کند که اکثرا مقطعی 
و گذراســت، همین مسئله موجب شــده تا اغلب 
کالهبرداران بــا اســتفاده از همین گــذرا بودن 
ویژگی های این بیماری، مردم را سرکیســه کنند. 
روش های عجیب و غریبی مانند زالو درمانی و زنبور 
درمانی از جمله روش هایی است که طی سال های 
اخیر قربانیان زیادی داشــته و افراد بــا انجام این 
روش ها دچار شدت بیشــتری از بیماری شده اند. 
برخی از این بیماران در دوره ای دچار عالئمی مانند 
تاری دید می شوند و بســیاری از آنها نمی دانند که 
این وضعیت موقتی اســت، بنابراین شیادان از این 
فرصت اســتفاده کرده و درمان های بیهوده ای را 
برای برخی از بیماران ارائه می دهند، در نهایت بیمار 
تصور می کند که بهبود یافته است در حالی که بعد 
 از چند ماه دوباره عوارض بیماری» ام اس« سراغش

 می آید.

ام اس، وسیله ای برای درمان های غیر موثر 
اما گران

چند سالی است که جامعه پزشــکی با اتهام ارجاع 
بیماران برای عکس برداری و سونوگرافی و سی تی 
اسکن های غیر ضروری مواجه است؛ پدیده ای که 
حاصل زد و بند برخی از پزشکان با رادیولوژیست و 
مراکز درمانی خصوصی است، در این میان بیماران 
ام اس هم یکی از قربانیان همین زد و بندها هستند. 
سال گذشته رییس همایش بین المللی نقشه برداری 
مغز اعالم کرد برخی از افراد پزشک و غیر پزشک با 
ادعاهای عجیب و بدون آگاهــی از علم، برای انجام 

نقشه برداری از مغز از بیماران هزینه می گیرند در 
حالی که امکان درمان های تشخیصی برای »ام اس« 

از طریق نقشه برداری مغزی فعال وجود ندارد.
درمان »ام اس« به شبکه های ماهواره ای 

رسید
پس از تبلیغات درمان چاقی و الغری و بلند شدن 
قد، حاال نوبت بیماری »ام اس« است که راه خود را 
به تبلیغات ماهواره ای و ادعاهــای پر رنگ و لعاب 
این شــبکه ها باز کند.یکی از این روش های ادعایی 
درمان به وسیله روش سلول های بنیادی است که بر 
اساس اعالم متخصصان مغز و اعصاب این تبلیغات 

کالهبرداری و غیر علمی است. بر اساس اعالم وحید 
شایگان نژاد، یک متخصص مغز واعصاب تبلیغات 
ماهواره ای سلول های بنیادی کالهبرداری و گرفتن 
پول زیاد از بیماران، ترویج افکار عوام فریبانه و رمالی 
و دعانویســی و اســتفاده از داروهای گیاهی برای 
درمان این بیماری باعث فریب بیمــار و تاخیر در 
درمان بیماری شده که عوارض بیماری خیلی دیرتر 
نشان داده می شود و بعد از گذشت چند سال و تاخیر 
در شناخت این بیماری در واقع بیمار به ناتوانی غیر 
قابل برگشت می رســد و توان بازگشت به زندگی 

عادی را ندارد.

سراب بهبودی

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: توسعه شرکت های 
دانش بنیان نباید معطوف به مراکز استان ها و شهرهای بزرگ شود 
بلکه باید با ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و خالقیت 
و شکوفایی در شهرستان ها به این بخش توجه کرد. جعفر قیصری 
افــزود: ایجاد پارک های علــم و فناوری و مراکز رشــد و خالقیت 
و شــکوفایی در شهرســتان های مختلف با توجه به ظرفیت ها و 

توانمندی های آنها می تواند زمینــه حمایت های مالی و معنوی از 
گسترش شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور را فراهم کند. 
وی با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان سازمانی 
پیشرو در امر اقتصاد دانش بنیان در کشور تا کنون اقدام به ایجاد سه 
پارک علم و فناوری در این استان کرده است، اظهار داشت: ۲ پارک 
علم و فناوری شیخ بهایی و ابوریحان در کالن شهر اصفهان و پارک 

علم و فناوری غیاث الدین کاشانی در کاشان ایجاد شده است. پارک 
علم و فناوری، سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره 
می شــود و هدف آن افزایش ثروت جامعه از طریق توسعه کسب و 
کارهای دانش محور، تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش توان 
رقابت در میان شرکت هایی است که متکی بر علم و دانش در محیط 

پارک فعالیت می کنند. 

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
توسعه شرکت های دانش بنیان معطوف به مراکز استان ها نشود

 کالهبرداران در کمین مبتالیان به »ام اس«؛ 

اخطار اجرایی
6/151 شماره: 1008/97 حل 1 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:محمد 
عیدی وندی ، نام پدر: سبزمراد ، شغل: آزاد  ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: مجتبی رحمانی زاده ، نام پدر: شاعلی ، شغل: آزاد  ، نشانی: خمینی 
شهر خ کهندژ خیابان عماد سیادت خیابان ســردار اسد پ45 ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 126 تاریخ 98/02/30 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت نیم عشر دولتی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اسالمی 
از بانک جمهوری اسالمی ایران رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 588344 عمار امیری قاضی شعبه اول 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

6/152 کالسه پرونده:3204/97 ،شــماره دادنامه:4140 ، تاریخ رسیدگی: 97/12/08، 
مرجع رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: عزیز قانعی خوزانی، 
به نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر خ سفیر ک7 ؛ خوانده: امید علی جعفر نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان عزیز قانعی خوزانی بطرفیــت خوانده امید علی جعفر به خواســته مطالبه مبلغ 
120/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 9112/863304 مورخ 97/8/15 بر 
عهده بانک ملی شعبه آذربایجان به شماره حساب جاری 0108203089003 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه 
خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 
و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصــره آن خوانده را به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/550/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
 از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 590810   محمد رضایی قاضی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/158 شماره: 679/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 05:00 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/07/23 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  ولی اله نیک آبادی ، 
نام پدر: محمدرضا ، نشانی: دورود شهرک قدس نبش خط راه آهن نبش کوچه نیلوفر20 ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  امیرعلی قاسمی ، 2- نام و نام خانوادگی:  حسین 
علی قاسمی  ، خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به 

پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: استعالم از حساب بانک ملت فتوکپی دو فقره رسید 
واریزی ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 592726  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/159 شماره: 1029/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1398/07/21 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  صندوق قرض الحسنه 
حضرت مهدی با وکالت خانم صالح پور ، نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی کوچه شترگلو 
؛  مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  حسن کریمی مشهدی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 1/420/000 ریال از وجه 1 فقره چک بانک ملی به شماره 9534/405102-
12 ، دالیل خواهان: کپی گواهی عدم پرداخت و کپی مصدق چک ، 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 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 591636  رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف

 خمینی شهر
مزایده اتومبیل

139803902121000024 ، شــماره پرونــده:  6 شــماره آگهــی :  /160
139804002121000204 ، تاریخ آگهــی:1398/06/13 ، آگهی مزایده اموال منقول 
پرونده اجرایی 9800247 به موجب پرونده اجرائی 9800247 له زهرا کرمی هرســتانی 
علیه احمد فتحی حسین آبادی خودرو وانت نیسان زامیاد به شماره 431 ه 77 ایران23 مدل 
1387 برنگ آبی روغنی به شماره شاسی 152966L شماره موتور 442196 دوگانه موتور 
گیربکس در حد متوسط اتاق نسبت به مدل سالم الستیک ها حدوداً 40 درصد کارایی دارد 
و در پارکینگ متوقف گردیده که ششــدانگ خودرو مذکور متعلق به مدیون احمد فتحی 
حسین آبادی بوده و قباًل در قبال مطالبات بستانکار زهرا کرمی هرستانی بازداشت گردیده 
است و برابر نظریه کارشناسی رسمی ششدانگ مزبور به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1398/07/09 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شــهر از مبلغ ارزیابی آغاز و به 
باالتربن قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
 رســمی غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعداز تعطیل در همان محل و ســاعت انجام 
می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. م الف:592728  

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/161 شماره: 64/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:00 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/07/21 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و نام خانوادگــی:  فاطمه رضایی 

 ، نام پدر: اکبر ؛ ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  مهــدی چگینی، نام پدر: 
خســرو  ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه در خصوص 1 فقره 
چک به شماره 940/381775-12 -97/6/30 عهده بانک ملی ایران ، دالیل خواهان: 
 تصویر یک فقره چک برگه برگشت عدم موجودی بانک ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 592183 رئیــس شــعبه دهــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
ابالغ رای

6/154 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 415/97 
شــماره و تاریخ دادنامه: 93-1398/4/18 خواهان: آقای مجید اصالنی فرزند محمد به 
نشانی شهرستان فریدونشــهر  خ مفتح کوچه خیام، خوانده: آقای محمد طبرسیان فرزند 
عبدالرسول به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند خودرو، گردشکار: پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای شورا: در خصوص دعوی آقای مجید اصالنی به طرفیت آقای 
محمد طبرسیان به خواســته الزام به انتقال سند رســمی خودرو مزدا دو کابین به شماره 
انتظامی ایران 23-415 و 14 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواست 
تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر 
قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت خودرو و اینکه علی 
رغم ابالغ قانونی خوانده در جلسه دفاعیه حضور نیافته و همچنین الیحه دفاعیه ای نیز به 
شورا ارائه ننموده است. شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 
220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
6/660/250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 

