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سبحان نظری- شهردار نیاسر

آگهی مزایده عمومی
مرحله اول_ نوبت دوم

با توجه به اینکه شــهرداری نیاسر در نظر دارد به 

استناد مصوبه شماره 4/420 مورخه 96/4/3 شورای 

اسالمی شهر، نسبت به فروش قطعه زمینی به شماره 

3431 فرعی، مجزا شده از پالک 2952 فرعی از 35 

اصلی به متراژ358/1 متر مربع  در منطقه تاالر نیاسر 

بر اساس قیمت پایه کارشناسی شده از طریق مزایده 

اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اســناد و 

مدارک به شهرداری ) امور پیمان ها( مراجعه نمایند.

 ضمنا هزینــه آگهی بر عهــده برنــده مزایده 

خواهد بود.  

 رشد 60 درصدی منابع بانک شهر 

طی 3 سال گذشته

مدیرعامـل بانک شـهر از رشـد 60 درصـدی منابـع این بانک طی 3 سـال گذشـته خبـرداد. به گـزارش مرکـز ارتباطـات و روابط 
عمومی بانک شـهر، حسـین محمد پورزرنـدی با اعالم ایـن خبر گفـت: منابع بانک شـهر در سـال 1393 تنهـا 11 هـزار میلیارد 
تومان بـود که در حـال حاضر ایـن منابع بـه 46 هـزار میلیارد تومان رسـیده اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه رشـد منابـع بانک های 
دیگر در چند سـال گذشـته به طـور میانگین تنهـا 20 درصد بـوده، افـزود: عملکرد موفـق بانک شـهر در جلب اعتمـاد مردم طی 
3 سـال اخیر باعث شـده اسـت کـه منابع ایـن بانک بـه نسـبت بانک هـای دیگر بـه طور قابـل توجهـی افزایـش یابـد. پورزرندی 
خاطرنشـان کرد: بانـک شـهر موفقیت های بسـیار قابـل توجهـی را در حـوزه هـای مختلف بانکی کسـب کـرده و هم اکنـون نیز 
در میـان بانک هـای برتر کشـور قـرار دارد. مدیرعامـل بانک شـهر با تاکیـد بر افزایش چشـمگیر سـرمایه ایـن بانک عنـوان کرد: 
سـرمایه بانـک شـهر هـم اکنـون در حـدود 16 هزارمیلیـارد ریال اسـت و بـه زودی بـه 20 هـزار میلیـارد ریـال افزایـش خواهد 
یافـت. وی در ادامه با اشـاره به پیشـرفت های بانـک شـهر در حـوزه بانکـداری الکترونیکی،تامین زیرسـاخت ها بـرای راه اندازی 
دسـتگاه های خودبانـک شـبانه روزی را از جملـه اقدامـات بسـیار مهـم از سـوی این بانـک عنوان کـرد و گفـت: این سیسـتم که 
چند سـال بیشـتر از عمر آن نمی گذرد، از سـوی بانک شـهر بـه عنوان نخسـتین بانـک در کشـور، راه اندازی شـد و خوشـبختانه 
با اسـتقبال هموطنـان مواجه شـده اسـت. مدیرعامل بانک شـهر تاکید کـرد: پیشـخوان های شـهرنت ایـن بانک نیز هـم اکنون 
به عنـوان یک شـعبه مسـتقل بانکـی در هر سـاعت از شـبانه روز آمـاده خدمت رسـانی به شـهروندان سراسـر شـهرهای کشـور 
هسـتند. پورزرندی با اشـاره بـه راه اندازی 350 پیشـخوان شـهرنت در سراسـر کشـور گفـت: از خصوصیـات منحصربه فـرد این 
پیشـخوان ها امـکان ارائـه خدمـات کامـل بانکـی بـه هموطنـان در ترمینال هـا، فرودگاه هـا، حاشـیه میادیـن میـوه و تـره بـار، 
پارک ها، مجتمع های تجاری، حاشـیه شـهرها و سـایر اماکن فاقد شـعب بانکی اسـت. وی در پایان با اشـاره به تغییر نـام صندوق 
گنجینـه آرمان شـهر بـه صندوق»گنجینـه زرین شـهر«  افـزود: این تغییر نـام با توجـه به حاشـیه هایی کـه برای موسسـه مالی 
 و اعتبـاری آرمـان اتفاق افتاد و تشـابه اسـمی کـه این موسسـه به طـور کامال اتفاقـی با صنـدوق گنجینه آرمان شـهر بانک شـهر

 داشت، انجام شد.

                     مهدی زرگر

اصفهانی ها ندای رهایی قدس شریف را سر دادند؛ 
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دستور لغو اجرای سند ۲۰۳۰ صادر شده است
محمد باقر نوبخت ســخنگوی دولت، در حاشــیه مراســم راهپیمایــی روز قدس، 
 درباره آخرین وضعیت سند ۲۰۳۰ اظهار کرد: دســتور لغو اجرای سند ۲۰۳۰ صادر 

شده است.

اخبار کوتاه

يادداشت

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، در تقاطع خیابان وصال 
به خیل عظیم مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیوست و همراه 
با آنان، خواهان تقویت وحدت مسلمانان و حمایت  از مردم مظلوم  

فلسطین شد.
رییس جمهــور در حاشــیه راهپیمایی روز جهانی قــدس درباره 
پیام این حضور باشــکوه مردم گفت: قبل از هر چیــز باید از ملت 
بزرگ ایران تشــکر کرد که هر سال پرشــورتر از سال های قبل در 
خیابان ها حضــور پیدا می کننــد. پیام مــردم در روز قدس، پیام 
تنفر از رژیم صهیونیستی  غاصب و اشــغالگر و پیام حمایت از یک 
 ملت مظلوم بزرگ در تاریخ اســت که 7۰ ســال مورد ظلم و ستم

 قرار گرفته است.
روحانی افزود: روز جهانی قدس امسال اهمیت ویژه دیگری نیز دارد؛ 
از یکسو به خاطر حضور تروریســت ها در منطقه که مورد حمایت 
صهیونیست ها هستند و مردم ما قاطعانه می خواهند تروریسم را از 

منطقه بزدایند و بیرون برانند و مسئله دیگر آمریکاست.
رییس جمهور در ادامه اظهارداشــت: آمریکایی ها همواره به فکر 
تجاوز به حقوق مردم بودند و امسال هم طی طرح هایی که در سنا و 
مجلس نمایندگان علیه ملت ایران دارند، ملت ایران قاطعانه در این 
راهپیمایی می خواهد به آمریکایی ها بگوید که پاســخ قاطع آنها را 
دولت جمهوری اســالمی ایران خواهد داد و مسیری که ملت ایران 

انتخاب کرده، ادامه می یابد.

ایلنا: رییس ســتاد کل نیروهای مســلح تاکید کرد: کسانی که از 
تروریست ها حمایت می کنند باید تاوان بپردازند.

سردار حسن باقری در مورد اقدام اخیر موشکی سپاه علیه مواضع 
داعش گفت: حمله موشکی مصداق اساسی مبارزه با تروریسم است 
و این گونه نیست که این اقدام باعث تشدید تنش شود؛ بلکه باعث 

وحشت تروریست ها و حامیان صهیونیست ها شده است.
وی افزود:کسانی که از تروریســت ها حمایت می کنند باید تاوان 
بپردازند. اینکــه رژیم صهیونیســتی تروریســت ها را در داخل 
دیواره های خود مورد حمایت قرار می دهد و امکانات لجستیکی در 

اختیار آنان قرار می دهد، باید تاوان آن را هم بپردازد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حاشیه های به وجود 
آمده مبنی بر فرمان حمله موشکی سپاه به  مواضع داعش گفت: 
اجرای عملیات علیه تروریست ها پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح 
بود و شورای عالی امنیت ملی از آن اســتقبال کرد که سپس این 
موضوع طبق سلسله مراتب نیروهای مسلح و فرماندهی مقام معظم 
رهبری تصمیم گیری و اجرا شد. این قواعد در کشور مشخص است 

و باید به این حرف و سخن ها خاتمه داد.

سپاه پاسداران رسما بازداشت ۳ تن از نیروهای خود توسط عربستان 
را تکذیب کرد.

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه از 
درگیری رزمندگان اسالم با یک تیم تروریستی وابسته به استکبار 
جهانی خبــر داد و اعالم کرد: یک تیم تروریســتی که قصد انجام 
اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی در داخل کشور را داشت، بامداد 
روز گذشته توســط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( سپاه 
شناســایی و طی یک درگیری که در منطقه  کردستان انجام شد، 
تعداد سه تن از تروریست ها به هالکت رســیدند و یک نفر از آنان 

دستگیر شد. 
همچنین در این درگیری تعدادی سالح و مهمات از تروریست ها 
به دست رزمندگان قرارگاه حمزه ســید الشهدا )ع( نیروی زمینی 

سپاه افتاد.

آیت ا... سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه 
این هفته با اشــاره به راهپیمایی روز قدس گفــت: با راهپیمایی 
شکوهمندتان به اسالم عزت بخشیدید. این حضور یک جسم و یک 
روح دارد؛ جسم آن همین حضور در راهپیمایی بود که در سراسر 

کشور فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل طنین انداز شد.
آیت ا... خاتمی با بیان اینکه متاســفانه اذناب آمریکا خودشــان 
را به رژیم انسان ســتیز اسرائیل متوســل کردند، گفت: ولیعهد 
جدید دولت جالد عربســتان که یک جوان نپختــه تازه به دوران 
رسیده اســت گفته با تهران مذاکره نمی کنیم و جنگ را به تهران 
می کشانیم! شما بچه تر از این هســتید که عرضه این کار را داشته 

باشید.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: صدام که شما تا آخر از او حمایت 
کردید نتوانست غلطی کند و شما بسیار ضعیف تر از این هستید 
که به حســاب بیایید. مرگ بر آمریکای امروز، مترادف با مرگ بر 

آل سعود است.

عکس روز

بین الملل

آژانس دفاع موشکی آمریکا، طی بیانیه ای روز پنجشنبه 
اعالم کرد کــه جدیدترین آزمایش موشــکی آمریکا 
به منظور محک زدن توان این کشــور برای شلیک به 

موشک های بالستیک شکست خورد. 
طبق گزارش فاکس نیوز، یک فروند موشک بالستیک 
میان برد از بُرد آزمایشی ایالت »هاوائی« ساعت 19:۲۰ 
به وقت محلی روز چهارشــنبه پرتاب شد، اما موشک 
پدافندی شلیک شده از ناوشکن »یو اس اس پاول جانز« 
نتوانست موشک هدف را رهگیری کرده و مورد اصابت 

قرار دهد. 
یک مقام پنتاگون به فاکس نیوز گفت که هم موشــک 
بالستیک و هم موشــک پدافند شلیک شــده )از نوع 
موشک ریم-161 استاندارد ۳( در آب های اقیانوس آرام 

سقوط کردند، اما هنوز بازیابی نشده اند.
این دومیــن تالش پنتاگــون برای هدف قــرار دادن 
موشک های بالستیک از ناو جنگی آمریکا از ماه فوریه 
است. آزمایش اول موفقیت آمیز بود، اما دومین آزمایش 
به دالیلی کــه در بیانیه پنتاگون توضیح داده نشــده، 

شکست خورد.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، پایگاه های 
نظامی عربستان را در استان نجران هدف قرار دادند.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که نیروهای جنبش 
انصارا... یمن، پایگاه های نظامی را در خاک عربســتان 
همزمان با درگیری های مرزی میــان دو طرف هدف 

قرار دادند.
بنابر گزارش ها، نیروهای یمنی پایگاه  ارتش عربستان 
را در گذرگاه مرزی »الخضــراء« و همچنین ارتفاعات 

»رجال« در جنوب استان نجران گلوله باران کردند.
نیروی دریایی یمن هفته گذشته نیز اعالم کرد که یک 
کشتی جنگی متعلق به نیروهای متجاوز سعودی را در 
سواحل المخاء در جنوب غرب اســتان تعز هدف قرار 

داده است.
یک مقام نظامی یمن گفت: نیروی دریایی ما کشــتی 
جنگی متجاوزان را در سواحل المخاء با سالح پیشرفته 

هدف قرار دادند.
وی افــزود: کشــتی جنگی مــورد هدف، اقــدام به 
حرکت های خصمانه داخل آب هــای منطقه ای یمن 

کرده است.

آزمایش سامانه ضد موشک 
بالستیک آمریکا شکست خورد

 پایگاه های نظامی عربستان 
در نجران موشک باران شدند

مردمی که بــه خیابان آمــده بودند تا با توجه بــه اتفاقات 
تروریســتی اخیر در تهران و نیز حمله موشکی سپاه به مقر 
داعش در ســوریه، باردیگر فریاد »وحدت« در برابر ظلم و 
استکبارجهانی را ســردهند و اعالم کنند تا پای جان، پای 
آزادی »قدس عزیز و شریف« ایستاده اند و »آزادی قدس« 
نه یک رویا، که یک آرمان اســت که به خواست خدا تا ۲5 
سال آینده و شــاید کمتر محقق خواهدشد. در پی حوادث 
تروریستی در تهران، فضای مسیرهای راهپیمایی امنیتی تر 
از همیشه بود و حضور پرشــمار نیروهای نظامی و انتظامی 
و امنیتی کامال به چشــم می آمد. از ساعت 11 که گذشت، 
کم کم چهره های سرشناس و سران کشوری و لشکری رویت 
شــدند. از رییس جمهور و رییس مجلس گرفته تا فرمانده 
سپاه و وزرا و نمایندگان مجلس، همه آمده بودند. این مراسم 
البته حاشیه هایی هم داشت که پررنگ ترین آن، سردادن 
شعار علیه رییس جمهور توسط عده ای از کسانی بود که به 
نظر می رسید به شدت نسبت به سیاست های دولت روحانی 
و شخص وی منتقد هســتند. حضور برخی چهره ها چون 
علی مطهری و جهانگیری حاشیه ساز شد و واکنش مردم به 

حضور فرمانده سپاه در راهپیمایی بعد از حمله موشکی به 
داعش، همراه با تقدیر بود. نکته قابل توجه اینکه راهپیمایی 
امسال فارغ از اینکه صحنه خشــم و انزجار مردم روزه دار از 
جنایات رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش در منطقه بود، به 
نوعی تحت تاثیر حمله تروریســتی تکفیری های داعش به 
مجلس شورای اســالمی و حرم امام خمینی)ره( از یک سو 
و حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در سوریه 
از سوی دیگر قرار داشــت؛ از همین رو سیاسیون حاضر در 
این راهپیمایی در خالل ســخنان خود گریزی هم به ضرب 
شصت جانانه سپاه به داعش زدند. در ادامه گزیده ای از این 

حاشیه ها را می خوانید: 
مناقشه بر سر اینکه چه کسی دستور حمله سپاه به مواضع 
داعــش را داد، همچنــان داغ داغ اســت. در همین زمینه 
چهره هایی که روز گذشته در راهپیمایی شرکت کرده بودند، 
در این رابطه به اظهارنظر پرداختنــد؛ از جمله دهقان وزیر 
دفاع که در حاشیه راهپیمایی روز قدس درخصوص بیانیه 
اخیر سپاه که گفته می شود به عدم هماهنگی حمله موشکی 
سپاه با  دولت و شــورای عالی امنیت ملی اشاره دارد، گفت: 

این اشتباه و شیطنت است و این طور نبوده.
وزیر اطالعات نیــز در همین رابطه تاکید کــرد: ما خالف 
نمی گوییم. در مورد حمله موشــکی سپاه هرچه گفته شده 
درست است. در نهایت سرلشــگر باقری، فرمانده ستادکل 
نیروهای مسلح، در مورد مســائل مطرح شده درباره دستور 
شلیک موشک و برخی حواشی گفت: اجرای عملیات علیه 
تروریست ها، پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود که شورای 
عالی امنیت ملی از این پیشنهاد استقبال کرد که پس از آن 
سلسله مراتب نیروهای مسلح که تحت امر فرمانده کل قوا 
هستند، تصمیم گیری و اجرای این گونه اقدامات را بر عهده 
دارند. او در خاتمه تاکید کرد: این قواعد در کشور مشخص 

است و باید این حرف و سخن ها را خاتمه داد.
علی مطهری نماینــده مردم تهران و اســحاق جهانگیری 
نماینده مجلس نیز جزو کســانی بودند که حضورشــان با 
حاشیه هایی همراه شد و موافقان و مخالفان این دوچهره با 
دیدن آنها به بیان شعارهایی پرداختند. جهانگیری ترجیح 
داد با لبخند عبور کند و علی مطهری در پاســخ به ســوالی 
درخصوص هجمه ای که به دولت وارد شــده مبنی بر اینکه 
این رفتارها با شما نشان از چیست گفت: من اطالعی ندارم 
و نمی دانم؛ ســخنگو و هیئت رییســه باید پاسخگوی این 

رفتارها باشند.
حاشــیه بعدی وقتی رخ داد که عده ای از مخالفان دولت با 
دیدن رییس جمهور شعارهایی علیه وی سردادند؛ از جمله 
شعار »روحانی-بنی صدر؛ پیوندتان مبارک« که این موضوع 
بازتاب گسترده ای در رســانه های داخلی داشت و برخی از 
چهره های نزدیک به رییس جمهور از جمله »موالوردی« و 
»معصومه ابتکار« بالفاصله دست به قلم شده و در صفحات 

مجازی خود، این اقدام را محکوم کردند.
نمایش موشک های استفاده شده توسط سپاه در حمله اخیر 
به مواضع تروریست ها در ســوریه، از دیگر حواشی جالب 
مراســم روز جهانی قدس بود که بازتاب بسیاری به ویژه در 
رسانه های صهیونیستی داشــت و رسانه های عربی نیز این 
مراسم را پوشــش دادند. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت: 
عالوه بر حضور گســترده مســئوالن ایرانی در کنار مردم، 
»عدنان محمود« سفیر سوریه در تهران نیز در این راهپیمایی 
حضور پیدا کرد. پایگاه خبری الدســتور مصر نیز نوشت که 
مردم ایران از صبح در تهران و دیگر نقاط کشور با شعارهای 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در مراسم بزرگداشت روز 
جهانی قدس شرکت کردند.روزنامه صحیفه الیوم نیز اعالم 
کرد که شعارهای مرگ برآمریکا و اسرائیل، شعار مردم ایران 

در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در این کشور بود.

اخبار

امنیت ملی

ایسنا: دریابان علی شــمخانی در جمع خبرنگاران در 
راهپیمایی روز قدس، با اشــاره به پاسخ قاطع ایران به 
تحرکات کور و کم ارزش گروه های تروریســتی که به 
شــهادت مظلومانه جمعی از هم وطنانمان منجر شد، 
اظهار کرد: امنیــت همه جانبه در کشــور، خط قرمز 
غیرقابل تغییر جمهوری اســالمی بــوده و هر گروه یا 
کشوری که بخواهد به هر نحو  به این مهم خدشه وارد 

کند، با واکنش شدید و فوق تصور مواجه خواهد شد.
وی حضور گسترده و کم سابقه مردم روزه دار کشورمان 
در راهپیمایی روز قدس امسال را مکمل پاسخ کوبنده 
موشکی به تحرکات تروریســتی و حامیان آنها عنوان 
کرد و افزود: گویاترین بیانی که می شــود به طراحان 
برنامه های تهدیدآفرین علیه جمهوری اسالمی ایران 
عنوان کرد، این است که »آزموده را آزمودن خطاست«.

دبیر شــورای  عالی امنیت ملی در پاســخ به ســوال 
خبرنگاران گفت: اقدام موشــکی ســپاه با اراده رهبر 
انقالب و مصوب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت 
و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نیز باید به تایید 

مقام معظم رهبری برسد.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشــاره به اخبار متناقض از به هالکت رسیدن 
ابوبکر البغدادی سرکرده گروهک تروریستی داعش گفت: 
صرفا بر اساس مستندات می توان در این خصوص اظهار 
نظر کرد و ادعای کشورهای مختلف بدون ارائه سند در 
این زمینه کفایت نمی کند. سیدحسین نقوی حسینی 
در ادامه در خصوص سرنوشت داعش در صورت صحت 
خبر به هالکت رسیدن البغدادی عنوان کرد: طبیعی است 
هنگامی که سرکرده یک گروهک تروریستی به هالکت 
برســد، آن گروه تضعیف شــده و اختالفات زیاد میان 
رده های بعدی به وجود می آید. ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
در پایان به حلقه های گروه تروریستی طالبان اشاره کرد 
که بعد از به هالکت رســیدن بن الدن منزوی شدند و 
خاطرنشان ساخت: در نهایت سیاست آمریکایی ها در 
منطقه ایجاد گروه های تروریستی است و از این اتفاق نیز 
حمایت مالی می کنند؛ لذا اگر گروه داعش هم تضعیف 
شود و اختالف میان آنها به وجود بیاید عواملی دارند تا 

گروه دیگری را جایگزین آن کنند.

شمخانی در توضیح حمله موشکی به داعش: 

تصمیمات شورای امنیت ملی 
باید به تایید رهبری برسد

نقوی حسینی تشريح کرد:

 ظهور تروریسم جدید 
بعد از داعش

مطهری: 

اعراب بدانند که دشمن آنها 
اسرائیل است، نه ایران

پورمختار مطرح کرد:

 رویکرد جمنا باید 
تغییر کند

ایلنا:نایب رییس مجلس درباره هجمه ای که به دولت وارد 
شده است و در پاسخ به اینکه امروز این رفتارها با شما نشان 
از چیست گفت: من اطالعی ندارم و نمی دانم؛ سخنگو و 

هیئت رییسه باید پاسخگوی این رفتارها باشند.
علی مطهری در خصوص اینکه آیا این رفتارها را به هیئت 
رییســه مجلس اطالع خواهید داد نیز خاطرنشان کرد: 
این رفتارها چیز مهمی نیســت.مطهری گفت: پیام این 
راهنمایی این است که مردم دنیا و مسلمانان و بخصوص 
اعراب بدانند که دشمن آنها اسرائیل است، نه ایران. بنابراین 
راهپیمایی های روز قدس در دنیا آثار مثبت فراوانی دارد. 
وی درباره تفاوت راهپیمایی امسال با سال های قبل گفت: 
به هرحال امسال این راهپیمایی معنای خاص خود را دارد؛ 
چرا که هیئت حاکمه جدیدی در آمریکا به قدرت رسیده و 
رفتاری هم که عربستان سعودی پیش گرفته و اتحادی که 
میان عربستان، آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، تفاوت هایی را 
ایجاد کرده است. آنها می خواهند عربستان را مقابل ایران 
قرار دهند و اسرائیل را فراموش کنند و این باعث شده که 
راهپیایی امسال با سال های قبل متفاوت باشد و پیام خاص 

خود را داشته باشد.

عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب، وضعیت عملکردی و 
ساختاری جمنا بعد از انتخابات 96 را تشریح کرد.

محمدعلی پورمختار، در خصوص آسیب شناسی انتخابات 
در جبهه مردمی نیروهای انقالب اظهارداشت: در این باره 
بحث های اجمالی در جمنا صورت گرفته است و ایرادات 
و اشکاالتی که در جبهه نسبت به معرفی کاندیداها و کنار 
رفتن قالیباف از عرصه انتخابات وجود داشت، بررسی شد. 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای 
اسالمی ادامه داد: اما  مسائل و آســیب های بلند مدت 
انتخابات در دستور کار بعدی جلسات جمنا قرار گرفت. 
وی گفت: همچنیــن برنامه ریزی برای آینده سیاســی 
کشورو انتخابات، به تناسب زمان و شرایط انجام می شود 
و بهتر می دانیم  که در گام نخســت به آسیب شناسی 

بپردازیم تا نقاط ضعف و قوت را اصالح و تقویت کنیم.
عضو کمیســیون قضائی و حقوقی در مجلس شــورای 
اسالمی اظهار داشت: به هر حال الزم است در جمنا تغییر 
رویکردی صورت بگیرد و این تغییر باید بر مبنای جذب 
حداکثری و افزایش مشــارکت افراد با تفکرات سیاسی 

مختلف اما با همان نگاه و روحیه انقالبی باشد.

جمناپارلماندیدگاه

غانم الدوساری، مخالف برجسته عربستانی که مقیم لندن است جزئیات 
جدیدی را درباره تعیین محمد بن سلمان، پسر پادشاه عربستان به عنوان 
ولیعهد جدید این کشور به جای محمد بن نایف، ولیعهد سابق فاش کرد.

پایگاه خبری العهد گزارش داد: غانم الدوســاری در توئیتی نوشت: یک 
منبع عالی رتبه به من گفت که رهبران عربستانی محمد بن نایف را فریب 
دادند، همان طور که قطری ها را فریب دادند. ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان او را صدا کرده و به او گفته بود: »فایل ها و مدارکی وجود 

دارد که نشان می دهد خائن هستی.«
الدوساری افزود: پادشاه عربســتان به بن نایف گفت: »بدون دردسر و 
تنش تو را عفو می کنیم.« بعد به او گفــت »به آن اتاق برو و با محمد بن 
ســلمان بیعت کن.« زمانی که محمد بن نایف با او بیعت کرد و ویدئو را 
 گرفتند، بن نایف را تحت بازداشت خانگی قرار دارند و کسی نمی داند او 

کجاست.

وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه ای، نسبت به 
اصرار کردهای عراق برای اجرای همه پرسی استقالل از عراق موضع مخالف 
گرفتند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از مقامات کردستان 
عراق خواستند از برداشتن گام های یک جانبه دست بردارد و مسائل را از 
طریق گفت وگو با بغداد حل کند. در بیانیــه مقامات اروپایی چنین آمده 
است: اتحادیه اروپا معتقد است که منافع مردم عراق از طریق گفت وگو و 
همکاری محقق می شود و باید از برداشتن گام های یک جانبه اجتناب کرده 
و مسائل ناتمام را از طریق توافق و بر مبنای قانون اساسی عراق حل کرد. 
اتحادیه اروپا در ادامه، از دولت کردستان عراق و دولت مرکزی عراق خواست 
تا برای محقق شدن امنیت کشور از جمله آزادسازی موصل از دست داعش، 
با یکدیگر همکاری کنند. در همین راستا، مســعود بارزانی رییس اقلیم 
کردستان عراق گفت: مقامات منطقه کردستان عراق از تصمیم خود برای 

اجرای همه پرسی استقالل از عراق عقب نشینی نخواهند کرد.

بازداشت خانگی ولیعهد 
برکنار شده عربستان

مخالفت اروپا با  استقالل 
کردستان عراق

همه اقوام برای قدس

راهپیمايی باشکوه روزجهانی قدس، در تهران و سراسر کشور برگزارشد؛

سیلی سخت ایرانی ها به اسرائیل

روحانی در حاشیه راهپیمايی روز جهانی قدس:

دولت پاسخ قاطعی به اقدامات 
آمریکا خواهد داد

ريیس ستاد کل نیروهای مسلح:

عملیات موشکی پیشنهاد سپاه بود، 
شورای عالی امنیت هم استقبال کرد

 انهدام یک تیم تروریستی 
در کردستان

عربستان بچه تر از آن است که 
بخواهد جنگی را به ایران بکشاند

راهپیمايی روز جهانی قدس، روز گذشته و با حضور پرشور و انقالبی مردم در تهران و ساير  مژگان 
استان های کشور برگزارشد. اين مراسم که از نزديکی های ساعت 11 صبح آغاز شد، در همان علیدوستی

ساعات ابتدايی با استقبال چشمگیر مردم همراه بود.
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استاندار اصفهان:

 کمترین فشار مالیاتی به اصناف
 وارد شود

استاندار اصفهان خطاب به مسئوالن مالیاتی استان، گفت: کمترین 
فشار مالیاتی را به اصناف وارد کنند.

رســول زرگرپوردر همایش تجلیل از اصناف اظهار داشــت: ۳۰ 
درصد جمعیت استان اصفهان جزو خانواده بزرگ اصناف هستند 
و این درحالی است که ۲۵ درصد جمعیت کشور را اصناف تشکیل 
می دهد. وی با تاکید بــر اینکه ارتقای کیفــی و کمی اصناف در 
امور مختلف در دســتور کار قرار دارد، گفت:تعداد واحدهای غیر 
مجاز اصناف باید شناسایی شــوند در حالی که هنوز آمار دقیقی 
از این واحدها شناسایی نشده است.استاندار اصفهان با بیان اینکه 
متاسفانه شاهد ارائه و فروش اجناس بنجل و غیرقابل استفاده در 
برخی واحدهای صنفی هســتیم، تصریح کرد: اصناف نباید اجازه 
دهند، تعداد محدودی از افراد صنف آنها را زیر سوال ببرند.وی به 
موضوع مهم مبارزه با قاچاق کاال در واحدهای صنفی از طریق عدم 
ارائه این کاالها اشاره کرد و بیان داشــت: موضوع مبارزه با قاچاق 
کاال از اولویت هــای مهم مقام معظم رهبــری، اولویت دولت و از 
ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است که این موجب مقابله با تعطیلی 
واحدهای صنفی می شود. همچنین ۹ سامانه اصلی و ۳۷ سامانه 
فرعی برای شناســایی هر گونه کاال و محموله ای که وارد کشور 
می شود در این ســامانه ورود کاالها در مرزها، جاده ها، و انبارها، 

کنترل می شود.
زرگرپور، با بیان اینکه کســبه برای تولید، توزیع و ارائه خدمات با 
کیفیت و ایرانی می توانند نقش خود را بعد از تحریم ها پررنگ تر 
کنند، اظهار داشت: سال گذشته در بسته حمایتی صنایع کوچک 
و متوسط یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۲۰۰ واحد، 
 تسهیالت تخصیص یافت و اصفهان نیز در رتبه نخست کشور قرار

 گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به جایگاه ویژه اصناف، امسال اصناف نیز در 
قالب بسته حمایتی جدید قرار گرفته اند و امیدواریم این بخش در 

سال جاری از مزایای این بسته بهره مند شود.

اخبار

در شهر

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: در استان اصفهان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند و در صورتی که موانع کسب و کار 
و اشتغال شناسایی و رفع شود می توان شاخص های تولید و اشتغال در اصناف را به طرز قابل توجهی افزایش داد.