فریدونشهر میباشد. م الف:591662 شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر 
مزایده

6/155 شماره نامه: 1398009001146811 شــماره پرونده: 9409983657600045 
شــماره بایگانی پرونده: 960062 اجرای احکام مدنی دادگاه بخــش زواره در نظر دارد 
در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالســه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه  جواد 
بهروش فرزند حسن محکوم به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 
343/626/556 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/9/31 و مبلغ 7/440/000 
ریال بابت حق الوکالــه وکیل و مبلــغ 7/795/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 
7/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له ابوالفضل خاصه 
تراش فرزند اسماعیل و مبلغ 13/000/000 بابت نیم عشــر  دولتی می باشد. با توجه به 
اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده است فلذا اموال وی به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. 1- یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به آدرس 
زواره خیابان صفا شهرک شهید دستغیب جنب پالک 116 به مساحت 309/50 متر مربع 
)سه دانگ مشــاع پالک ثبتی 38 فرعی از 131 اصلی بخش 17 زواره( مورد ثبت شماره 
946 صفحه 589 دفتر 6 بخش 17 زواره به حدود اربعه شمااًل به طول 8/68 متر به پالک 

مجاور، شرقًا در دو قسمت اول به طول 5 متر به کوچه و دوم به طول 24/95 متر به پالک 
مجاور، جنوباً به طول 12/00 متر به پالک مجاور وغرباً به طول 30/40 متر به پالک مجاور 
محدود می گردد. که در حال حاضر به صورت یک قطعــه زمین نیمه محصور و فاقد هر 
گونه اعیانی نمی باشد. قیمت کارشناسی شده سه دانگ مشاع ملک فوق الذکر مجموعًا 
278/550/000 ریال معادل 27/855/000 تومان می باشد. متقاضیان خرید می توانند در 
روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی: زواره خیابان 
صفا شهرک شهید دستغیب جنب پالک 116 و کدپستی 84419/45441 مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شــخصی واگــذار می گردد که باالترین 
قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید  و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171350218000 واریز نماید در غیر اینصورت 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تاریخ مزایده: 
1398/7/21 روز یکشنبه ساعت 10 ، مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره. 

م الف:594203 واجد اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره
فقدان سند مالکیت

6/156 شــماره نامه: 139885602032000957 نظر به اینکه سند مالکیت شش حبه و 
سیزده چهلم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 5317 فرعی از 1 
اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبــت 20988 در صفحه 313 دفتر 271 امالک به 
نام عاطفه رضوانی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده: 32002233-98/6/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 2034-98/6/14 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف:594202 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت

6/157 شــماره نامه: 139885602032000921 سند مالکیت 4 دانگ مشاع از 6 دانگ 
قطعه ملک واقع در کچو مثقال پالک ثبتی شماره 1289 فرعی از 75 اصلی سفلی اردستان 
واقع در بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبــت 896 در صفحه 89 دفتر 6 امالک به نام عفت 
رحمتی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
32001831-98/5/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 37862-98/5/12 به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی است که 
ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف:594172 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

پریسا سعادت
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سرمربی تیم ملی فرانسه:
باز هم »گریزمان« 

پنالتی های فرانسه را می زند
فرانسه موفق شد در دیداری از رقابت های 
مقدماتی یورو 2020، 
 0 بــا نتیجــه 3-
آندورا را از پیش 
رو بــردارد؛ اما 
گریزمان در این 
دیدار یــک ضربه 
پنالتی را از دســت 
داد. او چند روز قبل در پیروزی 4-1 مقابل 
آلبانی نیز یک ضربــه پنالتی را خراب کرده 
بود. با این وجود دیدیه دشان، سرمربی تیم 
ملی فرانســه اعالم کرد که هنوز به ستاره 
تیمش اطمینــان دارد. او بــه خبرنگاران 
گفت:» آنتوان دســت به قمار نزد. او وقتی 
که باید پنالتی هایــش را گل کند، این کار 
را می کند. وقتی پنالتی ها سرنوشــت ساز 
هســتند، او دچار ترس نمی شــود. همین 
دو ناکامــی باقی می ماند. مــن احتماال در 
این مورد با او صحبــت می کنم. اگر در ماه 
 اکتبــر باز هــم پنالتی بگیریــم، او خواهد

 زد.«

سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک:
 »دی بروین« بهترین 

هافبک جهان است
روبرتو مارتینس، سرمربی تیم ملی فوتبال 
بلژیــک از عملکــرد کویــن دی بروین به 
وجد آمده اســت. او 
ز این  به ستایش ا
هافبک بازی ساز 
پرداخــت و او را 
بهترین در پست 
نــد.  خــود می دا
تیــم  ســرمربی 
ملــی فوتبال بلژیک گفــت: از نظر من دی 
بروین بهترین هافبک حــال حاضر فوتبال 
جهان اســت. من بازیکنی به کیفیت او در 
پســت تخصصی اش ندیده ام. هافبک های 
بازی ســاز، مســئولیت باالیــی در هر تیم 
دارند.دی بروین به خوبــی می داند که در 
میدان چه کار باید کــرد. او با تیم ملی هم 
بســیار خوب ظاهــر می شــود. مارتینس 
درباره شانس بلژیک برای قهرمانی در جام 
ملت های اروپا 2020 با حضــور بازیکنانی 
چــون هــازارد و دی بروین گفــت: آنها از 
بهترین زوج های فوتبال جهان هســتند و 
 قطعا ما با این دو بازیکن شــانس قهرمانی

 داریم.

پاوارد:
 با بایرن در دنیای دیگری 

زندگی می کنم
بنجامین پاوارد، یکی از خریدهای تابستانی 
بایرن مونیخ بوده است. این بازیکن فرانسوی 
ز درخشــش  بعــد ا
اشــتوتگارت  در 
پیراهــن بایرن 
را بر تــن کرد و 
در هفته ســوم 
بوندســلیگا هــم 
موفق شــد که برابر 
باواریایی هــا گلزنی کند. او از پیوســتن به 
بایرن خوشــحال بوده و تاکید کــرد که با 
 این تیم انــگار در دنیای دیگــری زندگی

 می کند. پاوارد گفت: وقتی برای نخستین 
بار با پیراهن اشــتوتگارت بــه آلیانس آره 
 نا آمــدم کامال احســاس کردم کــه بایرن 
تیــم بزرگــی اســت و صاحــب تاریخ و 
 گذشــته ای درخشــان اســت. از همــان

 زمان آرزو داشــتم که پیراهــن این تیم را 
بر تن کنم.

مستند راموس؛ از اسب و 
موسیقی تا اخراج لوپتگی

روزنامــه اســپانیایی مــارکا از آغاز پخش 
مستند هشت قسمتی 
تهیه شده از سوی 
درگاه تلویزیونی 
آمــازون از روز 
خبــر  جمعــه 
عــه  مجمو ؛ د ا د
ز آن  مستندی که ا
روز سه شنبه پرده برداری 
شــده اســت. در این مســتند به مطالب 
متنوعــی از جمله رابطه راموس با همســر 
و فرزندانش، فصــل ناامیدکننده 2018-

2019 رئــال مادرید، کاپیتانــی رئال، تیم 
ملی اسپانیا، عشــق راموس به موسیقی و 

عالقه اش به اسب پرداخته شده است.

دعوت 7 اصفهانی به اردوی تیم ملی هندبال

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

محمد انصاری که در فصل گذشــته با مصدومیت رباط صلیبی 
مواجه شــد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، اکنون به آمادگی 
کامل برای بازگشت به رقابت در ترکیب دست یافته است. مدافع 
سرخ پوشــان که اکنون در رقابت برای بازگشت به ترکیب اصلی، 
محمد نادری آماده را مقابل خود می بیند، امیدوار اســت بتواند 

همانند گذشته بازیکن تاثیرگذاری در جمع این تیم  باشد.

بازگشت محمد انصاری به جنگ رقابت

سایت »fotbolldirek« ســوئد خبر داد که باشگاه استرشوندس 15
سوئد با بحران مالی مواجه شده و قضیه سامان قدوس و جریمه اش نیز 
به این بحران اضافه شده است. قدوس دو هفته پیش از سوی فیفا به 
محرومیت 4 ماهه و پرداخت جریمه 2 میلیون یورویی به باشگاه اوئسکا 
اسپانیا محکوم شد. البته باشگاه استرشوندس نیز از دو پنجره نقل و 

انتقاالت محروم شد ولی جریمه نقدی تنها به گردن قدوس است.

قدوس، باید دو میلیون یورو جریمه بدهد

07

»ویلموتس« تفنگ داران خود 
را پیدا کرد؟

کریم انصاری فرد و سردار آزمون، دو ستاره خط 
حمله تیم ملــی ایران بودند. مــارک ویلموتس 
ســرمربی تیم ملی ایران که تیمش را معموال با 
دو مهاجم به زمین مســابقه می فرستد، به زوج 
کریم انصاری فرد و سردار آزمون اعتقاد خاصی 
پیدا کرده است. این دو بازیکن که در بازی های 
تدارکاتی تیم ملی هم نمایش خوبی داشتند، حاال 
در اولین بازی رسمی ویلموتس روی نیمکت تیم 
ملی در راه جام جهانی 2022 هم زوج خط حمله 
ایران را تشــکیل دادند و هر کدام هم یک گل به 
ثمر رساندند تا مشخص شــود ویلموتس باالتر 
از مهاجمانی مثل مهدی طارمــی، کاوه رضایی 
یا اللهیار صیادمنش، به ایــن دو بازیکن اعتقاد 

خاصی دارد.