رسول جهانگیری عملکرد 6 ماه اخیر هیئت رییسه اتاق اصناف را قابل دفاع دانست و عنوان کرد: حرکت های عمیق و زیربنایی در این 6 ماه 
آغاز شده این در حالی است که تحول و رشد اتاق در این مدت ناشی از رای و تمایل اتحادیه ها به تغییر بوده است. وی ادامه داد:موفقیت ما 
در زمینه تعامل و همکاری هیئت رییسه اتاق و اتحادیه های صنفی باالتر از انتظارات بود. در  انتخابات کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف 
ما شاهد مشارکت تقریبا ۱۰۰ درصدی اتحادیه های صنفی بودیم و کمیسیون هایی که در دوره های گذشته به صورت اسمی تشکیل 
می شدند و برون دادی نداشتند امروز به فعال ترین و موفق ترین کمیسیون ها تبدیل شده اند.رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان ورود 
جوانان و افراد باانگیزه به کمیسیون های تخصصی را نقطه عطفی در تاریخ این نهاد برشمرد و افزود: مسئولیت پذیری و تعهد کمیسیون ها 
دغدغه های هیئت رییسه اتاق و اتحادیه های صنفی را تا میزان زیادی کاهش داده است.جهانگیری با اشاره به کمبود فضای فیزیکی در 
اتاق اصناف و بروز برخی از مشکالت برای کمیسیون های شش گانه اتاق، گفت: اتاق اصناف ملکی را در اختیار دارد که در گذشته در اختیار 
یکی از نهادهای اقتصادی بود که به واسطه کمک های استاندار اصفهان این فضا به زودی به اتاق اصناف بازگردانده خواهد شد.وی تصریح 

کرد: این ساختمان تا پایان سال تحویل اتاق اصناف خواهد شد و کمیسیون های تخصصی و دبیران آنها در این نهاد مستقر خواهند شد.

رییس اتاق اصناف اصفهان خبر داد:

بیش از 200 واحد صنفی 
فعال در اصفهان

پروازهای خارجی اصفهان به مسکو و سن پترزبورگ و پرواز داخلی اصفهان 
به آبادان از فرودگاه اصفهان دایر شد.

بنابر اعالم روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان اصفهان ، پروازهای 
اصفهان-مسکو-اصفهان و اصفهان-ســن پترزبورگ-اصفهان از امروز به 
صورت هفتگی در ســاعت ۹:۳۰ صبح و برگشــت آن نیز در همین روز در 

ساعت ۲۰ از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام می شود.
این پرواز به وســیله شــرکت هواپیمایی زاگرس با هواپیمای ایرباس۳۲۰ 
با ظرفیت ۱۸۰ نفر مسافر انجام می شــود.این پروازها یک هفته در مسیر 

اصفهان-مســکو-اصفهان و یک 
هفته در مســیر اصفهان-ســن 
پترزبورگ-اصفهان انجام می شود.
پروازمســیر اصفهان-آبــادان-

اصفهــان هــم از ایــن پــس به 
وسیله شــرکت هواپیمایی هما با 
هواپیمای ای تی آر ۷۲ و ظرفیت 
 4۸نفر ازفــرودگاه بیــن المللی
  شــهید بهشــتی اصفهان انجام

 می شود.

بانک صنعت و معدن با تامین مالی هشت طرح صنعتی که طی چهار سال 
گذشته در استان اصفهان به بهره برداری رسیده اند، ۹۸۰ شغل مستقیم 

در این استان ایجاد کرد.
برای اجرای طرح های یاد شــده مبلغ 6۰ میلیون یورو تسهیالت ارزی و 

۳۵۵ میلیارد تومان تسهیالت ریالی توسط این بانک پرداخت شده است.
طرح های بــه بهره برداری رســیده بانک صنعت و معــدن در این مدت، 
شــامل ره پویان صالح، فوالد اردســتان، مجتمع نیروگاهی و گلخانه ای 
توان امید صفاهان، آرمان پلیمر پردیس، صنعت ابریشــم بافت کاشــان، 

تندیس کاشــان، فــرش تندیس 
 راوند کاشــان و نوآوران زیباساز 

می شود.
گفتنی اســت؛ صنایــع کوچک و 
متوسط استان اصفهان نیز در قالب 
طرح رونق تولید و به منظور تحقق 
اهــداف اقتصــاد مقاومتی حدود 
۲۰۰ میلیــارد تومان تســهیالت 
 از بانک صنعت و معــدن دریافت

 کرده اند.

صنعتخبر

برقراری پروازهای جدید داخلی و 
خارجی از فرودگاه اصفهان

به گزارش باز نیوز؛سیدعبدالوهاب ســهل آبادي در دیدار 
با عماد خمیس، نخست وزیر ســوریه ، با تقدیر از مقاومت 
این کشور در مبارزه با گروه هاي تکفیري گفت: جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوري ســوریه بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی، رابطه خوب و مســتحکمی در همه زمینه ها که 
توســط امام راحل و مرحوم حافظ اسد بنیان گذاشته شد، 

داشته اند.
وي اظهار داشــت: در طول هشت سال دفاع مقدس، دولت 
سوریه در کنار دولت ایران و مردم سوریه در کنار ملت ایران 

بودند.امروزســوریه مانند ایران نه تنها با یک کشور بلکه با 
یک جبهه از دشمنان خود مي جنگد و پیروزي شما پیروزي 
ایرانیان نیز محســوب مي شــود  و ما تا آخرین گام براي 

بازسازي سوریه تالش خواهیم کرد.
وي افزود: ایران در دوران تحریم ها، با تکیه بر جوانان نخبه 
خود به پیشــرفت هاي علمي عظیمي دست یافته است که 
این پیشرفت ها در کنار تولید هاي مختلف در زمینه فوالد، 
ســیمان، پتروشــیمي،مواد غذایي و صنایع برق ، تسهیل 

کننده هدف مشترك ماست.

رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایــران ادامه داد: در 
ماه های گذشته برنامه ریزي دقیق براي شروع روابط تجاري 
انجام شده است و۱۰۰برند برتر ایراني، آماده تامین نیازهاي 

سوریه هستند.  
وي در پایان سخنان خود از نخســت وزیر سوریه خواست 
تا مقدمات قانوني الزم براي سرمایه گذاري و ایجاد ارتباط 

فعاالن اقتصادي ایراني فراهم شود.
عماد خمیس نیز در این جلسه با ابراز خرسندي از این دیدار 
و حمایت هاي دولت و مردم ایران از سوریه گفت: با توجه به  
پشتیباني همه جانبه ایران و علي الخصوص جانفشاني هاي 
رزمندگان ایراني در جنگ با دشمنان سوریه ، وظیفه خود 
مي دانیم در برقراري روابط تجاري و بازسازي کشور، ایران 

را در اولویت قرار دهیم.
نخست وزیر ســوریه افزود: چالش بزرگ جنگ اقتصادی 
علیه مردم سوریه اســت که نیازمند توسعه روابط در تمام 

زمینه ها می باشد.
وي با تاکید بر اهمیت توســعه طرح های ســرمایه گذاری 
مشترك بر اســاس منافع متقابل دو کشور دوست، گفت: 
بخش اقتصادی بین دو کشور نیازمند پیگیری و اهتمام است 
و باید از طریق تماس مداوم و اندیشیدن با ذهنیت باز روابط 

تجاری تقویت شود.
وي افزود: نشست ها و توافق نامه هاي اولیه براي آغاز روابط 
انجام شده است وقوانیني هم براي تســهیل  فعالیت هاي 
شــرکت هاي ایراني به تصویب رسیده اســت و در صورت 

نیاز،زیر ساخت هاي قانوني افزایش مي یابد.
وي خاطرنشــان کــرد: مــا دشــمنان مشــترکي داریم 
که مایل به ایجــاد این روابط نیســتند، اما یقیــن دارم با 
 عزم جدي دو طرف، دشــمني آنان به نتیجــه اي نخواهد

 رسید.

افزایش 48 درصدی تولید طالی موته
میزان تولید شمش طال در مجتمع طالی موته در شمال اصفهان در ۲ ماه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 4۸ درصد افزایش یافت.

به منظور بیابان زدایی و مقابله با فرسایش بادی؛ 

نهال کاری چهار هزار هکتار 
از مراتع استان اصفهان

رییــس اداره امور بیابــان اداره  کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: بــه  منظور کاهش 
بیابان زایی و براســاس موافقت نامه ملی، امسال چهار 
هزار و ۱۳6 هکتار نهال کاری در استان اصفهان انجام 

 می شود. 
حســینعلی نریمانی با اشــاره به اینکه بــرای  اجرای 
این طــرح ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبــار اختصاص یافته  
افزود: اجرای عملیات بادشــکن غیر زنده برای مقابله 
با فرسایش بادی در محدوده 4۲۰کیلومتری همراه با 
سه  هزارو 4۰۰ هکتار عملیات مدیریت روان  آب ها، از 

اقدامات مهم این طرح است.
وی گفت: امســال همچنین برای جوان سازی و حفظ 
جنگل های دست کاشــت موجود ۷ هزارو ۷۸۰ هکتار 
عملیات مدیریــت جنگل های دست کاشــت با ۱۳۵ 

میلیارد ریال اجرا می شود.
رییــس اداره امور بیابــان اداره  کل منابــع طبیعی و 
 آبخیــزداری اســتان اصفهان گفت: ســال گذشــته

 ۹۵4 هکتار عملیات نهال کاری در استان انجام شد .
نریمانی افزود: تاکنــون ۳۰۵هزار هکتــار از کانونی 
بحرانی به مســاحت یــک میلیون و دو هــزار هکتار 
 در اســتان بــا جنــگل دست کاشــت تثبیت شــده 

است.

تعیین تکلیف 9 واحد راکد 
درشهرک های صنعتی استان 

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شــرکت شهرك های 
صنعتی اســتان اصفهان گفت: با تشــکیل هیئت حل 
اختالف و داوری در شــرکت شــهرك های صنعتی 
استان اصفهان، ۹ فقره  قرارداد واحدهای راکد موجود 
 تعیین تکلیــف و بــرای آن رای فســخ قطعی صادر

 شد.
براتی افزود: با ابالغ فســخ این تعداد پرونده، مساحت 
4۵هزار و6۰۰ متر مربع زمین صنعتی در شهرك های 

صنعتی سطح استان آزاد سازی می شود.
به گفته وی ایــن زمین ها پــس از مراحــل اداری و 
قضائی به متقاضیان جدید واجد شــرایط برای ایجاد 
سرمایه گذاری های جدید و اشــتغال و خودکفایی در 

واحدهای صنعتی واگذار  می شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با نخست وزیر سوریه:

١٠٠ برند برتر ایراني آماده تامین نیازهاي سوریه هستند

خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
بخشی از مشکالت بزرگ اتحادیه ها، واحدهای صنفی و 
مردم نیز با برنامه ریزی هیئت رییسه اتاق در حال حل 
شدن اســت، گفت: اصفهان به عنوان نخستین استان 
کشور، برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها را آغاز 
کرده است. ناصر اطرج اظهار داشت: هیئت رییسه اتاق 
تالش کرده است که مشکالت و نیازهای اتحادیه های 
صنفی، واحدهای صنفی و مردم را در کنار هم قرار داده و 

برای بهبود شرایط قدم های موثر بردارد. وی افزود: بخشی 
از مسئولیت احصای مشکالت به ویژه مشکالت تخصصی 
به کمیسیون های مربوطه سپرده شده است تا با افزایش 
روحیه تعامل و همکاری تصمیم گیری ها با تکیه بر خرد 
جمعی گرفته شــود.خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان تصریح کرد: بخشی از مشکالت بزرگ اتحادیه ها، 
واحدهای صنفی و مردم نیز با برنامه ریزی هیئت رییسه 
اتاق در حال حل شدن اســت.به گفته رییس اتحادیه 

میادین میوه و تره بار اصفهان، برگــزاری کالس های 
مستمر آموزشی، استقرار مشاورمالیاتی در اتاق اصناف، 
دعوت اتحادیه ها به اســتفاده از نرم افزارهای کاربردی 
از جمله اقدامات انجام شده است. وی با اشاره به تغییر 
سیستم خدمت رســانی به مردم و الکترونیکی شدن 
خدمات در بسیاری از امور، بیان داشت: تالش کرده ایم 
که در این زمینــه نیز عقب ماندگی اصنــاف از دنیای 
الکترونیک و خدمات الکترونیک را جبران کنیم.اطرج 
گفت: اصفهان نخستین شهر در کشور بود که برگزاری 
انتخابات الکترونیک را آغاز کرد و در حال حاضر نیز به 

الگویی برای سایر اتاق های اصناف تبدیل شده است.

خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان اصفهان تاکید کرد:

اصفهان، پیشرو در انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها در کشور

نخست وزیر سوریه در دیداربا رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران توسعه روابط بین دو کشور در زمینه های 
مختلف به ویژه بخش های اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان در جلسه نشست خبری این 
شرکت با اصحاب رسانه ضمن اشــاره به افزایش ۱۰درصدی مصرف برق 
در کشــور برای روزهای خردادماه، اظهار داشت: میزان پیک بار کل شبکه 
استان برای اولین بار در ســاعت۱4 و ۱۳ دقیقه مورخ۳۰خردادماه از عدد 

۵۰۳۹مگاوات گذشت.
محمدمهدی عسگری تصریح کرد: این در حالی است که سال گذشته شاهد 

این میزان مصرف در نیمه دوم تیرماه تا ۵۲۷۰۰مگاوات بودیم.
وی در ادامه گفت:میزان پیک بار شهرســتان اصفهان در روز ۳۰خرداد در 

ساعت ۱ظهر به حدود۱۰۰۰مگاوات رسید.
مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان پیش بینی کرد که با افزایش 

روند۱۰درصدی میزان مصرف برق شاهد خاموشی در تابستان باشیم.
عســگری همچنین گفت: پیش بینی ما با این روند افزایــش برای تیرماه 
 مصرف ۵۸مــگاوات در کل کشــور و ۱۱۷۰مــگاوات در شــهر اصفهان

 است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نهایت تولید برق در کشور ۵۳تا ۵4مگاوات 
و اصفهان ۱۱۰۰مگاوات است از امکان پذیر نبودن تولید این میزان برق خبر 
داد و افزود: خاموشی های مکرر باعث عدم رضایت مشترکین و خسارت به 

شبکه نیز می شود.
میزان اوج بار، امسال ۹درصد افزایش یافت

مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان تصریح کرد: میزان اوج بار سال 
گذشته۹۸۹مگاوات و امسال با رشد ۹درصدی به عدد۹۸۰مگاوات در کل 

روز رسیده است.
عسگری ابراز امیدواری کرد با ارائه راهکارهای الزم شاهد پشت سرگذاشتن 
روزهای گرم ماه هــای تیر و مرداد باشــیم و مشــترکین جهت مدیریت 
مصرف۱۰درصدی، از »ساعت۱۱صبح تا۳ بعد از ظهر« روزهای »شنبه تا 
چهارشنبه« به غیر از روزهای تعطیل نهایت همکار را با شرکت توزیع برق 

استان اصفهان داشته باشند.
صنعت با سهم ۲۶درصدی، بیشترین مصرف کننده برق است

وی از وجود تعداد بیش از یک میلیون و ۱۰۰مشــترك در شــهر اصفهان 
خبر داد و افزود: بخش صنعت با سهم ۲6درصدی، بیشترین مصرف کننده 

برق است.
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: با توجه به درنظر گرفتن 
طرح های مختلف برای بخش های مختلف امسال شاهد افزایش دوبرابری 

تعداد تفاهم نامه های همکاری هستیم.
عسگری با اشاره به سهم ۱۲درصدی مشترکین کشاورزی گفت: سال جاری 

تفاهم نامه های همکاری در این بخش ۵۰درصدی افزایش داشت.
وی همچنین از ارائه طرح مدیریت مصرف مشــترکین صنعتی کشاورزی 
برای اولین بار خبر داد و ابراز امیدواری کرد در این بخش شــاهد همکاری 

خوبی نیز باشیم.
این مقام مســئول با اشاره به اینکه مشــترکین اداری و تجاری جزو دسته 
سومی هستند که در بخش مدیریت مصرف با شرکت توزیع برق همکاری 
می کنند، گفت: در سال گذشته فقط شهرداری اصفهان با انعقاد۱۵۰تفاهم 

نامه همکاری تنها ارگانی بود که در این بخش ما را یاری کرد.
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه از افزایش تعداد تفاهم 

نامه همکاری در بخش تجاری به۳۰۰مورد و اداری به۷۰۰مورد خبر داد.
به گفته این مقام مسئول؛6۰درصد انرژي برق در بخش خدماتی،خانگی و 

4۰درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
اجرای پایلوت طرح مدیریت بار مشترکین خانگی برای اولین 

بار در اصفهان
 وی با اشــاره به اینکه سال گذشــته ۳6درصد برق در بخش خانگی مورد 
استفاده قرار گرفت، از عدم همکاری این بخش در مدیریت مصرف خبر داد و 
افزود: امسال شاهد انعقاد بیش از ۳۰۰مورد تفاهم نامه مجتمع های بزرگ 

مسکونی با این شرکت بودیم.
این مقام مسئول گفت: مشترکین خانگی و تجاری تک واحدی می توانند 
با اضافه کردن*قبل از شــماره رمز رایانه ۸رقمی باالی قبض خود و ارسال 
به ســامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۱۲۱، آمادگی خود را در این زمینه اعالم و با 
کاهش ۱۰درصدی مصرف برق در ســاعت »۱۱تا ۳بعدازظهر« و با تاکید 

بیشتر »ساعت ۱۲تا ۲بعدازظهر« با ما همکاری کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که  در دو ماه تیرومرداد سال  جاری شاهد همکاری 

۱۵۰مگاواتی در بخش های مختلف باشیم.

مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان خبرداد:

استان اصفهان، رکورد دار مصرف برق خرداد

 افتتاح هشت طرح صنعتی دستاورد
 بانک صنعت و معدن در استان 

قیمت بین المللی برنج تایلند به دلیل رشد تقاضای فصلی در 
حال افزایش است و افزایش تقاضا از سوی ایران نیز مزید بر 
علت شده تا قیمت برنج تایلندی به باالترین رقم در حدود ۳ 

سال گذشته برسد.
بر اساس اعالم کمیســیون تجارت تایلند، قیمت صادراتی 
برنج درجه یک سفید تایلند در اواسط ماه ژوئن به 4۹۲ دالر 
در هر تن رسیده که نسبت به یک ماه قبل  ۱۰ درصد افزایش 

نشان می دهد و باالترین رقم از اوت ۲۰۱4 تاکنون است.
یکی از خریــداران بزرگ این نوع برنج، ایران اســت که بعد 
 از توافق هســته ای و لغو تحریم های غــرب مجددا به بازار

 برگشته است.
به گفته منابع تجــاری، دولت ایران و شــرکت های ایرانی 
اخیرا به ترتیب 4۰ و ۵۰ هزار تن برنج جاسمین و برنج سفید 
درجه ۲ از تایلند خریداری کرده اند. بر اساس تحلیل وزارت 

کشــاورزی آمریکا، صادر کنندگان برنج تایلندی مشتاقانه 
مشغول تامین برنج صادراتی به ایران هستند.

تایلند یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان برنج جهان است 
و تقریبا ســاالنه ۱۰ میلیون تن برنج به سایر کشورها صادر 
می کند. عامل فصلی نیز در رشــد قیمت برنج تایلند موثر 
بوده است. به گفته یک مقام شرکت کیتوکو شینریوی ژاپن، 
اکنون زمانی است که محصول برنج جدید پاکستان در بازار 
موجود نیســت؛ بنابراین خریداران به برنــج تایلندی روی 

خوش نشان می دهند.

خریدهای ایران، برنج تایلندی را گران کرد

  آغاز طرح ویژه مشترکین اینترنت 
پرسرعت »همسفر « شرکت مخابرات

طرح همسفر ویژه مشترکین اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات 
ایران به مناسبت عید سعید فطر از روزگذشته آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، 
طرح تشــویقی یک ماهه  خدمات اینترنت پرســرعت با فناوری 
ADSL با نام »همسفر« از روزگذشته آغازشــده و تا آخر تیرماه 
ادامه دارد و در این طرح به مناســبت عید ســعید فطر بسته ها 
و ســرویس های ADSL با شــرایط ویژه ای به مــدت محدود به 

متقاضیان واگذار می شود.
مشــترکین گرامی از طریق تماس با ۲۰۲۰ در سراسر کشور و یا 
مراجعه حضوری به مراکز امور مشــترکین در مناطق مخابراتی از 

مزایای این طرح بهره مند می شوند.
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سمبل بازیگری 62 ساله شد
پرویز پرستویی، چهره سرشناس بازیگری کشور که در بیش از سه دهه حضور در آثار سینمایی،با 
ایفای نقش های ماندگار، مورد تمجید بزرگان ســینما قرار گرفتــه، دیروزجمعه )دوم تیرماه( 

۶۲ساله شد.

در شهر

پوستر دهمین دوره جشــنواره مطبوعات و رسانه های 
الکترونیک استان اصفهان، با شعار »رسانه یعنی مردم« 

رونمایی شد.
دبیر جشنواره مطبوعات با اشاره به اینکه این جشنواره 
در دو محور اصلی و ویژه اســت، گفــت: بخش اصلی به 
بررسی مطالب با توجه به شــرایط فرهنگی ومحیطی 

استان،کیفیت و محتوا می پردازد.
قلمکاریان بخش حرفه ای و اصلی را شــامل سرمقاله و 
یادداشت، خبر، عکس خبری، گزارش و مصاحبه دانست 
و گفت: تیتــر، طراحی و صفحه آرایــی، طنز مکتوب و 

کاریکاتور از دیگر مؤلفه های بخش حرفه ای است.
وی ادامه داد: این دوره از جشــنواره، با اهدافی همچون 
ایجاد همدلی و همزیستی میان اهالی مطبوعات، ارتقای 
کیفیت کار و پیشرفت اصحاب قلم، توسعه ظرفیت های 
موجود مطبوعات و شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه 
ای استان برگزار می شود. قلمکاریان گفت: مهلت ثبت نام 
آثار در سامانه برای متقاضیان از ۲5خرداد لغایت 15تیرماه 
9۶است. بررسی و داوری آثار نیز از 15لغایت 30تیرماه 
انجام می شودو آثار برگزیده در مراسمی همراه با جشن 

ویژه درمردادماه سال جاری اعالم خواهد شد.

رونمایی پوستر دهمین 
جشنواره مطبوعات اصفهان

اینستاگردی

تحدید حدود اختصاصی
4/2 شــماره: 1396/14/379589-3/27 /96 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ 
تحت پالک 15/2079 واقع در بخش 6 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام حمزه 
فرقانی فرزند محمدمهدی  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/04/27 راس 
ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:83 جوانی کفیل اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/45 شــماره صادره:1395/14/303904 - 1395/9/9 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 254 فرعــی از 18 اصلــی واقع در 
بخش چهار ثبت خوانســار ذیل ثبت 550 در صفحه 589 دفتر امــالک جلد 3 به نام 
محمدمحسنی بعنوان تولیت بر وقف مرحوم حاج باقر آقاصانع ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده اســت که به موجب سند شــماره های 6361 مورخ 1332/12/04 و 10510 
مورخ 1336/09/28 و 13382 مورخ 1340/06/27 تنظیمی دفتر5 خوانسار بترتیب 
در اجاره آقایان محمد اردودری و غالمرضا اکبری و محمدصادق غفاری قرارگرفته 
سپس آقای اسماعیل محسنی متولی موقوفه با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
95140971133980 مورخ 1395/09/07 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 9757 مورخ 1395/09/07 به گواهی دفترخانه شماره 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند 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 سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 52 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/46 شــماره: 1396/14/380292-3/29 /96 چون تحدید حدود ششدانگ محوطه 
ضلع شــرقی امامزاده ســید صالح )ع( تحت پالک 5/1374 واقــع در بخش 3 ثبت 
خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام امامزاده ســید صالح )ع( به تصدی بر وقف 
اداره اوقاف خوانســار در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/05/04 راس 
ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:86 جوانی کفیل اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)224 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/47 شــماره: 1396/14/380213-3/29 /96 چون تحدید حدود ششدانگ محوطه 
غربی امامزاده ســید صالح )ع( تحت پالک 5/1373 واقع در بخش 3 ثبت خوانسار 
که طبق پرونده ثبتی به نام امامزاده ســید صالح )ع( به تصدی بر وقف اداره اوقاف 
خوانسار در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/05/04 راس ساعت 8 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:87 جوانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)223 کلمه، دو  کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/48 شــماره: 1396/14/380285-3/29 /96 چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ 
محوطه ضلع جنوبی امامزاده ســید صالح )ع( تحت پــالک 5/1375 واقع در بخش 
3 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام امامزاده ســید صالح )ع( به تصدی بر 
وقف اداره اوقاف خوانســار در جریان ثبت بوده و به علت عــدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
96/05/04 راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبــق ماده 20 
قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق ماده 86 آئین نامــه قانون ثبت معتــرض باید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتــی با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخــذ و به اداره ثبت 
محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت 
 مقررات ادامه می دهد. م الف:88 جوانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانســار

)224 کلمه، دو  کادر(
اخطار اجرایی

4/27 شــماره: 132/95  ش ح 53 بــه موجــب رای شــماره 248 تاریــخ 95/5/19 
حوزه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه تورج رضایی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
178/000/000 ریال یکصد و هفتاد و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواســته  و 
2/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 یکصد و بیست هزار ریال بابت 
نشــرآگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ 95/2/28 تا تاریخ 
اجرای حکم در حــق خواهان رحمت اله خودســیانی به نشــانی اصفهان خ هفتون 
ک میثم بن بهار پالک 332. و نیم عشــر اجرای احکام. ماده 34 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 برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9380 
 شــعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)193 کلمه، دو  کادر(
ابالغ رای

4/33 شماره دادنامه: 9609970350400316 شماره پرونده: 9509980350400658 
شماره بایگانی شــعبه: 950742 خواهان آقای جواد الماسی فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان شهرستان اصفهان شــهر اصفهان خیابان پروین جنب کوی انقالب 
طبقه فوقانی داروگیاهی فیض کدپستی 8193775487 خوانده: آقای ابراهیم ناطقیان 
فرزند عباس به نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر 
هشت بهشت خ جنت فرعی 7 شــرقی پالک 153 تلفن: 09135768895 خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای جواد الماســی بطرفیت آقای ابراهیم ناطقیان 
بخواسته مطالبه وجه 6 فقره چک به شماره های 1- 313586/815 مورخ 1391/7/30 
2- 481074/403 مورخــه 1391/4/30  3- 481062/403 مورخــه 1391/1/30 
4- 481061/403 مورخــه 1391/3/30  5- 481060/403 مــورخ 1391/2/30 6- 
481057/403 مورخه 1391/3/6 بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر و با احتساب 
خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع 
دعوی نظر به اینکه خوانده بــا وصف ابالغ در زمان رســیدگی مورخه 1396/3/9 
حضور به هم نرســانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحــه به عمل نیاورده 
است، فلذا با احراز بقاء دین دعوی خواهان وارد تشــخیص، مستندا به مواد 310 و 
314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و 
نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که از تاریخ سررسید هر یک از چک ها لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی 
محاسبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان محکوم مینماید این رای غیابی بوده 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 

9500 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )299 کلمه، 3  کادر(
ابالغ رای

4/35 شماره دادنامه: 9609970350400113 شماره پرونده: 9509980350400842 
شــماره بایگانی شــعبه: 950944 خواهان آقای سیدحســین فقیهی قزوینی فرزند 
سیدمحمدباقر به نشانی اصفهان خ ملک ک شــیخ علی خان ک شهید سرتاج پ 110 
و کدملی 4722826358 و همراه: 09133256184 خوانــدگان: 1- آقای نظام الدین 
نجم صدری فرزند شــمس الدین 2- آقای علی اکبر نجم صدری فرزند شمس الدین 
3- شــمس الدین نجم صدری فرزند نجم الدین 4- عاطفه نجم صدری فرزند شمس 
الدین 5-  آقای نجم الدین نجم صدری فرزند شــمس الدیــن 6- نابغه نجم صدری 
فرزند شــمس الدین 7- آقای بهاء الدین نجم صدری فرزند شــمس الدین همگی به 
نشانی مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار: دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ســید حسین فقیهی قزوینی به 
طرفیت آقایان شمس الدین نجم صدری، بهاء الدین، نظام الدین، نجم الدین، علی اکبر 
و خانم ها عاطفه، نابغه شــهرت همگی نجم صدری به خواسته صدور حکم اعسار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده کالسه 940543 شعبه چهارم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان بــه مبلغ 970040500 ریال از توجه بــه محتویات پرونده 
مودای گواهی گواهان تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخه 1396/2/4 که جملگی 
بر وضعیت خواهان به نحو اعســار گواهی داده اند و از سوی خواندگان مصون از 
تصرف باقیمانده اســت فلذا مســتندا به ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر قبولی ادعای خواهان صادر و اعالم می گردد ایــن رای حضوری بوده و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 9504 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)272 کلمه، 3  کادر(
ابالغ رای

4/26 شماره دادنامه: 9509970350401877 شماره پرونده: 9509980350400713 
شماره بایگانی شــعبه: 950799 خواهان خانم مهین پیشرو فرزند حسین با وکالت 
آقای امیرحســین شــیرانی فرزند محمــد به نشــانی اصفهان خ طیــب جنب پمپ 
بنزین ساختمان مهتاب 9 ط 2 واحد 14 خوانده: آقای مســعود نوربخش نیا فرزند 
عبدالمحمود به نشــانی مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه خســارت 3- مطالبه وجه 4- مطالبه خســارت تاخیر تادیه گردشــکار: 
دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دعوی خانم  مهین پیشرو و با وکالت آقای امیرحسین شیرانی 
بطرفیت آقای مســعود نوربخش نیا به خواســته مطالبه مبلغ 600/000/000 ریال 
موضوع توافقنامه عادی مورخه 1395/4/5 و نیز مطالبه خســارت تاخیر در تادیه 
بعلت تخلف به ماخذ روزانه 2/000/000 ریال از تاریخ 1395/8/10 علی الحســاب 
مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال و با احتســاب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه 
نظر به اینکه خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخه 1395/12/10 حضور بهم 
نرسانده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده فلذا در خصوص خواسته 
اول دعوی وارد تشخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی خوانده را بپرداخت مبلغ ششــصد میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ اظهارنامه رسمی به شماره 9500285 
مورخه 1395/02/21 لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرای محاسبه و وصول 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خواسته دیگری مبنی بر 
مطالبه خسارت تخلف قراردادی به ماخذ روزانه 2/000/000 ریال نظر به اینکه این 
توافق برخالف مفاد مواد 228 و 230 و 10 قانون مدنی اســت و قانونگذار صرفا در 
ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خســارت قراردادی را به ماخذ شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران پذیرفته و خسارت ناشــی از تخلف در ماده 230 
قانون مدنی ناظر به تخلف از قراردادهای غیرپولی است فلذا این قسمت از خواسته 
غیروارد تشخیص مســتندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می گردد این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 9499 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )371 کلمه، 4  کادر(
اجراییه