هشدار فیفا به علی دایی بابت 
گلزنی کریس رونالدو

کریســتیانو رونالدو، مهاجم تیم ملی پرتغال سه 
شنبه شــب 4 گل از 5 گل تیم ملی کشورش را 
به ثمر رساند تا به رکورد 93 گل ملی دست یابد 
و حاال او نزدیک تر از همیشه به رکورد 109 گل 
ملی علی دایی قرار دارد. اتفاقی که واکنش صفحه 
رسمی فیفا در توییتر را هم به همراه داشت. فیفا 
در این خصوص نوشت: رونالدو متولد مادیراست 
یا کره مریخ؟ او در 27 بازی اخیر تیم ملی پرتغال 
32 گل به ثمر رســانده است. اکنون 93 گله شد 
و به عنوان دومیــن گلزن برتر تاریخ شــناخته 
 می شــود. او می تواند به باشــگاه 100 تایی ها 
ملحق شــده و رکورد علی دایی بــا 109 گل را 

بشکند.

در حاشیه

دعوت 7 اصفهانی به اردوی تیم 
ملی هندبال

هفت اصفهانی به دومین اردوی تیم ملی هندبال 
نوجوانان دعوت شدند. ســید علی میر جعفری 
از اصفهان به همراه 30 ورزشــکار از استان های 
مختلــف در گــروه اول این اردو حضــور دارند. 
همچنین سید رسول لطیفی، علی سلطانی، علی 
حفیظیان، محمد متین صفوی وحسین کاشیان 
به عنوان ورزشــکار و رسول کشــانی به عنوان 
مربی در گروه دوم زیر نظــر کادر فنی به تمرین 
می پردازند. دومین اردوی ملی نوجوانان آقایان با 
حضور گروه اول از 22 تا 24 شهریور و گروه دوم 
هم از 24 تا 27 شهریور به میزبانی استان همدان 

شهرستان جزین، برگزار خواهد شد.

حضور ورزشکار اصفهانی در 
مسابقات والیبال نشسته مردان

ورزشــکار اصفهانی به اردوی آمادگی مسابقات 
والیبال نشسته مردان پارالمپیک 2020 توکیو 
دعوت شد. محمدرضا ســبحانی نیا از اصفهان به 
همراه 14 ورزشکار دیگر زیر نظر هادی رضایی، 
ســرمربی و بهمن تاروردی زاده، مربی تیم ملی 
به تمرین می پردازند. محمــد صفری به عنوان 
فیزیوتراپ و علی کشــفیا به عنوان سرپرست در 
اردو حضور دارند. این اردو برای کســب آمادگی 
 در بازی هــای پارالمپیــک 2020 توکیو از فردا 
 در ارومیــه آغــاز می شــود و تا 28 شــهریور

 ادامه دارد.

پنج کشتی گیر ایرانی در مسابقات 
جهانی شرکت نمی کنند؟

کمتر از 10 روز به شروع مسابقات جهانی کشتی 
باقی مانده و انتشار اسامی کشتی گیران اسراییلی 
حاضر در این رقابت هــا، نگرانی های جدیدی را 
به وجود آورده و شــانس های کسب مدال ایران، 
هنوز تکلیف خود را برای شــرکت در مسابقات 
نمی دانند.  حســن یزدانی، رضــا اطری، بهمن 
تیموری، محمد علی گرایی و ســعید عبدولی، 
پنج کشتی گیر ایرانی هســتند که هنوز تکلیف 
خود را برای شرکت در مسابقات جهانی کشتی 
نمی دانند و در انتظار نشسته اند که با قرعه های 
نحس روبه رو نشــوند. همه این افراد جزو نفرات 
برتر کشتی ایران محسوب می شوند و درصورت 
شــرکت در این رقابت ها احتماال موفق به کسب 
 مدال طال می شــوند؛ امــا حضور اســراییلی ها 
 در وزن هــای آنهــا رویای شــان را بــر بــاد 

 داده است.

منهای فوتبال

مدیرعامل تیم ســپاهان در خصوص وضعیت خوب ســپاهان 
طی دو هفتــه ابتدایی لیگ برتر، اظهار کرد: ســپاهان از اولین 
تیم هایی بود که تمرینات را به موقع شروع کرد و اردوهای خوبی 
در داخل و خارج کشور داشتیم؛ اســتخوان بندی تیم را حفظ 
کرده و بازیکنان مورد نیاز با نظر سرمربی جذب شده است و به 
طور طبیعی انتظار شروع قدرتمندی را داشتیم. مسعود تابش 

افزود: سپاهان همیشه پتانســیل این را دارد که جزو تیم های 
باالی جدول باشــد و در کنار آن بعد از چند سال وقفه حضور 
در مســابقات بین المللی به گونه ای آماده شدیم که از فوتبال 
این مملکت دفاع کنیم. مدیرعامل ســپاهان در خصوص اینکه 
بعضی سپاهان را قهرمان لیگ برتر امسال می دانند، اضافه کرد: 
قول قهرمانی نمی دهم، ولی قول می دهم تمام ســاز و کار برای 

موفقیت را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه ســپاهان بازیکنانی در حد تیم ملی دارد، 
گفت: ما بازیکنانی داریم در حد ملی، اما توصیه من به بازیکنان 
این است که بیشــتر تالش کنند و آنقدر خوب باشند که برای 
بازی بعدی تیم ملی دعوت شوند. امیدواریم بازیکنان سپاهان 

در آینده دیده شوند.

مسعود تابش:
امیدوارم بازیکنان سپاهان دیده شوند

رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور در حالی روز 
جمعه به ایســتگاه دوازدهم خود می رسد که تیم 
گیتی پســند برای حفظ جایگاه صدرنشــینی در 
ورزشگاه پیروزی از تیم فرش آرای مشهد پذیرایی 
کرده و تیم هایپر شاهین شــهر برای جدا شدن از 
رده های پایین جدول به مصاف تیم ارژن شــیراز 

می رود.
فرش آرای مشهد- گیتی پسند اصفهان

سرخ پوشــان اصفهانی در شــرایطی روز جمعه و 
از ســاعت 18 و در یکی از مهم تریــن دیدارهای 
هفته دوازدهم مقابل تیم فرش آرای مشــهد قرار 
می گیرند که شــاگردان حمید بی غم با کسب سه 
امتیاز دیدار هفته گذشــته بر صــدر جدول تکیه 

زدند. گیتی پسند که با اختالف دو امتیازی نسبت 
به تیم صدرنشین در رده دوم جدول رده بندی جای 
گرفته بود در هفته یازدهــم رقابت های لیگ برتر 
فوتسال در اصفهان از تیم ســن ایچ ساوه پذیرایی 
کرد. شاگردان بی غم که بعد از دو تساوی متوالی به 
یک پیروزی شیرین مقابل ستارگان ورامین دست 
یافته بودند در این دیدار نیز عملکرد خوبی را از خود 
به نمایش گذاشته و بازی را با برتری چهار بر سه به 
پایان رساندند. سرخ پوشــان اصفهانی برای حفظ 
صدرنشینی نیاز مبرمی به کسب ســه امتیاز این 
دیدار دارند. تیم گیتی پســند در این دیدار حمید 
احمدی، مهران عالی قدر و حســین فهیمی مقدم 
را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. در آن ســو 
تیم فرش آرای مشــهد نیز در شرایط خوبی به سر 
می برد. این تیم که هفته گذشــته موفق به برتری 

مقابل تیم شاهین کرمانشاه شد با 19 امتیاز در رده 
سوم جدول جای گرفته است. فرش آرا، سال های 
گذشــته چهره یک تیم میانه جدول را داشته؛ اما 
شــرایط این تیم در این فصل متفاوت است. آنها با 
برگرداندن قدرت بهادری و داشتن بازیکنانی مانند 
بهزاد عظیمی و مســعود محمدی به عنوان یکی از 

مدعیان قهرمانی این فصل به حساب می آیند.
ارژن شیراز - هایپر شاهین شهر

تیم هایپر شــاهین شــهر در شــرایطی در هفته 
دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتســال در شیراز 
به مصاف تیم ارژن می رود که دو تیم از حال و روز 
 خوبی برخوردار نبــوده و در رده های پایین جدول 

جاخوش کرده اند.
 هایپری هــا که به دنبال کســب نتایــج ضعیف، 
سرمربی این تیم را برکنار کرده و احمد مصطفوی 

را جانشین سعید رستمی کردند هنوز از این تغییر 
نتیجه ای نگرفته اند. تیم هایپر شاهین شهر هفته 
گذشته نیز به شکست های متوالی خود در هفته های 
اخیر ادامه داده و این بازی خانگی را با نتیجه سه بر 
دو به تیم مقاومت البــرز واگذار کرده اند تا با همان 
8 امتیاز هفته های نخست در رده دوازدهم جدول 
جای بگیرند. در آن ســو، تیم ارژن شیراز نیز هفته 
گذشته متحمل شکست شــد تا با 2 پیروزی و 2 
تساوی کســب کرده در جایگاه ســیزدهم جدول 
قرار بگیرد. دیدار تیم هایپر شــاهین شــهر با تیم 
ارژن شــیراز را می توان دیدار همسایه ها در پایین 
جدول دانست که برای جدا شدن از منطقه سقوط 
رقابت تنگاتنگی با یکدیگر خواهند داشت. دو تیم 
هم اکنون هم امتیاز بوده و پیــروزی در این دیدار 

می تواند کمک خوبی برایشان باشد.

جدال تنگاتنگ اصفهانی ها در باال و پایین جدول
 هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

  عکس روز

نوری، احمدزاده را سرمربی ملوان کرد!
باشــگاه ملوان بندر انزلی بعد از تغییر مالکیت و حضور پژمان نوری و مازیار زارع در رأس 
مدیریت ملوان، به دنبال ســرمربی جدید رفت و خبرها حاکــی از احتمال حضور محمد 
احمدزاده روی نیمکت این تیم بود. احمدزاده، به صورت رسمی قرارداد خود را با انزلی چی ها 

امضا کرد تا بار دیگر روی نیمکت تیم پر هوادار شمال کشور بنشیند.

خط و نشان هافبک بازی ساز نفت مسجد سلیمان برای استقالل!
میثم نقی زاده، هافبک تیم نفت مسجد سلیمان در خصوص دو بازی مقابل تراکتور و فوالد و همچنین 
بازی دشوار مقابل استقالل صحبت هایی ر ا مطرح کرد. وی گفت: در دو بازی قبلی مقابل تراکتور و فوالد 
خوب کار کردیم و نشان دادیم که توانایی باالیی داریم و قادر هستیم بهترین نمایش را مقابل استقالل 
ارائه دهیم. نقی زاده افزود: استقالل تیم خوبی اســت؛ اما هر تیم نقاط ضعفی دارد و ما هم با تمهیدات 
خودمان می دانیم که با نقشه ها و تاکتیک سرمربی باید چطور کار کنیم تا مقابل استقالل بهترین نمایش 
را ارائه دهیم و با پیروزی از بازی خانگی خارج شویم. هافبک بازی ساز نفت مسجد سلیمان با بیان اینکه 
قطعا بردن جنگ هافبک ها برای هر تیمی حائز اهمیت است ادامه داد: من هم در کنار سایر بازیکنان سعی 
 می کنم بهترین باشــم و بهترین نمایش را ارائه دهم تا ان شاءا... در زمین خودمان شرمنده هواداران مان

 نشویم.

متقاضیان خرید باشگاه سپیدرود، کنار کشیدند
کیومرث بیات، مالک باشگاه سپیدرود رشت روز یکشنبه 17 شــهریور ماه اعالم کرد مالکیت این باشگاه به 
فردی به نام محسن قاسمی واگذار شده اســت. بیات در حالی خبر از انتقال باشگاه سپیدرود داده که هنوز 
این انتقال قطعی نشده و حتی تا حد زیادی متقاضیان خرید سپیدرود از خرید این باشگاه منصرف شده اند. 
خریداران باشگاه سپیدرود که با بیات برای خرید امتیاز این باشگاه به توافق رسیده بودند، پس از حضور در 
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و مواجه با بدهی های عظیم باشگاه رشتی، تا حد زیادی از اقدام خود 
پشیمان شده اند. بدهی های باشگاه سپیدرود به سه بخش تقسیم می شود که بخشی از آن چک دو میلیاردی 
این باشــگاه به علی کریمی، بخش دیگر بدهی های مربوط به فصول گذشته و قسمت پایانی نیز میزان پولی 
است که باید برای خرید امتیاز به بیات پرداخت شود و می بایست در صورت انتقال امتیاز، تمام آنها پرداخت 

و رضایت طلبکاران جلب شود

تغییرات گسترده در ذوب آهن؛

منصوریان تنها بازمانده »عصر آذری«
در فصلی که تغییرات مدیریتی با ســرعت تیم های لیگ برتری را تحت تاثیر قــرار داده، چراغ این 
تغییر و تحوالت در باشگاه ذوب آهن و با برکناری ســعید آذری روشن شد. آذری، اولین مدیر برکنار 
شــده لیگ برتر در فصل جدید بود و اولین و شاید تنها مدیرعاملی باشــد که از یک تیم برکنار و در 
همان فصل با مدیریت تیم دیگری به چرخه لیگ بازگشــت. تغییرات در ذوب آهن از مدیریت آغاز 
شد؛ اما جابه جایی مدیرعامل، آغاز تغییرات گســترده این باشگاه بود. بعد از آن که مدیرعامل جدید 
امور باشگاه را در دست گرفت، اکثر عوامل و کارمندان منتسب به سعید آذری جای خود را به نفرات 
جدیدی دادند. روز شنبه دامنه تغییرات به تیم های پایه، کادر سرپرستی و تیم رسانه ای این باشگاه 
رسید. بازگشت رسول کربکندی پس از سال ها خانه نشــینی و دوری از فوتبال به باشگاه و با پست 
مدیریت آکادمی در کنار تغییرات دیگر، می تواند پیام خاصی برای ذوب آهن داشــته باشــد. درحال 
حاضر تنها بازمانده از دوران مدیریت ســعید آذری، علیرضا منصوریان و دســتیارانش در کادر فنی 
این تیم هســتند. منصوریان پس از برکناری آذری، حاج رسولی ها و رشــیدی، تنهاتر از همیشه در 
ذوب آهن اســت و حتی امکان این وجود دارد که با این روند تغییرات در ذوب آهن، نیمکت سرمربی 
هم استحکام الزم را نداشته باشــد. برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که کربکندی یک آلترناتیو 
برای علیرضا منصوریان اســت که به همراه مهدی رجب زاده به عنوان دســتیار اول، نیمکت ســبز 
پوشان را اشــغال کنند. مالقات های رجب زاده در روزهای گذشــته با برخی از مدیران و مسئوالن 
ذوب آهن باعث ایجاد این حدس و گمان ها شده اســت. در صورتی که تیم ذوب آهن در دو سه هفته 
آغازین لیگ برتر نتایج خوبی به دســت نیاورد، احتمال این تغییرات قوت خواهد گرفت و امکان این 
 که رسول کربکندی ۶7 ساله پس از 8 سال خانه نشــینی به نیمکت سبزپوشان نزدیک شود، وجود 

دارد.

سمیه مصور
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ثبت نام ۲۷ هزار نفر از استان اصفهان برای راهپیمایی اربعین
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

خدمات رسانی خیریه شجره 
طیبه در گلزار شهدا

به مناسبت ایام سوگواری محرم و شهادت حضرت 
اباعبدا... الحســین) ع( ویاران باوفایش موسسه 
خیریه شجره طیبه با برپایی غرفه هایی در ورودی 
گلزار شــهدای اصفهان به زائرین و ســوگواران 
حســینی در زمینه پزشکی وفشــار خون، طب 
سنتی، مشــاوره، فن بیان و فرهنگی وکودکان 
و... ارائه خدمت کرد. مدیرعامل موسســه خیره 
شــجره طیبه اصفهان درحاشیه این آیین گفت: 
این موسســه با هدف حمایت از نخبگان علمی 
واستعدادهای درخشان، در شهر اصفهان تاسیس 
و در حال حاضر با 17 شــعبه در شهرستان های 
اســتان در یک ابتکار ویژه و منحصــر به فرد در 
کشور، دانش آموزان و دانشــجویان نخبه که به 
دالیلی توان پرداخت هزینــه تحصیل را ندارند 
و ناگزیر به ترک تحصیل می شــوند را شناسایی، 
جذب و مورد حمایت همــه جانبه قرار می دهد. 
محمــد رضایزدان پنــاه در خصــوص اهداف و 
برنامه های این موسسه اظهار داشت: به کار گیری 
کمک های خیرین درعرصه علم ودانش و شناسایی 
و شکوفایی استعدادهای درخشان پنهان و کمک 
به رشد و شکوفایی علمی کشور و اشاعه فرهنگ 
انفاق در پایه های علمی کشور وایجاد شعبه های 
دانش محور و برنامه ریزی آموزشی از دیگر اهداف 

این موسسه خیریه است.

»آژدهاک« بهرام بیضایی 
روی صحنه می رود

»آژدهاک« بهــرام بیضایی بــه کارگردانی رهام 
بحیرایی بــه زودی در تماشــاخانه اصفهان روی 
صحنه می رود.رهــام بحیرایی در رابطه با نمایش 
»آژدهاک« گفــت: آژدهاک، چندین نســخه با 
همین عنوان دارد که در این اجرا ما از نوشته بهرام 
بیضایی استفاده کرده ایم. در این اجرا در متن هیچ 
تغییری ایجاد نشــده اســت و در حقیقت همان 
نمایشنامه استاد بیضایی است. وی ادامه داد: در 
شــیوه اجرا تغییراتی ایجاد شده و سعی کرده ایم 
فضای جدیدی را ایجاد کنیم. در حقیقت داستان 
همان روایت ضحاک ماردوش اســت؛ اما با همان 

نگاه دگرگونه ای که بهرام بیضایی به روایت دارد. 