4/56 شماره اجراییه:9610426825300131 شماره پرونده:9409986825301137 
شماره بایگانی شــعبه:941264 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 

و شماره دادنامه مربوطه 9509976825300468 محکوم علیه اردشیر میرزایی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ 94/11/4 تا زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی و مبلغ دو میلیون و نهصد و نود و شــش هزار ریال بابت هزینه 
های دادرســی در حق محکوم له محمدزمــان یعقوبی فرزند خان علی به نشــانی 
اصفهان زینبیه ارزنان پشــت حمام ارزنان کوچه شــهید رضا حســینی پالک 19 
پرداخت مبلغ 3/650/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 9501 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)429 کلمه، 5  کادر(
اجراییه

4/57 شماره اجراییه:9610426825300137  شماره پرونده:9509986825300751 
شماره بایگانی شــعبه:950908 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825301939 محکوم علیه حمید شکوهی پور 
به نشــانی مجهول المکان محکوم است به استرداد اصل رســید صوری مطروحه 
در شــعبه 15 بازپرســی که اقرار کرده مقدار 180 گرم طــالی 18 عیار به صورت 
آب شــده از آقای شــکوهی پور تحویل گرفتــه در حق محکوم له مهدی محســنی 
دهنوی فرزند قربانعلی به نشــانی اصفهان شهرک رسالت 3 مجتمع سه هزار واحد 
4 کدپســتی 8189184546 کدملی 1290583625 همراه 09215543141 پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال بابت حق االجــرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشــد. محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 9498 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)409 کلمه، 4  کادر(

کســانی کــه ســریال ماندگار 
»وضعیت ســفید« را تماشــا 
کرده اند، حتما تجربه شــیرین 
همراهی با پســر نوجوانی به نام »امیر گلــکار« را خوب به 
خاطر دارند؛ شخصیتی منحصر به فرد و عاشق پیشه که نمی 
توانست در دنیای واقعی عشــقش را ابراز کند، اما در عوض 
دنیای خیال سراســر در تصرف او بود. در این سریال، امیر 
واسطه آشــنایی بیننده با خانواده گلکار می شد که به دلیل 
موشک باران تهران، به باغی در حاشیه شهر پناه برده بودند؛ 
خانواده ای نامتجانس که مجبور شــدند چند ماهی در کنار 
هم زندگی کنند و در پایان به تحولی بنیادین دســت یابند. 
شــخصیت پردازی عالی، طراحی صحنه و لباس بی مانند 
و فیلم نامه ای دقیق و پر از جزئیات خیــال انگیز و دلپذیر، 
وضعیت سفید را خیلی زود در فهرست سریال های ماندگار 
تلویزیون ثبت کرد. حمید نعمت ا... کارگردان و نویسنده این 
سریال اما در سینما همواره راهی جداگانه پیموده است؛ از 
فیلم متفاوت بوتیک تا همین فیلم آخری یعنی رگ خواب.  
نعمت ا... اگرچه رگه هایی از دســتاوردهای هنری وضعیت 
سفید را به نمایش گذاشــته، اما هرگز به کرانه های آن اثر 
ماندگار نزدیک هم نشده است. رگ خواب داستان زنی است 
که تازه از رابطه ای ناهنجار به شــوهر معتادش رها شده و 
در جســت وجوی کار، به مردی برمی خورد که ویژگی های 
مرد ایده آل او را دارد؛ رابطه عاشــقانه این دو اما خیلی زود 
به فالکت بارترین وضعیت ممکن می رســد. فیلم داستان 

پررنگ و نقــاط عطف و اوج و فرودهای زیــادی ندارد و این 
البته به خودی خود نقص محسوب نمی شود. اشکال اصلی 
»رگ خواب« دور شدن از فضای خیال انگیز وضعیت سفید 
است؛ فضایی که در آن، شخصیت ها و روند داستانی در مرز 
بین واقعیت و فانتزی بســیار دلنشــینی پیش می رفتند. 
رگ خواب اگرچه تا قبل از آشــنایی مینا با مرد محبوبش 
کمابیش چنین فضایی را تجربه کرد، اما بعد از آن، سیر روایی 
داستان قدم به قدم رئالیسم خشن و تلخی را بازنمایی کرد 

تا قهرمان فیلم را تا حد یک کارتن خواب پایین آورد. به 
صحنه ای که لیال حاتمی در فیلم، کیسه زباله را 

به عنوان چتر استفاده می کند نگاه کنید! 
بازی لیال حاتمی در نقش مینا بسیار 

باورپذیر و تکان دهنده اســت اما 
فضایی که برای او ترســیم شده، 
چندان باورپذیر نیســت. شاید 
اگر همان فانتزی لطیف ســریال 

وضعیت سفید، در »رگ خواب« هم 
وجود داشت، می شد درجات نزولی مینا 

را در رابطه عاشقانه اش درک کرد. فاجعه ای که 
در فیلم دیگر نعمت ا... یعنی بی پولی، به دلیل فضای 
کمدی فانتزی قابــل درک بود در رگ خواب اندکی 
به هجو گرایش پیدا کرده اســت. تحول شخصیتی 
مینا هم خیلــی دیر و در مونولــوگ پایانی فیلم )با 
یک موســیقی تیتراژ نامتناســب( به مخاطب ارائه 

می شود؛ در حالی که اگر یک سوم 
پایانی فیلم به نگهداری معنادار مینا 

از پدرش )که در بســتر بیماری است( 
اختصاص می یافت، تحول شخصیتی 
زیبایی را می توانستیم شاهد باشیم. 
بدین ترتیب به نظر می رسد حمید 
نعمت ا... در ســینما هنوز نتوانسته 
رگ خواب مخاطبانش را پیدا 

کند.

آقای کارگردان و 
                                                                رگ خواب مخاطب!

 آغاز فصل دوم سریال لیسانسه ها
 از آذرماه 

هوتــن شــکیبا بازیگر نقــش حبیب در ســریال لیسانســه ها، 
اینستاگرامش را با عکس هایی جالب از پشت صحنه فصل دوم این 

مجموعه به روز کرد و از زمان پخش این سریال خبر داد.
فصل دوم سریال لیسانسه ها به کارگردانی سروش صحت، از دی 

ماه سال 95 شروع شد و هوتن شکیبا با انتشار این تصاویر نوشت:
»عزیزای دلی که می پرسن فصل دوم سریال لیسانسه ها ِکی پخش 
میشه، باید به سمع و نظرشون برســونم که ما از اواخر دی ماه 95 
مشغول ضبط فصل دوم هستیم و به امید خدا اگه چیزی تغییر نکنه، 
آذر ماه از شبکه سه پخش خواهد شــد. این زمانیه که صدا و سیما 

اعالم کرده و امیدوارم منتظرمون بمونید.«

جشنواره

شرکت۱۴۶ اثردر بخش ملی و بین الملل 
جشنواره فیلم و کودک نوجوان

مدیر اجرایی سی امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان، از برگزاری 
این جشنواره در۲ بخش ملی و بین المللی خبر داد و گفت: بخش 
ملی ســینما ایران شــامل11فیلم بلند ســینمایی، 8 فیلم بلند 

داستانی ویدئویی و 19اثر کوتاه و نیمه بلند است.
حسینعلی شهیدی گفت: در بخش پویانمایی فیلم بلند8 اثر و فیلم 

کوتاه نیمه بلند 31 اثر است. 
در بخش فیلم نامه، فیلم نامه های اقتباسی در ۲ گروه اندیشه های 
نو و حرفه ای 1۲ اثر اســت و در بخش پویانمایی 10 اثر شــرکت 

می کنند.
وی با اشــاره به سی امین جشــنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار 
داشت: 14۶اثر در بخش ملی و بین المللی در این جشنواره شرکت 

کرده اند که 78 اثر آن پویانمایی و ۶8 اثر سینمایی است.
مدیر اجرایی سی امین جشــنواره فیلم کودک و نوجوان با اشاره 
به بخش بین المللی اظهار داشــت: در بخش بین الملل، سینمای 
بین الملل بوده که شــامل 1۲فیلم  بلند سینمایی، 18 فیلم کوتاه 
و نیمه بلند و 7پویانمایی ســینمایی بلند و 3۲ اثــر فیلم کوتاه و 

نیمه بلند است.
مهرداد
 موسوی خوانساری

سریال مستند »برنامه شیطان« به همت موسسه مطلع فجر 
صادق و به سفارش آستان قدس رضوی، با موضوع »بررسی 
حرکت نظام مند جبهه  باطل با محوریت صهیونیسم جهانی و 
مبانی پروتکل های دانشــوران صهیون« از شبکه  های سیما 

اکران می شود.

سریال »برنامه شیطان« با نگاهی کالن و استراتژیک، بندهای 
کلیدی پروتکل های صهیون را بررسی می کند؛ پروتکل هایی 

که حاکی از یک برنامه مرموز و شیطانی برای جهان است.
بارزترین ویژگی مستند ســریال »برنامه شیطان«، نگاهی 
کالن، اســتراتژیک و نظام مند بــه جریان جبهــه باطل و 

سریال مستند»برنامه شیطان« از شبکه های سیما اکران می شود

همزمان با نزدیک شــدن به اواخر ماه مبارک رمضان 
برنامه های فرهنگی هنری در سطح شهر شدت گرفته 
و گروه های هنــری بخصوص اهالــی تئاتر به اجرای 
نمایش می پردازند. یکی از این تئاترها که از یک تیر 

کار خود را آغاز کرد، »خسرو و شیرین« است.
این نمایــش کمدی بــه نویســندگی و کارگردانی 
محمدرضــا بــزرگ زاد و بازی مریم جعفــری، امیر 
زارع و کــوروش محمدی تا1۶تیرمــاه روی صحنه 
است و عالقه مندان به هنر تئاتر بخصوص تئاترهای 
کمدی، می توانند برای دیدن این نمایش هر شــب 
ساعت۲0:45به تماشاخانه اصفهان، مجتمع فرهنگی، 
هنری استاد فرشچیان واقع در خیابان توحید مراجعه 
کنند. این نمایش به قســمتی از زندگی زوج جوانی 
پرداخته که قصد دارند خانــه ای که اجاره کرده اند را 

رنگ کنند؛ اتفاقاتی در این بین رخ می دهد که...

 اجرای تئاتر
»خسرو و شیرین« از۱تا۱۶تیر

اصیل ترین ایادی حزب الشــیطان یعنی صهیونیسم جهانی 
است. بررسی صریح و بی پرده از این جریان منسجم شیطانی 
به منظور دشمن شناســی عمیق تــر و نیز تنــوع عناوین و 
موضوعات، همراه با رویکرد قرآنی و غلبه جریان حق و نابودی 
جبهه باطل، از دیگر خصوصیات این مســتند است. مستند 
برنامه شیطان در 50 قسمت به زودی از شبکه های مختلف 

سیما اکران می شود.
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مراحل طراحی و ســاخت این خودرو حدود چهار سال طول 
کشیده است و به گفته برخی از رسانه ها این خودرو تاکنون 
گران قیمت ترین خودرویی اســت که توســط این شرکت 
انگیسی که هم اکنون توسط بی ام دبلیو آلمان اداره می شود 
ساخته شده است. سوئیپ تیل بر اساس نسخه معروف فانتوم 
ساخته شــده و برای سفارشی  شــدن این محصول از برخی 
مدل های قدیمی این شرکت در دهه ۳۰ میالدی و همچنین 

قایق های تفریحی الگوبرداری شده است.
در این خودرو از یک موتور ۱۲ سیلندر با حجم ۶۷۰۰ سی سی 

استفاده شده اســت که می تواند ۴۵۳ اسب بخار 
قدرت تولید کند. جلــوی پنچره 

بزرگ این خــودرو به 
صورت یکپارچه 

از آلیاژ خاصی 

از آلومینیوم ساخته شده و شماره پالک خودرو روی آن حک 
شده است. سقف خودرو هم با شیبی یکنواخت به سمت عقب 

خودرو کشیده شده و ارتفاعش کاهش یافته است.
ساخت سقف پانورامیک این خودرو از نظر برخی کارشناسان 
باجنسی تمام شیشه ای و منحنی شکل، چشم نواز شده است.

درباره صاحب این خودرو اطالعاتی منتشر نشده،اما رسانه ها 
احتمال داده اند وی یکی از کلکسیونر ها معروف خودرو باشد 
که خودرویی را به صورت تک می خرند تا در گذر زمان ارزش 

آن افزایش یابد.
البته طراحی و ســاخت این محصول گویا برای رولز رویس 
پرریسک بوده است؛ چراکه این شرکت اعالم کرده بعید است 
در آینده تا ایــن حد اجازه دهد کســی در روند طراحی یک 

خودرو دخالت کند و خواسته هایش را به شرکت دیکته کند.
برخی خواسته ها این مشتری ثروتمند آنقدر برای رولز رویس 
ســخت بوده که 
ر  مجبو

شده است برای فراهم شــدن این خواسته ها از یک تیم فنی 
جدید استفاده کند.

این محصول رولز رویس که تنها یک دســتگاه از آن ساخته 
شده، یک خودروی دو در کشیده است که طراحی بسیاری از 
خطوط بدنه و طراحی داخلی آن بسیار عجیب به نظر می رسد. 
در بخش های عقب خودرو از مدل های دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ 

الهام گرفته شده است.
این خودرو فرمان راست است و به همین دلیل احتماال صاحب 
این خودرو در یکی از کشــورهایی زندگی می کند که فرمان 

خودرو در قسمت راست قرار می گیرد.
این خودرو عالوه بــر گران ترین مدل رولــز رویس می تواند 
گران ترین خودروی صفر کیلومتر جهان هم باشد. سوئیپ تیل 

چندین برابر یک دستگاه بوگاتی ویرون قیمت دارد.
رولز رویس سوئیپ تیل و آخرین دستگاه ال فراری هم اکنون 
رکورد گران ترین خودروهای صفر کیلومتر جهان را در اختیار 
دارند. با این همه به نظر می رســد رولز رویس ســوئیپ تیل 
در گذر زمان ارزش بیشــتری پیدا کند تا حدی که رکورد 
گران تریــن خودروی 
تاریخ را تغییر 

دهد.

یک شرکت خودروسازی سعی دارد سیستمی بسازد که به رانندگان 
اطالع می دهد دقیقا چه زمانی خودروی اضطراری در مسیرشان قرار 
دارد. فورد سعی دارد  سیستمی بسازد که به رانندگان اطالع می دهد 
دقیقا چه زمانی خودروهای اضطراری  در مســیر قرار دارند؛ به این 

ترتیب خودروهای دیگر از مسیر آن کنار می روند.
این سیستم بسیار ساده است و با تکیه بر سیگنال هایی عمل می کند 
که از ترنسپوندر دستگاه جی پی اس موجود روی سقف خودروهای 

پلیس، آمبوالنس یا آتش نشانی منتشر می شود.
هنگامی که یک خودروی اضطــراری نزدیک خودروهای معمولی 
می شــود، پیام هشــدار یا تصویری با جزئیات کامل درباره فاصله 
خودروی اضطراری در صفحه نمایش جهت یابی خودروی معمولی 
ظاهر می شود. عالوه بر آن  فورد به دنبال فناوری دیگری است که 
در تقاطع های سخت احتمال تصادف را به کاربر هشدار می دهد. به 
عنوان مثال اگر راننده ای بی توجه به چراغ قرمز از تقاطع عبور کند، 

خودروهای دیگر هشداری برای کاهش سرعت دریافت می کنند.

ویروس ها و بد افزار های مخربی از طریق برنامه های رایگان و تقلبی 
وارد کامپیوتر و تلفن همراه  می شوند. کمپانی گوگل برای حذف و 
بلوکه کردن این برنامه ها فعال امتناع می ورزد. متخلفان نرم افزارها از 
ویروس های کامپیوتری به نام Wannacry سودجویی می کنند و از 
این طریق افراد را به دانلود نرم افزارهای مخرب جعلی سوق می دهند. 
گوگل از حذف تعــدادی از برنامه های رایــگان به منظور حفاظت 
تلفن های کاربران از ویروس WannaCry، که  ۴۰ بیمارســتان 
NHS و ۳۰۰،۰۰۰ کامپیوتر در سراســر جهان مورد حمله  آن قرار 
گرفته  بود،صرف نظر کرده است.  محققان امنیتی McAfee بیان 
کرده اند که برنامه ها آنطور که به واســطه  تبلیغات مورد توجه قرار 
گرفتند،کارکرد خوبی نداشــتند، اما در راستای تالش برای نصب 
برنامه های دیگر هستند. یک گروه هکر روســی هشدار داده است 
که در سال جاری یک میلیون دستگاه اندرویدی را با نرم افزارهای 
 مخرب در صدهــا برنامه جعلی آلــوده خواهدکــرد. برنامه های
 anti ransomware بی فایده هســتند، زیرا WannaCry در 
جهت نقص سیســتم عامل های مایکروسافت عمل می کند و نمی 
 تواند روی دستگاه های اندرویدی تاثیر بگذارد. یک برنامه تقلبی ادعا

 می کند:  از تلفن همراه Android خود محافظت کنید.

گوگل برای اولین بار بعد از ۳ سال یعنی از زمان معرفی گوگل گلس 
در اکتبر سال ۲۰۱۴، برای عینک هوشمند خود به روزرسانی عرضه 
کرده است. این آپدیت پشــتیبانی بومی برای اتصال این عینک به 
دیگر دستگاه های بلوتوثی را ایجاد کرده و افزایش کارایی آن را در پی 
داشته اســت. هنوز اطالعی در رابطه با نسل آینده عینک گوگل در 
دسترس ما قرار ندارد، شاید این عینک هوشمند نسل بعدی نداشته 
باشد. انتظار داشتیم در کنفرانس I/O امسال گوگل با نسل جدید این 

محصول آشنا شویم که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
این احتمال وجود دارد که گوگل در حال توسعه دستگاه جدیدی 
باشــد، درغیراین صــورت چرا باید بــرای دســتگاه قدیمی خود 

به روزرسانی عرضه کند.

یک شرکت فناوری، نخستین صفحه نمایشگر انعطاف پذیر شفاف 
۷۷ اینچ دنیا را ساخته است.

شرکت ال جی اعالم کرد: نخستین صفحه نمایشگر انعطاف پذیر 
شفاف ۷۷ اینچ او ال ای دی دنیا را ساخته است.

عرضه این صفحه نمایش ۱۷۰/۵ سانتی متر است و صفحه نمایش 
وضوح UHD ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ دارد. شــفافیت آن نیز ۴۰ درصد 

است و می توان آن را تا ۱۸۰ درجه خم کرد.
البته نمی توان انتظار داشت این شرکت در آینده نزدیک تلویزیون 

یا مانیتورهای شفاف خمیده بسازد.
 این نوع فناوری صفحه نمایش اصوال برای نمایش اســت. این در 
حالی است که شــرکت های دیگر مانند سامسونگ و پاناسونیک 

صفحات نمایش شفاف »او ال ای دی« خود را عرضه کرده اند.

شــرکت لنوو به طور رســمی از جدیدترین کامپیوتــر رومیزی 
و شــخصی )PC( خود با نــام اختصاصی»تینک استیشــن پی 
 ۳۲۰ تاینــی«  )Tiny ThinkStation P۳۲۰( رونمایــی 

کرد. 
این کامپیوتر رومیزی قدرتمند وزنی برابر با مک بوک ایر اپل دارد 
که بســیار جالب توجه به نظر می رســد. کامپیوتر نام برده شده 
از پردازنــده Intel Core i7 بهره می بــرد و پردازنده گرافیکی 

Quadro P600 انویدیا را هم به همراه دارد.

فناورانه

شرکت Artefact در سیاتل، یک کلینیک خودران روباتیک طراحی کرده 
که خود برای معاینه بیمار به سمت او می رود.

این طرح اولیه جدید به نام Aim با هدف اســتفاده از هوش مصنوعی برای 
ارتقای خدمات درمانی ارائه شده اســت. این طرح از دستگاه های هوشمند 
خانگی و همچنین یک اپلیکیشن موبایل برای ردیابی و بررسی اطالعات بیمار 
استفاده می کند. درصورت ساخت کلینیک خودران، بیماران می توانند به 

راحتی حتی بدون مراجعه به پزشک بیماری خود را تشخیص دهند.
این کلینیک مجهز به ترموگرافــی، تصویربرداری و حتی تحلیل تنفس فرد 
اســت و در صورت لزوم می تواند حمل و نقل اضطراری بیمار را انجام دهد. 
Aim اطالعات مربوط به دســتگاه های مجهز اینترنت اشیا در خانه )مانند 
ساعت هوشمند یا ردیاب های سالمتی و آیینه های هوشمند( را می خواند.

 عالوه برتمام این موارد بیمار می تواند شرح حال خود را در یک اپلیکیشن 
موبایل ثبت کند و کلینیک نیز قابلیت تحلیل و بررسی آن را دارد.

در کنار این موارد کلینیک مجهز به حســگرهای فشار است که وزن، توازن 
بدن، قامت بدن و BMI فرد را کنترل می کند و می تواند تحلیلی آکوستیک 

از تنفس و ریتم ضربان قلب تهیه کند.

انگشت چوبی، یکی از قدیمی ترین هوش مصنوعی در خدمت درمان 
اندام های مصنوعی جهان است

این انگشت شســت پا احتماال یکی از قدیمی ترین وســایل مصنوعی در تاریخ 
بشریت است. این اندام مصنوعی که تقریبا ۳۰۰۰ سال سن دارد، در محل دفن 
یک زن در گورستان شیخ عبدالقرنا در نزدیکی اقصر پیدا شده است. مصرشناسان 
سوئیسی از دانشگاه بازل در حال انجام مطالعات بیشتر روی این اندام مصنوعی 
هستند. این تیم بین المللی با استفاده از میکروسکوپ مدرن، تکنولوژی اشعه 
ایکس و توموگرافی کامپیوتری به بررسی دقیق این اندام مصنوعی پرداختند. آنها 
توانستند نشان دهند که انگشت چوبی چندین بار تعمیر و بازسازی شده است 
تا فیت پای صاحبش، دختر یک کشیش، شود. همچنین دانشمندان مواد به کار 
رفته در تولید این انگشــت چوبی را طبقه بندی کرده و روش ساخت و استفاده 
از این پروتز بسیار پیشرفته را شناسایی کردند. این انگشت مصنوعی متعلق به 
اوایل هزاره اول قبل از میالد مسیح است. ظرافت به کار رفته در تولید این پروتز 
نشان دهنده مهارت صنعتگری است که آشنایی کاملی با سیماسنجی و آناتومی 
بدن انسان داشته اســت.این واقعیت که این عضو مصنوعی با چنین وسواسی 
ساخته شــده نشــان می دهد که صاحب آن ارزش زیادی برای ظاهر طبیعی و 

پوشش راحت قائل بوده است.

پژوهشگران آزمایشگاه برکلی در یک پژوهش موفق شدند نوعی چسب شیمیایی 
از جلبک دریای قرمز تولید کنند که با استفاده از آن می توان اجزای باتری را به هم 

متصل و از حل شدن سولفور جلوگیری کرد.
از آنجا که سولفور به وفور در ضایعات شیمیایی یافت می شود و بسیار ارزان است، 
باتری های تولید شده از آن نیز ارزان هستند و با استفاده از این چسب، دوامی چند 

برابر باتری های فعلی خواهند داشت.
شرکت خودروســازی »جنرال موتور« آمریکا ، یکی از سرمایه گذاران و شرکای 
آزمایشگاه برکلی  است و قصد دارد از نتیجه این تحقیقات در آینده خودروهای 
برقی بهره بگیرد. در صورتی  که پژوهشگران موفق به تثبیت این ویژگی در باتری ها 
شوند، نسل بعدی باتری های لیتیوم-سولفور، هم ارزان تر و هم سبک تر هستند و 

مدت بسیار بیشتری را دوام می آورند.
 ترکیب حاصــل از جلبک قرمز که یک نوع آفت دریایی محســوب می شــود و 
خلیج فارس را نیز آلوده کرده، به سادگی در طبیعت در دسترس است و مهم ترین 
ویژگی این باتری ها هم ســاخت ارزان و مواد درد دسترس آنها خواهد بود. این 
باتری ها می توانند گوشی موبایل و خودروی برقی شما را از شارژهای پیاپی نجات 

دهند و همزمان پهپادها را هم به پروازهای طوالنی بفرستند.

علم پژوهی

یک دانشمند ایرانی در رأس یک گروه تحقیقاتی دوربین 
بدون لنزی روی تراشــه رایانه ای با ابعاد یک در یک میلی 
متر ساخته است که با اســتفاده از الگوریتم های مختلف، 
عکس می گیرد.دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا به 
رهبری علی حاجی میری یک پروفســور ایرانی، دوربینی 
بدون لنز روی تراشه رایانه ای با ابعاد یک در یک میلی متر 
ساخته اند که با استفاده از الگوریتم های مختلف  عکس می 
گیرد.این تراشه شبیه یک دوربین هوشمند طراحی شده و 
سیگنال های نور را به تصاویر تبدیل می کند. فرآیند تبدیل 
نور به تصویر در تراشه درست مانند لنزهای دوربین انجام 
می شود.به طور معمول عکســبرداری نیازمند لنزهایی با 
اندازه و شکل دقیق با طیف مسافتی خاصی است. همچنین 
لنزها اصوال خمیدگی دارند که نور ورودی را خم می کند و 
آن را روی فیلم یا حسگر تصویر )در دوربین های دیجیتال( 
می تاباند، اما محققان  موسســه فناوری کالیفرنیا اکنون 
 OPA دوربینی طراحی کرده اند که جایگزین لنز با تراشه
می شود.تراشه OPA نور ورودی را به کمک قابلیت های 
محاسباتی طوری دستکاری می کند که تصویر مانند لنزهای 
معمولی ایجاد می شود. تراشه مملو از حسگرهای نوری است 
که هرکدام می توانند تاخیر زمانی کنترل شده ای در زمان 
دریافت نور ایجاد کنند.  OPA با افزودن تاخیر زمانی دریافت 
نور در نقاط مختلف تراشه، می تواند بدون لنز نقطه تمرکز را 
تغییر دهد. حاجی میری در این باره می گوید: این تراشه می 
تواند رفتار یک لنز معمولی را تقلید کند. عالوه بر آن می تواند 
همزمان از لنز فیش آی به لنز معمولی تغییر کند.حاجی 
میری و گروهش یک دوربین بدون لنز ۲ بعدی ساخته اند 
که می تواند تصویری با وضوح پایین از بارکد بگیرد. هرچند 
این تصویر واضح نیست، اما نشــان دهنده گامی مهم در 
فناوری دوربین های بدون لنز است. این تراشه هم اکنون 
دارای ۶۴ حسگر است اما در آینده با افزایش تعداد حسگرها 

می توان کیفیت و وضوح تصویر آن را افزود.

دوربینی روی تراشه رایانه ای؛

دانشمند ایرانی دوربین بدون 
لنز ساخت

عرضه اندروید نوقا 7.1.1 برای سونی اکسپریا X و X کامپکت
سونی به روزرسانی جدیدی را برای گوشی های هوشمند اکسپریا X و اکسپریا X کامپکت 
عرضه کرده است. این آپدیت دارای بیلد نامبر A.۳۴.۳.۰.۱۹۴ بوده و نسخه سیستم عامل 

دستگاه های موردنظر را از نوقا ۷.۰ به نوقا ۷.۱.۱ ارتقا می دهد.

ساخت باتری خودروی برقی با جلبک

رولز رویس در اقدامی نادر حاضر شده است 
برای یک مشــتری خاص خودرویی را با نام 
سوئیپ تیل )Rolls-Royce Sweptail( تولید کند. 
این خودرو با قیمــت ۱۳ میلیــون دالر تبدیل به 

گران ترین رولز رویس تاریخ شده است.

»رولز رویس« گران ترین خودروی جهان را ساخت

هوش سنج

هر یک از اعداد ۱ تا ۳۰ را روی ۳۰ گوی یکسان نوشته 
در کیسه ای قرار می دهیم. حداقل چند گوی بیرون 
آوریم تا به طور یقین دست کم دو عدد با مقسوم علیه 

مشترک بزرگ تر از ۱ داشته باشیم؟
۱۳ )۴                 ۱۲ )۳             ۱۱ )۲             ۱۰ )۱

توجه کنید بدترین حالت وقتی اتفاق می افتد که همه 
اعداد بیرون آمده نسبت به هم اول باشند.

پاسخ معمای نتایج مسابقات فوتبال : گزینه )ب( درست 
است.

حداکثر امتیاز موقعی است که تیم اول همه  ۹ تیم را ببرد. 
در این صورت مجموع امتیازات این تیم برابر با ۱۸ امتیاز 
می شــود. برای اینکه اختالف امتیاز تیــم اول با تیم دوم 
حداکثر باشد باید تیم دوم با بقیه ۸ تیم مساوی کرده باشد 
در این صورت تیم دوم دارای ۸ امتیاز است. پس اختالف 

مورد نظر حداکثر ۱۰ امتیاز می باشد.

  معمای شماره 2169

  جواب معمای شماره 2168

اپلیکیشن BreakFree برای ارزیابی اعتیاد شما به تلفن 
هوشمندتان طراحی شده و با اندازه گیری میزان زمانی که 
صرف دستگاه دیجیتالی خود می کنید، شما را از شدت 

اعتیادتان مطلع می کند.
ایــن برنامه بــا جمــع آوری اطالعاتی از زمــان صرف 
شــده در اپلیکیشــن ها، تعداد باز کردن قفل دستگاه 
 و زمانی که صــرف مکالمه می شــود، نمــره ای به نام

 Addiction Score را تخمیــن می زنــد و هرگاه که 
احســاس کند این نمره وارد مرز خطرناکی شده به شما 
هشدار می دهد. موسس مجموعه BreakFree در رابطه 

با فلسفه خلق این برنامه چنین می گوید:
ما می خواهیم مردم را متوجــه این موضوع کنیم که در 

کنار انسان ها بودن مهم تر از معاشرت با موبایل است
در راستای همین فلســفه، اپلیکیشن BreakFree به 
کاربر اجازه می دهد تا زمان های خاصی را تنظیم کند تا 
در آن بازه هیچ مزاحمتی از سوی تلفنش را شاهد نباشد. 