برگزاری 15 کارگاه آموزشی 
ویژه بانوان در اردستان

مسئول کانون فرهنگی  علی دهقانان زواره
اجتماعی و کمیسیون 
اموربانوان و خانواده فرمانداری شهرستان اردستان 
اعالم کرد: برای ارتقای سطح مهارت های زندگی 
شامل همسرداری و فرزندپروری بر اساس سیره 
حضرت فاطمه )س( تعداد 15 کارگاه آموزشــی 
ویژه بانوان شامل برقراری ارتباط و آموزش مسائل 
جنسی در محل این کانون از ابتدای سال جاری 
برگزار شده است. مهناز احمدی افزود: برگزاری 
مناســبت های ویژه بانوان، رصدکردن بیمه های 
زنان سرپرست خانواده و فعال کردن ورزش آنان، 
مرتفع کردن مشکالت خیریه هایی که بانوان در آن 
فعالیت دارند، فراهم کردن شــرایط شرکت در 
نمایشگاه های اســتانی ، کشــوری و حمایت از 
ســمن های بانوان از عمده برنامه هــای درحال 
اجراســت. وی در پایان نبود زیرســاخت های 
فرهنگــی و ضعیف بــودن مشــارکت بانوان در 
فعالیت های فرهنگی اجتماعــی را از مهم ترین 

مشکالت این حوزه دانست.

شهردار اصفهان تشریح کرد:
تحولی بزرگ در انتظار شهر

شــهردار اصفهان در حاشــیه جلسه بررسی 
روند پیشــرفت پروژه های عمرانی شهر اظهار 
کرد: ایــن جلســات هــر 15 روز یک بار در 
محل پروژه های بزرگ عمرانی شــهر برگزار 
و مشکالت فراروی آن بررســی و راهکارهای 
رفع آن ارائه می شود. قدرت ا... نوروزی افزود: 
گزارش های خوبی در خصوص روند پیشرفت 
پروژه ارائه شــد و بسیار خرســندیم از اینکه 
این پــروژه عظیم در مدت کوتاهی توانســت 
 با ســرعت و کیفیت بســیار خــوب اجرایی

 شود. 
شــهردار اصفهان ادامه داد: وقتی یک ســال 
و نیم پیــش از محل پروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان بازدید کردیم، بــاور نکردنی بود پس 
از گذشــت مدت زمانی کوتاه پیشــرفت قابل 
توجهی داشته باشد. وی با بیان اینکه در زمان 
آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری تنها هفت 
قرارداد برای پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان 
امضا شــده بود، تصریح کرد: با وجود شرایط 
ســخت اقتصادی در حال حاضر ۹۳ قرارداد 
برای این پــروژه منعقد شــده و فعالیت ها با 
ســرعت خوبی در حال انجام اســت. نوروزی 
تاکید کــرد: طی یک ســال و نیم گذشــته 
بیش از 1۴۰ میلیارد تومــان اعتبار در پروژه 
نمایشــگاه هزینه شده اســت و در آینده ای 
 نه چندان دور شــاهد افتتاح فاز نخســت آن 

خواهیم بود. 
وی با بیــان اینکه پروژه های عمرانی شــهر با 
کیفیت و حداقل قیمت ها در حال اجراســت، 
گفت: کاهش هزینه ها در پیشرفت کار بسیار 
تاثیر گذار بوده اســت که در این راســتا باید 
از پیمانکاران، مشــاوران و ســایر فعاالن در 

پروژه های عمرانی قدردانی کنیم.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد:
پایان عملیات اجرایی اتصال 

 خیابان مفتح به آزادگان 
تا پایان سال جاری

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان با اشاره به 
اتصال خیابان مفتح بــه آزادگان افزود: طول 
این خیابان 5۰۰ و عرض آن ۳۰۰ متر اســت 
و اعتباری بالغ بــر ۲۰ میلیــارد تومان برای 
تملک و آزادسازی آن در نظر گرفته شده و در 
حال حاضر نیز نزدیک به ۹۰ درصد از مراحل 
تملک این طــرح صورت گرفتــه؛ امیدواریم 
مراحل تملک تا پایان شــهریور ماه تکمیل و 
 این طرح برای مراحل احداث، تحویل پیمانکار 

شود.
 علی باقری با بیان اینکــه اجرای طرح اتصال 
خیابان مفتح به آزادگان در محله ناصر خسرو 
و محله امیرالمومنین از محالت کم برخوردار 
منطقه انجام می شود، گفت: اجرای این طرح 
دسترســی به بافــت متراکم و فرســوده این 
محالت را فراهــم و زمینه را بــرای خدمات 
رسانی بهتر و رونق و آبادانی بافت این محالت 

مهیا می کند.

مدیر کل حج و زیارت استان خبر داد:
ثبت نام ۲۷ هزار نفر از استان 

اصفهان برای راهپیمایی اربعین
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هیچ یک از کشته شــدگان حادثه روز 
سه شــنبه در کربال از اســتان اصفهان نبوده 
است، اظهار کرد: گفته می شــود تنها یکی از 
زائران ایرانی در این حادثه کشته شده که اهل 

مشهد است.
غالمعلی زاهدی با بیان اینکــه ثبت نام برای 
حضــور در راهپیمایــی اربعیــن در ســایت 
سماح از اول شــهریور ماه آغاز شــده، ادامه 
داد: تاکنــون ۲7 هزار نفر از اســتان اصفهان 
 برای حضور در این راهپیمایی عظیم ثبت نام 

کرده اند.
 مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تنها هزینه دریافتی برای ســفر به کربال 
در اربعیــن ۲۲ هزار تومان اســت، ادامه داد: 
این هزینه برای بیمــه و ارائه خدمات درمانی 
دریافت می شود. وی افزود: البته از کسانی که 
در دفاتر زیارتی بــرای ثبت نام اقدام می کنند 
۲5 هــزار تومــان دریافت می شــود. زاهدی 
ادامه داد: همچنین گذرنامه افرادی که برای 
راهپیمایی عظیم اربعیــن اقدام می کنند باید 

دارای شش ماه اعتبار باشد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از 
برگزاری همایش رهروان زینبــی به میزبانی 6۲ 
امامزاده و بقعه متبرکه در استان همزمان با سراسر 
کشور خبر داد؛ همایشی که قرار است ندای لبیک 

یا زینب بانوان انقالبی در آن طنین انداز شود.
ماجرای خونین کربال که با نقــش آفرینی خاص 
حضرت زینب )س( در تاریخ ماندگار شــد، نشان 
از تاثیــر گــذاری ویژه زنــان مســلمان در تمام 
عرصه های اجتماعی اســت؛ زنانی کــه هم پای 
مردان در پیروی از والیت از پای ننشســته اند تا 
دین خاتم برجای بماند. زن مســلمان، داعیه دار 
بســیاری از خیزش ها و جنبش هاست که گاه در 
جایگاه یک مادر داغدیده و گاه در صورت معصوم 
یک دختر خردســال و به طور کلــی، در جایگاه 
کرامــت واالی زن مســلمان و آزاده ای کــه علم 
صالبت و حیا را همواره برافراشته است، نمود پیدا 
می کند. بانوان انقالبی ایران اسالمی همواره نشان 
داده اند که در مسیر حق از باطل جا در پای یگانه 
بانوی دشــت نینوا قرار داده تا چهــره زن زیبنده 
جمهوری اســالمی را به نمایش بگذارند. زنی که 
در میدان مبارزه به همراه کودکی که الفبای ایثار 
و ازخودگذشتگی و ظلم ستیزی را در دامان مادر 
و در روضه های عاشــورایی و حســینی در محرم 
آموخته و آن را در روزهای سخت دفاع مقدس در 
عرصه های مختلف، گاه در هیئت یک جهادگر، گاه 
امدادگر و گاه مرهم دل پردرد فرزند بسیجی اش، 

تجربــه کرده، توانســته 
تصویرگــر صحنه هــای 
شگرف و ممتاز در جامعه 

اسالمی باشد.
در همین راستا همایش 
و  زینبــی  رهــروان 
سوگواره زنان عاشورایی 
چند سالی اســت که در 

راستای تجدید بیعت دوباره بانوان ایران اسالمی با 
پیام آور عاشورا همزمان با دوازدهم محرم در کنار 
امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می شود تا حضور 
حماسی زنان انقالبی در تمام عرصه های مختلف 

کشور به تأســی از بانوی 
حماسه آفرین کربال را به 

منصه ظهور بگذارد.
مدیــرکل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان 
با بیــان اینکــه همایش 
رهروان زینبــی با هدف 
ترویــج ســیره و روش 
حضرت زینــب )س( برگزار می شــود، گفت: این 
همایش ۲1 شــهریور، 1۲ محرم الحرام همزمان 
با سراسر کشــور با حضور بانوان در بقاع شاخص 

استان برگزار می شود.

حجت االســالم محمد حســین بلک تصریح کرد: 
تبیین جایگاه حضرت زینــب )س(، تجدید بیعت 
بانوان انقالبی با حضرت زینب )س(، دفاع از حریم 
حجاب و عفــاف، تعالی خانواده و ترویج ســبک 
زندگی ایرانی- اســالمی از دیگر اهداف همایش 
رهروان زینبی اســت. بلک ادامه داد: تبیین سیره 
و شــخصیت حضرت زینب )س(، تشریح خطبه 
آن حضــرت در کوفه، تجلیل از مادران شــهدای 
هســته ای و مادران شــهدای حرم حضرت زینب 
)س( و قرائت میثاق نامه خواهران و بانوان برگرفته 
از مبانی و اهداف نهضت حســینی از جمله اهداف 
و برنامه هــای همایش رهروان زینبی اســت. وی 
افزود: در سطح اســتان اصفهان همایش رهروان 
زینبی در امامزاده ســید الکریمــان )ع( برخوار، 
امامزاده محسن )ع( اصفهان، امامزاده ابوالعباس 
)ع( اصفهــان، امامزاده شــاهرضا )ع( شــهرضا، 
امامزادگان شــاهزاده محمد و آقاعلی عباس )ع( 
بادرود، امامزاده محمد هــالل بن علی )ع( آران و 
بیدگل، امامزاده محمد بن باقر )ع( مشهد اردهال 
کاشان، امامزاده ســید محمد )ع( خمینی شهر، 
امامزاده هفده تن و ناصر بــن علی )ع( گلپایگان و 

... برگزار می شود.
مدیرکل اوقاف و امــور خیریه همچنین ادامه داد: 
ویژه برنامه سوگواره عاشــورایی نیز در دو بخش 
فرهنگی و اجــرای نیت موقوفــات در موضوعات 
روضه خوانــی، عزاداری و اطعــام در بقاع متبرکه 
شهرستان های اســتان تا پایان ماه صفر در حال 

برگزاری است.