اپلیکیشــن به صورت خودکار صدای اعــالم ها را قطع 
می کند، دسترســی به اینترنت را می بندد، تماس های 
دریافتی را ریجکت می کند و در نهایت به صورت خودکار 
به پیامک ها پاسخ می دهد. این برنامه جالب رایگان است، 
اما اگر بخواهید از میزان کارکرد خود بــا موبایتان آمار 
دقیق تری در اختیار داشته باشید باید از نسخه پولی آن با 

قیمت ۱/۹۹ دالر استفاده کنید.
اعتیاد به تلفن های همراه طبق تحقیقاتی که اخیرا توسط 
مجموعه آماری Fluryy صورت پذیرفته به شــدت در 
حال گسترش است. طبق این آمار در جهان ۱۷۶ میلیون 
نفر معتاد به تلفن های همراه خود هستند که این میزان 
نسبت به سال گذشته ۱۲۳٪ افزایش داشته است. )معتاد 
به موبایل در این تحقیق به کســی گفته شده که در روز 

بیش از ۶۰ بار اپلیکیشن های مختلف را اجرا کند.(
شــما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن این آدرس   

برای گرفتن این نرم افزار goo.gl/mVUv5d  را در مرورگرتان وارد کنید.
کد  باال را اسکن کنید

معرفی

اپلیکیشن BreakFree میزان اعتیاد شما به موبایل را اندازه می گیرد

بر اساس نتایج مطالعات اخیر، استفاده از انرژی ذخیره شده در 
باتری وسایل نقلیه الکتریکی برای قدرت رسانی به ساختمان های 
بزرگ نه تنها برق آنها را تامین می کند بلکه باعث افزایش طول 

عمر باتری وسیله نقلیه می شود.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که فناوری »خودرو به شبکه« 
می تواند انرژی کافی از باتری وسیله نقلیه الکتریکی بالاستفاده 
را بگیرد و به شبکه انتقال دهد؛ بدین ترتیب انرژی ساختمان، 

بدون صدمه وارد کردن به باتری، تامین می شود.
این پژوهش جدید درباره توانایی های فناوری وسیله نقلیه به 
شبکه نشان می دهد که این عمل می تواند عمر باتری را تا ۱۰ 

درصد در سال بهبود بخشــد.کوتاب ادین، محققی از دانشگاه 
وارویک، به مدت دو سال به همراه تیم تحقیقاتی خود به آنالیز 
برخی از پیشرفته ترین باتری های لیتوم یونی استفاده شده در 
خودروهای الکتریکی پرداخت و یکی از دقیق ترین مدل های 
باتری تخریب پذیر را تولید کرد تا ظرفیت باتری و کاهش قدرت 
آن را به مرور زمان تحت عوامل مختلف شتاب زدگی فرسایش را 
مانند حرارت، وضعیت شارژ، جریان و عمق تخلیه پیش بینی کند.

محققان از الگوریتم شبکه هوشمند خود استفاده کردند تا ببینند 
می تواند انرژی مورد نیاز کتابخانه دیجیتال دانشگاه وارویک، 
ساختمانی شلوغ شامل دو آزمایشگاه الکتریکی، آزمایشگاه های 

آموزشی و ســالن مالقات را با انرژی گرفته شده از ماشین های 
الکتریکی پارک شده در کمپ تامین کنند.

آنها تعداد ماشین های الکتریکی پارک شده در کمپ را محاسبه 
کردند و دریافتند که این تعداد قادر به تامین انرژی این ساختمان 
هســت و در حین انجام این کار ظرفیت باتــری خودروهای 
الکتریکی تا ۱/۹ درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین در طی 

یک سال این عدد به ۱/۱۲ درصد خواهد رسید.
باتوجه به اینکه تخریب باتری به سن، ظرفیت پذیرش، حرارت، 
وضعیت شارژ، جریان و عمق تخلیه بستگی دارد، روش خودرو به 
شبکه ابزار موثری است که می تواند تخریب باتری را به حداقل 
برساند؛ بنابراین استخراج شارژ از یک خودروی الکتریکی بیکار 

باتری آن را برای مدت زمان بیشتری سالم نگه می دارد.

تامین برق ساختمان از طریق پارکینگ

 سیستمی که وجود آمبوالنس را
 اعالم می کند!

امتناع گوگل از حذف 
اپلیکیشن های مشکوک به ویروس

گوگل برای عینک هوشمند خود 
به روزرسانی عرضه کرد

نخستین صفحه نمایشگر انعطاف پذیر 
»او ال ای دی« دنیا ساخته شد

جدیدترین کامپیوتر رومیزی لنوو 
رونمایی شد
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)نوبت اول(    

نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 14297 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي محمد وحید دستجردي  
فرزند حسینعلي نســبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 81/91 مترمربع پالك 
شــماره 917 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رضا كشاورز دستجردی 

خريداری شده است
2- رای شماره 475 مورخ 96/1/26 هیات اول  آقاي محمدرضا حديدي فرزند حبیب 
اله نسبت به ششدانگ يکباب مغازه  به مســاحت 72/79 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 81 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
3- رای شماره 13748 مورخ 95/11/26 هیات دوم آقاي الیاس حیدري خراجي فرزند 
عوضعلي نسبت به ششدانگ يکباخانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای رضا لری خريداری شده است  
4- رای شــماره 14496 مورخ 95/12/19 هیات اول  خانم ســرو كیان ارثي  فرزند 
تیمور نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
5-  رای شماره 14499 مورخ 95/12/19 هیات اول خانم فرح ناز زرگرزاده اصفهاني 
فرزند محمد نسبت به نیم دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
6- رای شماره 14498 مورخ 95/12/19 هیات اول  خانم شهناز زرگرزاده اصفهاني 
فرزند محمد نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
7- رای شماره 14501 مورخ 95/12/19 هیات اول  آقاي مجید زرگرزاده اصفهاني  
فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از  پالك شماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
8- رای شــماره 14500 مــورخ 95/12/19 هیات اول  آقــاي محمدعلي زرگرزاده 
اصفهاني فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشاع ازششدانگ به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
9- رای شــماره 14503 مورخ 95/12/19 هیــات اول  آقاي ابوالقاســم زرگرزاده 
اصفهاني فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
364 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احــد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده 

اصفهانی محرز گرديده است
10- رای شــماره 14502 مــورخ 95/12/19 هیات اول  آقــاي  منوچهر زرگرزاده 
اصفهاني فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
364 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احــد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده 

اصفهانی محرز گرديده است
11- رای شماره 820 مورخ 96/2/6 هیات دوم  خانم پريدخت خلیل زاده فرزند كريم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 264 مترمربع پالك 
شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از ورثه خانم مونس چم انگیز 

خريداری شده است
12- رای شــماره 827 مورخ 96/2/6 هیات دوم  خانم ناهیــد رضوي فرزند محمد 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 264 مترمربع پالك 
شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از ورثه خانم مونس چم انگیز 

خريداری شده است
13-  رای شماره 13753 مورخ 95/11/26 هیات دوم  آقاي صمد زماني فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه به مساحت 71/24 مترمربع 
پالك شــماره 118 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای نعمت اله وحید 

دستجردی خريداری شده است
14-  رای شماره 13752 مورخ 95/11/26 هیات دوم  آقاي مجتبي زماني فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه دو طبقه به مساحت 71/24مترمربع 
پالك شــماره 118 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای نعمت اله وحید 

دستجردی خريداری شده است
15- رای شــماره 12291 مورخ 95/10/26 هیات دوم خانم ايران زراعت گر فرزند 
سیف اله نسبت به  پنجاه سهم مشاع از  يکصدوهشت سهم  ششدانگ يکبابخانه به 
مساحت 110/50 مترمربع پالك شماره  4465 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
16-  رای شماره 12293 مورخ 95/10/26 هیات دوم  آقاي مقدس بهره مندي طلوع 
فرزند سیف اله نسبت به 58 سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
110/50 مترمربع پالك شــماره  4465 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
17- رای شــماره 13984 مــورخ 95/12/3 هیــات اول آقــاي رضا صفــري نژاد 
دستجردي فرزند محمود نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 146/86 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 91فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
18- رای شــماره 14288 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي علیمراد جباري سلمي 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ يکبابخانه مسکونی به مساحت 103/30 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان مصدق خريداری شده است

19- رای شماره 14396 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم اختر مختاري فرزند قاسم 
نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 97/38 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
20- رای شماره 11409 مورخ 95/9/25 هیات دوم  خانم كوكب مهرابي نیك فرزند 
احمد نسبت به ششــدانگ يکبابخانه مسکونی به مســاحت 228/75 مترمربع پالك 
شــماره 6  فرعي از 3040  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
21- رای شــماره 12399 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم ناهید اقابابادستجردي 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 145/97 
مترمربع مفروزی از پالك شماره4272 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
22- رای شماره 12400 مورخ 95/10/28 هیات اول  آقاي  اصغر رمضانپور فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يکباب خانه به مساحت 145/97 مترمربع 
پالك شماره 4272 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
23- رای شماره 12288 مورخ 95/10/26 هیات دوم  آقاي محمدرضا انصاري فرزند 
برزو نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 75/05 مترمربع پالك شماره 3272 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
24- رای شــماره 14289 مــورخ 95/12/14 هیــات دوم  آقاي عباس جمشــیدي 
خیرآبادي فرزند عیدي محمد نســبت به ششــدانگ يکباخانه به مساحت 160/19 
مترمربع پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقايان مهدی 

سخنوری دستجردی و عباس سخنوری دستجردی  خريداری شده است
25- رای شــماره 12956 مــورخ 95/11/10 هیــات دوم  آقای محســن فروزان 
دستجردي فرزند اكبر نسبت به ششدانگ يکبابخانه مسکونی به مساحت 65 مترمربع 
پالك شــماره 756 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
26- رای شــماره 14299 مورخ 95/12/14 هیات دوم آقــاي محمود توكلي ديناني 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
200/50 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقايان 
غالمرضا و نعمت اهلل و محمد آقاجان دســتجردی وخانم بتول هادی )باالســويه( 

خريداری شده است
27- رای شــماره 13197 مورخ 95/11/14 هیات دوم  آقاي اكبر كارگر دستجردي 
فرزند علي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن  به مساحت 171/70 مترمربع پالك شماره 3779 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گرديده است  
28- رای شــماره 13201 مــورخ 95/11/14 هیات اول خانم ســادات بیگم فیاض 
دســتگردي فرزند سیدابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه 
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 171/70 مترمربع پالك شماره  3779 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
29- رای شماره 14281 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي مجید اقا بابائي دستجردي 
فرزند عزيزاله نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ يکبابخانه  به مساحت 118/20 
مترمربع پالك شــماره 1 فرعي از 4178 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
30- رای شماره 14284 مورخ 95/12/14 هیات دوم  خانم ندا كشاورز دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ يکبابخانه به مساحت 118/20 
مترمربع پالك شــماره 1 فرعي از 4178 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
31- رای شــماره 132 مورخ 96/1/17 هیات دوم  خانم اشــرف مطیع فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 40/94 مترمربع پالك شماره 99 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای عباسعلی ردانی پور خريداری شده است
32- رای شــماره 634 مورخ 96/1/30 هیات دوم آقاي هوشنگ جهانگیري حیدري 
فرزند روزعلي نســبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 179/89 مترمربع پالك 
شماره 2174 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم زهرا قاســمی و آقای 

مرتضی اسماعیلی خريداری شده است 
33- رای شماره 12958 مورخ 95/11/10 هیات دوم  آقاي حسن دهقاني دستجردي 
فرزند يداهلل نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 220/85 مترمربع پالك شماره 
78 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
34- رای شــماره 609 مورخ 96/1/29 هیات دوم  آقاي ســهراب رمضاني فرزند 
عوضعلي نســبت به ششــدانگ يکبابخانه بــه مســاحت 182/42 مترمربع پالك 
شــماره3079 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
35- رای شــماره 670 مورخ 96/1/31 هیات دوم  آقاي حمیدرضا احمدي تشنیزي 
فرزند امامقلي نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 294/33 مترمربع پالك 
شــماره 292فرعي از 4999اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
36- رای شماره 610 مورخ 96/1/29 هیات دوم  آقاي فدرت اله زماني فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 81/10 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 
2942 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
37- رای شــماره 618 مورخ 96/1/29 هیات دوم  آقاي يداله زينلیان فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 59/75 مترمربع پالك شماره 4 فرعي از 
1397 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم طیبه رضوانی و ورثه مرحوم اسفنديار دادخواه 

تهران خريداری شده است
38- رای شــماره 136 مورخ 96/1/17 هیات دوم  آقاي محمد مطهري نسب فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 86/25 مترمربع پالك شماره 110 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ناهید كارماسه دستجردی)شريعت 

خواه( خريداری شده است
39- رای شماره 14715 مورخ 95/12/28 هیات اول آقاي سیدحسام الدين هاشمي 
فرزند سیدمحمد نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به مساحت 412/30 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1فرعي از 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین كارالدانی )آريانفر( خريداری شده است
40- رای شماره 13858 مورخ 95/11/28 هیات اول آقاي سیدمهدي هاشمي فرزند 
سیدمحمد نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 412/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره1 و 2 فرعي از 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین كارالدانی )آريانفر( خريداری شده است
41- رای شماره 14716 مورخ 95/12/28 هیات اول آقاي سیدمجید هاشمي اصفهان 
فرزند سیدمحمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 412/30 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره1 فرعي از 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین كارالدانی )آريانفر( خريداری شده است
42- رای شــماره 1455 مورخ 96/2/25 هیات اول  آقاي مهدي خلیلي فرزند محمد 
ابراهیم نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 93/85 مترمربع مفروزی از  
پالك شماره 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حسین فرهادی امینه خريداری 

شده است
43- رای شماره 1434 مورخ 96/2/24 هیات اول  آقاي حمیدرضا سالمتیان فرزند 

محمد نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه - بیستم به 
مساحت 93/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است  
44- رای شماره 12437 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقاي يداله برخورداري فرزند 
حیدرعلي نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 101/36 مترمربع پالك شماره 
41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود مصطفئی خريداری شده است 
45- رای شماره 1587 مورخ 96/2/28 هیات اول  خانم اكرم عزيزي فرزند قربانعلي 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 127/85 مترمربع پالك شماره 68 فرعي از 
2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم مهری موسوی خريداری شده است
46- رای شــماره 1570 مورخ 96/2/27 هیات اول  خانم بتول میکائیلي طالخونچه 
فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ باغ ويال به مســاحت 308/48 مترمربع پالك 
شــماره 1188فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
47- رای شــماره 1457 مورخ 96/2/25 هیات اول  آقاي حســینقلي غفاري گوشه  
فرزند غفار نسبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 75  مترمربع مفروزی 
از  پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
48- رای شــماره 13653 مورخ 95/11/24 هیات اول  خانم خديجه قاســمي نصر 
آبادي فرزند قاســم نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ يکبابخانه  به مساحت 
196/47 مترمربع پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباسعلی ردانی 

پور خريداری شده است
49- رای شماره 13652 مورخ 95/11/24 هیات اول  آقاي اكبر قاسمي نصر آبادي 
فرزند حسن نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ يکبابخانه به مساحت 196/47 
مترمربع پالك شــماره 99اصلي واقع در اصفهان بخش 6حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباســعلی ردانی پور 