 همایش رهروان زینبی در 6۲ امامزاده و بقاع متبرکه استان اصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: خط 
1۰۸ شهرک پرتو )بختیار دشــت( بنا بر درخواست ساکنان و 
بررسی کارشناسی مدیران شهرداری و اتوبوسرانی اصفهان پس 
از چهار سال به مرحله اجرا رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
قدرت افتخاری اظهار کرد: خط 1۰۸ از ســاعت شش صبح الی 
۲1 از شــهرک پرتو تا پایانه قدس )ایستگاه مترو( به شهروندان 

ســرویس دهی می کند. وی تصریح کرد: از پایانه قدس )ابتدای 
عاشق آباد( خطوط هشــت، 5۸، ۴5، 7۴، 5۰، 1۰۸، ۳۴، ۲67، 
۸۲ و 56 به شهروندان سرویس دهی می کند. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با اشــاره به خدمات جدید 
اتوبوسرانی در خطوط مختلف به مناسبت هفته دولت، گفت: به 
منظور دسترسی دانشجویان و پرسنل دانشگاه صنعتی اصفهان 

به قطار شهری، بخشی از ناوگان خط 67 از میدان جمهوری به 
پایانه پاسداران در ابتدای خط یک قطار شهری انتقال یافت، از 
این رو دانشــگاهیان می توانند ضمن برنامه ریزی مجدد از اول 
مهرماه با استفاده از سیستم قطار شــهری و خطوط مستقر در 
پایانه پاسداران از همه نقاط شهر به دانشگاه صنعتی و بالعکس 

تردد کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:
راه اندازی خط 1۰۸ اتوبوسرانی اصفهان برای سرویس دهی به ساکنان بختیاردشت

 به تأسی از حماسه آفرین دشت نینوا برگزار می شود؛

یک دانش آموخته عکاســی، فقدان مجموعه عکس از گذشته ایران را 
حاصل خودبیگانگی نسبت به وضعیت فعلی دانست و گفت: باید بدانیم 
حتی زمانی که با بحران و تنش های اجتماعی مواجه نیســتیم، گرفتن 
عکس از هر چیز واجد ارزش های تاریخی و ارزش های عکاســانه است. 
گالری شماره چهار موزه هنرهای معاصر ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در حاشــیه نهمین نمایشگاه ساالنه کانون 
عکس اصفهان در این موزه، میزبان نشســتی با عنوان »عکاسی، هنر و 
اجتماع« بود. پژمان نظرزاده آبکنار که بیشتر او را به عنوان یک نویسنده 
و منتقد سینما می شناسیم، این بار به عنوان یک دانش آموخته عکاسی 
روبه روی عالقه مندان به این حوزه نشســت تا رویکردهای عکاسانه در 
طول تاریخ در عکاسی شهری و اجتماعی را برای حاضران واکاوی کند. 
نظرزاده که معتقد است در ایران چیزی به نام عکاسی اجتماعی نداریم، 
به ســراغ نظرات مورخان و نظریه پردازان در ســه دوره تاریخی درباره 
عکاسی شهری رفت. به گفته وی، عکاسی اجتماعی در ایران زمان هایی 
فعال شده که حوادثی مانند انقالب مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد، انقالب 
اسالمی، جنگ ۸ ساله ایران و عراق و دوم خرداد 76 رخ داده؛ اما عکاسی 

اجتماعی و مستند ایران در ســایر زمان ها برای مثال در هنگام اشغال 
ایران توسط متفقین کامال ســاکت بوده اســت. وی با بیان اینکه اگر 
به دنبال عکس هایی در فاصله سال های ۳۲ تا ۴۲ یا 57 و یا عکس هایی 

از دهه 6۰ به جز فضای جنگ بگردیم، می بینیم که حافظه تاریخی خود 
را به طور کلی از دست داده ایم. حتی همین االن خیابان چهارباغ عباسی 
با وجود تغییرات گســترده ای که در دهه اخیر داشته در عکس های ما 
ثبت نشده اســت. این دانش آموخته عکاســی، خودبیگانگی نسبت به 

وضعیت فعلی را دلیل این غفلت دانست و افزود: باید بدانیم حتی زمانی 
که با بحران و تنش های اجتماعی مواجه نیســتیم، گرفتن عکس واجد 
ارزش های تاریخی و ارزش های عکاسانه است و هر عکسی که از محیط 
پیرامون خود ثبت کنید، به قول اوژن آتژه )عکاس فرانسوی( یک سند 
تاریخی برای سال های آینده است. به گفته نظرزاده اگر پاریس، لندن و 
نیویورک را که بیشترین سهم را از عکاسی خیابانی دارند کنار بگذاریم، 
در بیشتر کشــورهای جهان به دوربین به چشم متجاوز نگاه می شود و 
مردم به عکاسی از خود عکس العمل نشان می دهند و در نتیجه عکاسان 
از این فضا فاصله گرفته و چیزی به نام عکاســی اجتماعی و مستند به 
مفهومی که در جهان رایج اســت در ایران نداریم. وی با بیان اینکه در 
دسته بندی عکس های شهری دو دید اصلی به شهر وجود دارد، گفت: 
نخستین دید، دید سر به آسمان است. در این دید نگاه تحسین برانگیزی 
از شهر وجود دارد، سلسله مراتب بصری شهر مورد ستایش قرار می گیرد 
و مکان بر عکاس غلبه ندارد. در این دید، عکاس بنای باشکوه را آن طور 
که ساخته شده می بیند و تحسین کننده فضاست. در دید سر به آسمان 
انسان از شهر حذف می شود و نوعی کنایه معنوی هم در آن وجود دارد. 

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان 
در کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش علمی 
کاربردی ویژه پذیرفته شــدگان جدید التدریس 
اظهار کرد: متقاضیان تدریس در دانشــگاه علمی 
کاربردی که صالحیت عمومی و علمی آنها به تایید 

هیئت اجرایی جذب رسیده بود در سه کارگاه سه 
روزه و مجموع 5۴ ساعت دوره آموزش های مورد 
نیاز تربیت مدرس را طــی کردند.مهدی قیصری 
ادامه داد: پــس از آخرین کارگاه آموزشــی دوره 
گواهی و کد مدرسی به مدرسین اعطا خواهد شد و 
در تالش هستیم 17۰ مدرس در 5۴ گروه آموزشی 

که دوره های آموزشی خود را سپری کرده اند، مجوز 
خود را دریافت و همزمان با آغاز ســال تحصیلی 
جدید فعالیت خود را آغاز و در کالس های دانشگاه 
علمی کاربردی حضور پیدا کنند. سرپرست دانشگاه 
علمی کاربردی اســتان اصفهان با اشاره به اهداف 
تاسیس دانشگاه و وظایف آن در برنامه 
ششم توســعه گفت: این دانشگاه به 
عنوان یکی از متولیــان آموزش های 
مهارتی در بخش آموزش عالی کشور با 
همکاری بخش خصوصی اعم از صنایع، 
خدمات، اصناف و ســایر بخش های 
اقتصادی کشور و بدون داشتن بار مالی 
برای دولت در حال آمــوزش نیروی 
انســانی مورد نیاز جامعه اســت.وی 
تصریح کرد: با توجه به اشــباع دانش آموختگان 
در رشته های نظری و از سوی دیگر نیاز کشور به 
نیروی متخصص سهم آموزش های مهارتی باید به 
۳۰ درصد افزایش یابد که امیدواریم دانشگاه علمی 
کاربردی با ظرفیت های موجود بتواند به این هدف 

دست پیدا کند.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان خبر داد:

ورود مدرسین خبره و جوان به دانشگاه علمی کاربردی

این همایش ۲۱ شهریور، ۱۲ 
محرم الحرام همزمان با سراسر 
کشور با حضور بانوان در بقاع 
شاخص استان برگزار می شود

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 98/3۲/ن   
اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیــررا از طریق مناقصه عمومي واگذار نماید ، بدینوسیله 
 از شــرکتهاي داراي مجوز از اداره کار و امور اجتماعی دعوت مي گردد،  برای دریافت اسناد مناقصه تا روز پنجشنبه مورخ

 ۲۸/  ۰6 /1۳۹۸ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir   مراجعه نمایند .  

مهلت تحویل پیشنهاد ها تا  روز چهارشنبه مورخ    1۰ / ۰7 /1۳۹۸
گشایش پیشنهاد ها ساعت 1۰ روز پنج شنبه مورخ    11/ ۰7 /1۳۹۸

نشانی:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد                           تلفن:  668۱068 3– 03۱

م الف:5946۲۷

نوبت اول

شماره 
مبلغ برآورد موضوع پروژهمناقصه

) ریال (
مبلغ ضمانت نامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
رتبه مورد نیاز

 98/3۲

ارایه خدمات صیانت و حفاظت از 
پرونده های سازمان ملی زمین 
و مسکن و انجام امور خدماتی و 

پشتیبانی ادارات راه و شهرسازی 
شهرستان های استان اصفهان

۱5.480.000.000774.000.000
اداره کار و امور 

اجتماعی
)کد ۱ و 4(

در نشست عکاسی، هنر واجتماع مطرح شد؛
 بدهکاری عکاسی ایران به تاریخ
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یادداشت

تحقیقات نشان داده است که روش های بسیاری برای شما وجود 
دارد که می توانید هشیاری ذهنی خود را تقویت کنید. چیزهایی 
که به مغزتان کمک می کند فارغ از سن شما سالم بماند. انجام برخی 
تمرینات مغزی برای کمک به تقویت حافظه، تمرکز و دقت، باعث 
می شوند شما بتوانید کارهای روزانه را سریع تر و آسان تر انجام دهید. 
این کارها با بیشتر شدن سن، مغزتان را هشیار نگه می دارد. در این 
مطلب با بعضی از تمرین های مغزی که شما را در این زمینه یاری 

می کنند آشنا می شوید.
 با یک پازل چند تکه بازی کنید

اینکه آیا شــما یک تصویر 1000 قطعه از برج ایفل را می سازید یا 
100 قطعه را برای ساخت میکی ماوس در می آورید و کار روی یک 
پازل چند تکه، راهی عالی برای تقویت مغز شماســت. تحقیقات 
نشان داده اند که ساختن پازل های چند تکه، توانایی های شناختی 
متعددی را به خدمت می گیرند و یک عامل محافظتی برای پیری 
شناختی visuospatial هســتند. به عبارت دیگر، هنگام جمع 
کردن یک پازل چند تکه، باید به قطعــات مختلف توجه کنید و 
بفهمید که آنها در تصویر بزرگ تر، در کدام قسمت جای می گیرند. 
این کار می تواند یک راه عالی برای به چالش کشیدن و ورزش کردن 

مغز شما باشد.
 دست خود را در کارت ها امتحان کنید

آخرین بار کی با کارت بازی کردید؟ محققانی که در سال 2015 
یک تحقیق انجام دادند، دربــاره فعالیت های محرک ذهنی برای 
بزرگساالن، می گویند که یک بازی سریع با کارت می تواند منجر 
به حجم بیشتر مغز در چندین منطقه از آن شود. در همین مطالعه 
همچنین مشخص شــد که یک بازی کارت می تواند مهارت های 

حافظه و تفکر را بهبود بخشد.
 واژگان خود را بسازید

واژگان غنی خاصیتــی دارد که شــما را باهوش تر کنــد؛ اما آیا 
می دانستید که می توانید یک درس ســریع واژگان را به یک بازی 

تحریک کننده مغز تبدیل کنید؟
تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مناطق دیگر مغز به ویژه در 
مناطقی که برای پردازش بینایی و شــنوایی مهم هستند، درگیر 
وظایف واژگان هســتند. برای آزمایش این تئــوری، این فعالیت 
تقویت کننده شــناختی را امتحان کنید: هنگام خواندن مطلبی، 
یک دفترچه را با خود نگه دارید. یک کلمه ناآشنا را بنویسید، سپس 
تعریف آن را جست وجو کنید. ســعی کنید روز بعد پنج بار از این 

کلمه استفاده کنید.
 از تمام حواس خود استفاده کنید

یک گزارش پژوهشی نشان می دهد که استفاده از تمام حواس شما 
ممکن است به تقویت مغزتان کمک کند. برای اینکه حواس خود 
را به ذهن و مغز خود بدهید، سعی کنید فعالیت هایی انجام دهید 
که همزمان هر 5 حواس شما را درگیر خود کنند. می توانید  هنگام 
تمرکز روی بویایی، لمس کردن، چشیدن، دیدن و شنیدن به طور 
همزمان، کلوچه بپزید. می توانید بازدید از بازار یک کشاورز یا یک 

رستوران جدید را امتحان کنید.
 مهارت جدیدی بیاموزید

یادگیری یک مهارت جدید نه تنها سرگرم کننده و جالب است بلکه 
ممکن است به تقویت اتصاالت در مغز شما نیز کمک کند. تحقیقات 
سال 2014 همچنین نشــان می دهند که یادگیری یک مهارت 
جدید می تواند به بهبود عملکرد حافظه در افراد مسن کمک کند. 
آیا چیزی وجود دارد که همیشه می خواستید یاد بگیرید چگونه 
انجامش دهید؟ شاید شما دوست دارید بدانید که چگونه ماشین 
خود را تعمیر کنید، از یک برنامه نرم افزاری خاص استفاده کنید یا 
سوار اسب شوید؟ اکنون یک دلیل خوب دیگر برای یادگیری این 

مهارت جدید دارید.

با این تمرین ها به حفظ شفافیت ذهنی خود کمک کنید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

اگــر می خواهیــد حــرکات 
انســان را ببینید، به اسکلتش 
نگاه کنیــد. اگر می خواهید 
ســتم را ببینیــد، روش هــای 
ستم کردن را بیابید. تنوع ها 
برای این  هســتند کــه نگاه 
الگــو  منحــرف کننــد.  را 
برای همه یکســان اســت و 
آغازگاه همه پدیده ای است 
کهن؛ چــه برای انســان، چه 

برای چیزها.
»لنا آندرشون«
تصرف عدوانی

همه چیز را دوباره ببین 
تا معنایش را بفهمی

بهتریــن راه یافتــن دانــش، 
چــه در علم چــه در هنر، این 
اســت کــه آدم خــودش را 
مجبور کنــد چیزهــا را از نو 
ببیند، صورت هــا را پس بزند 
و بــه بن مایه آنها نــگاه کند 
و هرگز آنها و صورت های 
آشکارشــان را بــه منزلــه 
پدیده های بدیهــی نپذیرید. 

 گفته می شود مادر، دلسوزترین موجود روی زمین است که هرگز راضی نمی شود 
کودکانش از او جدا شوند؛ اما به نظر می رسد ماجرا برای یک مادر چینی متفاوت 
است. این مادر دوقلوهای تازه متولد شــده از چین، برای پرداخت مبلغ کارت 
اعتباری و خرید یک تلفن جدید، آنها را به قیمت 9دالر به فروش رســاند. این 
پسرها، که حتی دو هفته هم سن نداشتند، به دو خانواده مختلف فروخته شدند 
که بیش از 700 کیلومتر دورتــر از زادگاه مادر خود زندگی می کنند. این زن و 
خریداران کودکان اکنون توسط پلیس دستگیر شــده اند در حالی که نوزادان 
نجات یافته به پدربزرگ و مادربزرگ شان داده شده اند تا از آنها مراقبت کنند.

فروش فرزندان برای خرید یک تلفن همراه!

همسایگان به دلیل ایجاد آلودگی صوتی از یک خروس و صاحب اش شکایت 
کردند. »کورین فیسو« همراه موریس در جزیره اولرون در سواحل آتالنتیک 
زندگی می کند که همســایگان به دلیل آلودگی صوتــی صبحگاهی از وی و 
صاحبش شکایت کردند. در نهایت دادگاه، رای به نفع خروس داد و همسایگان 
باید 1000 یورو هم به عنوان خسارت به او و صاحبش بدهند. این دادگاه جهانی 
شده و رسانه ها آن را تبدیل به دعوای شهری-روستایی کردند. حتی برخی از 
مردم منطقه نسبت به صدای گاوها نیز اعتراض کرده بودند که با این رای، همه 

چیز به نفع سیستم روستایی تمام شد و کسی حق اعتراض نخواهد داشت.

خروس فرانسوی از همسایگان خسارت گرفت

 شهرداری که عجیب ترین مرگ دنیا را تجربه کرد
شهر کوچک »برونو ام این« در اتریش به عنوان زادگاه »آدولف هیتلر« رهبر حزب نازی شــناخته می شود. به همین دلیل طبیعی 
است تا مسئوالن این شهر بخواهند کمی بار این شهر را سبک کنند و جنبه ای سرگرم کننده به آن ببخشند. از این روی آنها تمایل 
دارند که مردم، این شهر را به عنوان محل زندگی »هانس استینینگر«، شــهرداری بشناسند که ریش یک متر و 20 سانتی متری او 

باعث هالکتش شد.
»هانس استینینگر« در سال 15۶7 میالدی شهردار شهر »برونو ام این« و از محبوبیت بسیاری برخوردار بود. یک چیز درباره او گفته 

می شود و آن هم ریش بلند و قابل توجه هانس بوده است.
طول ریش او یک متر و بیســت ســانتی متر بود و پیچ و تاب خوران از صورتش آویزان شــده و انتهای آن منحنی شکل بود. اغلب 
»استینینگر« ریش های خود را جمع می کرد و درون یکی از جیب هایش که به طور ویژه روی جلیقه اش دوخته شده بود قرار می داد. 
سال های زیادی طول کشیده بود تا او به این حجم از ریش دســت پیدا کند و احیانا در کارهای روزمره و رفت و آمدهای او دردسر 
درست می کرد. ریش های او آنقدر بلند بود که زمین را لمس می کرد و گاهی کسی ریش او را لگد می کرد و یا پای خود هانس به آن 

گیر می کرد و به زمین می خورد.
در یکی از شب های پاییزی، 2۸ ماه سپتامبر سال 15۶7، آتش سوزی های هولناکی شــهر »برونوم ام این« را در خود بلعید و باعث 
ترس و وحشت ساکنان شد، »استینینگر« که شهردار شهر بود، به وسط حادثه رفت و تالش کرد تا ترس و وحشت ساکنان را کاهش 

دهد، در این بلبشو و گیر و دار، ریش او از جیب مخصوص بیرون آمد.
از آنجایی که وقتی آتش سوزی راه می افتد، تر و خشک را با هم می سوزاند، »استینینگر« آنقدر وقت نداشت تا ریشش را دوباره درون 
جیب قرار دهد، تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که خیلی ســاده و راحت آن را کنار بزند، همین کار منجر به مرگ او شد. 
او در آن هرج و مرج باالی یک نردبان رفت و در این هنگام پای او به ریش بلندش گیر کرد و لغزید و از باالی نردبان به زمین افتاد و 

گردنش شکست و به همین دلیل از دنیا رفت.

وبگردی

مرد هندوستانی که سرگرم ساخت خانه جدیدش بود هرگز تصور نمی کرد در 
جایی که مشغول گودبرداری است، قبال گنجی در زیر خاک پنهان شده است. 
این مرد که هویتش مشخص نشده در حال گودبرداری محل ساخت خانه 
جدیدش در یک روستا در منطقه اوتار پرادش هند بود که ناگهان جواهراتی 
به ارزش 250000 روپیه پیدا کرد. این جواهرات شامل ۶50 گرم طال و 4.5۳ 
کیلوگرم نقره بودند که قدمتی 100 ساله داشتند. پس از انتشار خبر در روستا 

پلیس در محل کشف جواهرات حاضر شد و اقدام به توقیف آن کرد. در ابتدا

گنج گرانبهایی که مرد هندی پیدا کرد!

 برگزاری دوره آشنایی با مطالعات 
تمدنی در اصفهان

به همت موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسالمی )متا(، موسسه 
فرهنگی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی و تشکل اسالمی شهید 
دیالمه، دوره آشنایی با مطالعات تمدنی از چهارشنبه 27 شهریور 
تا جمعه 29 شهریور در موسسه فرهنگی شهید بهشتی در اصفهان 
برگزار می شود. بینش تمدنی، ســطح جدیدی از نگرش به عالم و 
آدم اســت. روش جدیدی برای مطالعه انسان و جامعه و منظری 
متفاوت برای ارزیابی نسبت انســان، سیاست و اجتماع محسوب 
می شود. جامعه ای که فاقد بینش تمدنی باشــد، نه تنها جایگاه 
خود را نسبت به تاریخ گذشته خود و آینده اش گم می کند، بلکه در 
نسبت با تمدن ها و فرهنگ های دیگر نیز سرگردان است و خطوط 
تمایز فرهنگ خود و دیگران را نمی بیند. نمی داند چگونه با دیگر 
فرهنگ ها و تمدن ها مواجه شــود و در تعامل با آنها چه موضعی 
بگیرد. اگر جمهوری اســالمی افق خویش را »تمدن سازی نوین 
اسالمی« ترسیم کرده باشد و اگر جامعه ایرانی در گام دوم انقالب، 
قصد حرکت به سوی تمدن اسالمی داشته باشند، بدون شک این 
حرکت نیازمند انسان هایی در تراز خود آن هدف است. نیروی های 
انسانی فاقد بینش تمدنی و جامعه بی تفاوت نسبت به اصول ساخت 

یک تمدن، توان و ظرفیت چنین حرکتی را ندارند.

تاملی در نهضت عاشورا
تاملی در نهضت عاشورا، کتابی است نوشته حجت االسالم رسول 
جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران. کتاب، با مقدمه نویسنده 
آغاز و مطالب در دوازده بخش تنظیم شــده است. نویسنده در 
ابتدا به معرفی برخی از منابع تاریخ عاشــورا پرداخته و سپس، 
ضمن بررســی زمینه های قیام کربال، بــه موضوعاتی از جمله 
حکمت شهادت امام حســین )ع(، آثار نهضت امام حسین )ع( 
و تحریفات عاشــورا پرداخته است. نخســتین گفتار کتاب به 
بررســی اجمالی منابع تاریخ عاشــورا پرداخته است که در این 
میان »مقتل الحسین« ابی مخنف، »طبقات« ابن سعد، »انساب 
االشراف« بالذری، »االخبار الطوال« دینوری، »الفتوح« ابن اعثم، 
»مقتل الحسین« خوارزمی و »مقتل الحسین« طبرانی به عنوان 
برجســته ترین و کهن ترین منابع قابل توجه که به صورت نسبتا 
مفصل به واقعه عاشورا پرداخته اند، مطرح شده است. فارغ از برخی 
نکات جزئی که در ضمن مطالب بعدی مورد اشــاره قرار خواهد 
گرفت، اطالعات تخصصی قابل توجهی توسط مولف در این بخش 
ارائه شــده و به لحاظ منطقی جایگاه این بخش به عنوان اولین 
گفتار کتابی در باب عاشورا، مناســب ارزیابی می شود. پس از آن 
در گفتاری کوتاه، زمینه های قیام کربال مورد بررسی قرار گرفته، 

سپس دو گزارش نسبتا مفصل از واقعه کربال ارائه شده است.

 برداشت معنادار سیدمهدی شجاعی
 از »یا لیتنی کنت معک«

سیدمهدی شجاعی در صفحه شخصی اش دست نوشته ای منتشر 
کرد با عنوان »یک تقاضای شــخصی«: از همه کســانی که من را 
می شناسند و این پیام را می خوانند، تقاضا می کنم، اگر بر گردن من 
حقی دارند که من نشناخته ام و ندانسته ام یا فراموش کرده ام، اگر از 
کسی دینی بر ذمه دارم، اگر از کسی حقی را تضییع کرده ام، اگر به 
کسی لطمه و صدمه ای زده ام، اگر قول و عهد و پیمان وفا نکرده ای 
دارم، اگر به کســی بدهکارم، از این طریق یا هر طریق دیگری که 
صالح می دانند، اعالم کنند و مرا مطلع سازند و مطمئن باشند که 
در انجام وظایفم در حد توان از هیچ کوششــی فروگذار نمی کنم. 
داستانش هم از این قرار است: به حضرت امام حسین علیه السالم 
عرض کردم: یا لیتنی کنت معک... کاش با شما بودم، کاش با شما 
باشم و در رکاب تان. فرموده بودند: آیا حقی یا دینی از کسی بر ذمه تو 
نیست؟ به کسی بدهکاری نیستی؟ از کسی حقی ضایع نکرده ای؟ به 
کسی ظلمی نکرده ای؟ مال و زندگی ات را از حرام پیراسته ای؟ مکث 
کردم و زیر لب گفتم: امیدوارم... اما مطمئن نیستم. ولی فهمیدم که 
اولین شرط این است و باقی شروط منوط به همین. اشاره فرمودند 
به آن چند نفر که در خیام شــان بودند و فرمودند: مثل اینها... که 

همگی پیراسته و آراسته اند...

دریچهخبرکتاب

مراسم زارخاک 
تاسوعا در روستای 

قورتان اصفهان
هر سال در عصر تاسوعا 
در قلعه تاریخی روستای 
قورتان، مراسم زار خاک 
برگزار می شــود. مردم 
این روســتا به دو دسته 
سید با شال های سبز و 
مردم عادی با شال های 
مشکی تقســیم شده و 
شــال های خود را تکان 
داده و ذکرهایی زمزمه 
می کنند. روستای قورتان 
در فاصله 120 کیلومتری 

اصفهان قرار دارد.

اینستاگردی

خوشحالی »منصور ضابطیان« از اخراج جان بولتون

مژده لواسانی: بیا که بر مدارت، قرار بگیریم

منصور ضابطیان با انتشار 
این عکس نوشــت: آقای 
جان بولتون، بدون شک 
جهان بدون شما می تواند 
به صلح امیدوارتر باشــد. 
خداونــدا! ســایه همــه 
افراطیــان را-هرکجای 
جهان و در هر شمایلی که 
هستند- از سر ما کم کن.

 مژده لواســانی با انتشــار این عکس نوشت: شــنیده ام روز دهم محرم ســال ظهور، 
می آیی. شنیده ام و فکر می کنم، برای این همه زخم، بس نیست انتظار؟ هیچ چیز جهان 
در جای خودش نیســت هیچ چیز! هر روزمان عاشورا و امتحان در امتحان است هر روز 
زخم هایمان را تازه تر می کنیم و قرار نمی گیریم... از سفیدترین مان تا سیاه ترین تا همین 
دختِر آبی که خودش را سوزاند، قرار نداریم! نه، ما قرار نداریم ما سال هاست تو را، خودمان 

را، حق را، همه چیزا را گم کرده ایم بیا که بر مدارت، قرار بگیریم. همین

فاطمه محمــدی با انتشــار این عکس 
نوشــت: این #تکیه قدیمی ترین تکیه 
تهــران در میدان قزوینه  کــه متعلق به 
خاندان عظیمی والبته وقف آل ا... اینجا، 
هرشب باتعزیه خونی، برای امام حسین 
)ع( عزاداری می کننــد وتمام پارچه هاو 
نقاشــی ها وعلم وبیرق های نصب شده 
برای همون سال های تاسیس این تکیه 

است وانگارهنوز اینجا تاریخ زنده است...

خانم مجری در قدیمی ترین تکیه تهران
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