خريداری شده است
50- رای شــماره 709 مورخ 96/2/2 هیات اول  خانم فاطمــه آزادي رناني فرزند 
رجبعلي نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 89/63 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ثبت ملك جنوب 
اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود خیاركار خريداری 

شده است
51- رای شــماره 461 مورخ 96/2/2 هیات اول  آقاي  بهنام ســیف پورصفا فرزند 
بهمن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 200/65 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 346 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
52- رای شــماره 465 مورخ 96/2/2 هیات اول  خانم الهام ســیف پورصفا فرزند 
بهمن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 200/65 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 346 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
53- رای شــماره 464 مورخ 96/2/2 هیات اول  خانم ژاله حشمتي دهکردي فرزند 
يداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 200/65 مترمربع 
مفروزی پالك شماره 346 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
54- رای شماره 1531 مورخ 96/2/26 هیات اول  فرزند علي نسبت به 5 سهم مشاع 
از 42 سهم شش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای ربعیه اعیانی به مساحت 111/66 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعــي از4483  اصلي واقــع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای علی احمدی محرز 

گرديده است
55- رای شــماره 1530 مــورخ 96/2/26 هیــات اول  آقای مجید احمــدي فرزند 
علي نسبت به 16 سهم مشاع از 42 ســهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای 
ربعیه اعیانی به مســاحت 111/66 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي 
از4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه 

مرحوم  آقای علی احمدی محرز گرديده است
56- رای شماره 1529 مورخ 96/2/26 هیات اول  خانم اكرم احمدي فرزند علي نسبت 
به 5 سهم مشاع از 42 سهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای ربعیه اعیانی به 
مساحت 111/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احــد از ورثه مرحوم آقای علی 

احمدی محرز گرديده است
57- رای شماره 1472 مورخ 96/2/25 هیات اول  آقاي محمدحسین احمدي فرزند 
علي نسبت به 16 سهم مشاع از 42 ســهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای 
ربعیه اعیانی به مســاحت 111/66 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي 
از4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه 

مرحوم آقای علی احمدی محرز گرديده است
58- رای شماره 1391 مورخ 96/2/23 هیات اول  آقاي محمد علی زماني فرزند شیر 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يکباب خانه به مساحت 94/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 90 فرعي از 4348  اصلي واقــع در اصفهان بخش  5 ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ايران صالح 

دستگردی خريداری شده است
59- رای شماره  711 مورخ 96/2/2 هیات اول  آقاي عباسعلي زماني گندماني فرزند 
شیر محمد نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 94/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 90 فرعي از 4348  اصلي واقع در اصفهان بخش  
5 ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ايران 

صالح دستگردی خريداری شده است
60- رای شماره  620 مورخ 96/1/29 هیات اول  آقاي ناصر موسوي طادي فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 254/30 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 156 فرعي از 4483  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای امراله طالبی طادی 

خريداری شده است
61- رای شــماره  1481 مورخ 96/2/25 هیات اول خانم زهــرا توكلي دهقي فرزند 
لطفعلي نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 305/99 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 97 فرعي از 4481 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
62- رای شماره  1390 مورخ 96/2/23 هیات اول خانم كبري ملکي يلمه فرزند علي 
اصغر نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 51/10 مترمربع پالك شماره  
2933  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
63- رای شــماره  12427 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقــاي ابراهیم امیني فرزند 
اسمعیل نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 133/35 مترمربع پالك شماره 
97 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
64- رای شماره  12434 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقاي مهرداد رزي فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ يکباب مغازه چادر دوزی  به مســاحت 30/65 مترمربع پالك 
شــماره  4445 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
65- رای شماره  104 مورخ 96/1/15 هیات دوم  خانم سکینه توكلي دهاقاني فرزند 

محمدصادق نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 179 مترمربع پالك شماره 
2802 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
66- رای شماره  13307 مورخ 95/11/18 هیات اول آقاي حمید رضا قائدي حیدري 
فرزند علي نظر نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 116/5 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره756  فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
67- رای شــماره  1479 مورخ 96/2/25 هیات اول آقاي محسن قديري قهدريجاني 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 99/81 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4450  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
68- رای شماره  1388 مورخ 96/2/23 هیات اول  خانم الهه جعفري كلیشادي فرزند 
غالمعلي نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 52/58 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 2479 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اكبر جعفری 

كلیشادی خريداری شده است
69- رای شــماره  119 مورخ 96/1/16 هیات دوم  آقاي عباس باقري جبلي فرزند 
اسفنديار نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 81 مترمربع پالك شماره 4 فرعي 
از 2186 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مصطفی انصاری خريداری شده است 
70- رای شــماره  13175 مورخ 95/1/13 هیات دوم  آقــاي مهدي آقابزرگ فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ خانه و مغازه متصل به مساحت 415/15 مترمربع پالك 
شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید كاظم صدريه خريداری شده است

71- رای شــماره  13311 مورخ 95/11/18 هیات دوم خانم عذرا مهديان ســلطان 
آبادي فرزند حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
211/08 مترمربع پالك شــماره 368 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گرديده است
72- رای شــماره  13313 مورخ 95/11/18 هیات اول آقاي عبداهلل توكلي دارگاني 
فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 211/08 
مترمربع پالك شماره 368 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
73- رای شــماره  12182 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقاي علیرضا توكلي فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 85/80 مترمربع پالك شماره 
3536 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
74- رای شــماره  13983 مورخ 95/12/3 هیات اول خانم زهراء شفیعي كمال آباد 
فرزند يداهلل نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 53/84 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 174 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای جمشید عباسی 

خريداری شده است
75- رای شماره  96 مورخ 96/1/14 هیات دوم  آقاي اصغرناظوري دنبه فرزند مهدي 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 135/20 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای علی محمد فروتن خريداری شده است 
76- رای شماره  10875 مورخ 95/9/2 هیات دوم  خانم شهناز هاشمي همامي فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ  يکباب خانه به مساحت 122/34 مترمربع پالك شماره 15 
فرعي از 2870 اصلي واقع در  بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
77- رای شــماره  11452 مــورخ 95/9/28 و رای اصالحی شــماره 1387 مورخ 
96/2/23 هیات اول خانم مهري وحیدي دستجردي فرزند يداله نسبت به ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 336/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمد واحد دستجردی خريداری شده است
78- رای شماره 8005 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 1386 مورخ 96/2/23 
هیات اول آقاي خانم مهري وحیدي دســتجردي فرزند يداله نسبت به ششدانگ به 
مساحت 40/34 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمد واحد دستجردی خريداری شده است
79- رای شماره 6563 مورخ 95/4/22 و رای اصالحی شماره 1554 مورخ 96/2/27 
هیات اول خانم هاجر بیات فرزند رضا نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
106/08 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4483/131 واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

احمد انواری خريداری شده است
80- رای شماره 1752 مورخ 95/2/1 و رای اصالحی شماره 1561 مورخ 96/2/27 
هیات اول  آقاي قربانعلي صادقي سودجاني ســودجان فرزند سلطانعلي نسبت به 
67/5 سهم مشاع از 100 سهم شــش دانگ يکباب مغازه به مساحت 40/46مترمربع 
مفروزی از پالك شماره  4483/131 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد شیخ دستجردی 

خريداری شده است
81- رای شماره 1753 مورخ 95/2/1 و رای اصالحی شماره 1562 مورخ 96/2/27 
هیات اول  آقاي عباس سلیماني فارساني سلیمان فرزند يعقوب نسبت به 32/5 سهم 
مشاع از 100 سهم شش دانگ يکباب مغازه به مساحت 40/46 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره  4483/131 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد شیخ دستجردی خريداری 

شده است
82- رای شماره 3998 مورخ 94/3/26 هیات اول  آقاي يزدانبخش عسگري فرزند 
خان جان نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 149/57 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای هادی دنبه خريداری شده است
83- رای شماره 15202 مورخ 94/8/17 و رای اصالحی شماره 629 مورخ 96/1/30 
هیات دوم  خانم مرضیه نوبخت دستجردي فرزند احمد نسبت به  ششدانگ يکباب 
خانه دو طبقه  به مساحت 154/18 مترمربع پالك شماره 37فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه بموجب ســند صداق شماره 
145487 مورخ 1379/07/30 دفترخانه 71 اصفهان مالك گرديده و بقیه از مالکیت 
حسن حنیف نژاد فرزند حسنعلی بموجب سند شماره 126350 مورخ 1372/09/10 

دفترخانه 7 اصفهان مالك می باشد
84- رای شماره 11417 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي اكبر دشتي اصفهاني فرزند 
علي نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 31/35 مترمربع پالك شماره 1098 
فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم طاهره طائبی خريداری شده است 
85- رای شماره 12954 مورخ 95/11/10 هیات دوم  آقاي شهاب فروزنده هفشجاني 
فرزند ذبیح اله نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 205/32 مترمربع پالك 
شــماره 69 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است.
م الف:  9639 
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ابالغ رای
4/28 کالسه پرونده: 950134 شــماره دادنامه: 1057- 95/06/18 مرجع رسیدگی 
کننده: شــعبه 7 شــورای حل اختالف خواهان: مصطفی روح الهی ورنوسفادرانی 
خوانده: حجت اله زارعی فرانی به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای 
مصطفی روح الهی ورنوسفادرانی به طرفیت آقای حجت اله زارعی فرانی به خواسته 
مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه چک به شماره 282968 به عهده بانک رفاه کارگران 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/10/1 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف: 9481 شعبه 7 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)287 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

4/29 شماره اجراییه:9610420350400114  شماره پرونده:9309980350401114 
شماره بایگانی شعبه:931178 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350401038 و شماره دادنامه مربوطه 9409970350400886 محکوم 
علیه جهانگیــر موحدی فرزنــد ابوطالب به نشــانی مجهول المکان  محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ 31/892/664 ریال و با احتســاب هزینه دادرســی و نیز خســارت 
تاخیــر در تادیه بر مبنای شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران که از 
تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاســبه و 
وصول خواهد شد در حق محکوم له سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان به 
نشانی اصفهان خیابان هزار جریب سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان و پرداخت 
 مبلــغ 1/594/633 ریال نیم عشــر دولتــی در حق صنــدوق دولــت. رای صادره 

غیابی است. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9491 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)419 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/31 شماره اجراییه:9610420350400119  شماره پرونده:9509980350400272 
شماره بایگانی شعبه:950298 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350401109 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350401919 محکوم 
علیه مهدی شــریفی به نشــانی مجهول المــکان محکوم اســت به پرداخــت: مبلغ 
280/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 

شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
زمان اجرای حکم محاســبه و وصول خواهد شــد در حق محکوم له داریوش جلیل 
طهماسبی فرزند محمدبک به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید 
جنب کوچه شماره 5 ساختمان پاســارگاد طبقه 5 واحد 23 تلفن: 09138815698 و 
پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق. این رای غیابی بوده. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9496 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)422 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/32 شماره اجراییه:9610420350400121  شماره پرونده:9509980350400244 
شماره بایگانی شعبه:950269 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350401132 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350401621 محکوم 
علیه محمد پاک نژاد فرزند عباس به نشــانی مجهول المکان محکوم است به تحویل 
آپارتمان و با احتساب خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه جمعا به مبلغ 6/580/000 ریال در محکوم له علیرضا خیرخواه فرزند علی 
اکبر به نشانی اصفهان شــمس آبادی مجتمع ثریا واحد 304 پالک1. و پرداخت مبلغ 

10/050/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9497 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)395 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/40 شماره اجراییه:9610420350300115  شماره پرونده:9509980350300064 
شماره بایگاني شعبه:950080 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابي مربوطه به 
شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350301586 محکــوم علیه: مجتبي 
قاسمي فرزند نعمت ا... به نشــاني اصفهان ملک شهر خ مطهري ک 19 پ 21 محکوم 

اســت به تکمیل و تحویل ملک پالک ثبتي 1224-30 بخش 16 ثبت اصفهان موضوع 
قرارداد مورخ 90/7/18 در حق محکوم له امیراسمعیل عبدالهي فرزند محمدحسین 
به نشاني اصفهان خ ارباب ک ش مؤذني ک احمدي پ 1 و پرداخت 1/000/000 ریال 

بابت حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالي و اعتباري ایراني یا 
خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 
4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، 
حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون 
کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مي شــود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. مالف: 9511 شعبه 

3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)293 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

4/42 شماره اجراییه:9610420350300108  شماره پرونده:9509980350300589 
شماره بایگانی شعبه:950721 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابی مربوطه به 
شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350301841 محکوم علیهم:1- متین 
نقشــینه فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان 2- پریوش عقیلی دهکردی فرزند 
امیرآقا به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به انتقال ششدانگ سند رسمی پالک 
ثبتی 107- 14595 بخش 5 ثبت اصفهان در حق محکوم له: مجید مسیح قشقائی فرزند 
حسین به نشانی اصفهان خ پروین معراج کوچه شهید صادقیان پالک 311 کدپستی 

8199844355 و پرداخت 2/500/000 ریال بابت حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 9513 شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)394 کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/1 شماره صادره : 1396/42/379696 - 1396/03/28 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 7271 مورخه 1395/05/13 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2663 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمد حسین قاسمی جوجیلی 
فرزند قربانعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 

است. اینک به استناد ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/05/04 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. م الف: 9395 منطقه جنوب ثبت اسناد و امالک اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
3/610 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3545 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که طبق پرونده ثبتی به نام سیدعلی حسینی دستجردی 
فرزند ســیدابراهیم در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027014300 
مورخ 1395/11/03 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 96/05/02 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:8639 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
مزايده

4/36 شعبه 3 اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
960256 ج/3 له زینب الســادات داودی و علیه فاطمه یراقی و مهناز یراقی بخواسته 
دستور فروش ملک مشاع جلســه مزایده ای در روز چهارشــنبه مورخ 96/04/28 
ســاعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ســاختمان دادگســتری 

اصفهان طبقه زیرزمین واحد اجرای احکام شعبه 3 برگزار نماید. 
مشــخصات و مورد مزایده: یک واحد مســکونی آپارتمانــی از مجموعه 5 واحدی 
در ساختمان 3 طبقه واقع در طبقه همکف جنوبی به شــماره پالک ثبتی 13315/18 
بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان خ باهنر ک رفســنجان ک رســالت پ 62 کدپستی 
8138675781 به مســاحت حدود 105/80 متر مربع به انضمام انباری و پارکینگ 
دارای سقف تیرچه بلوک و کف سرامیک دارای انشــعابات آب و فاضالب برق، گاز 
و تلفن بوده و قدمت آن حدود 12 سال و منزل خالی از ســکنه می باشد و بصورت 
3 دانگ 3 دانگ به نام طرفین پرونده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری 6 
دانگ پالک فوق 1/690/000/000 ریال ارزیابی و نظریه مصون از اعتراض طرفین 
باقی مانده است. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده با مراجعه به آدرس 
فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شــرکت 
نمایند باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 8425 شعبه 3 اجرای 

احکام حقوقی اصفهان
فقدان سند مالکيت

4/43 چون خانم مهناز داراب زاده فرزند احمد نســبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ 
با تســلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما 50285 مورخه 
1396/03/28 گواهی شــده و به تایید دفتر 94 اصفهان رســیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ زمین پالک 15190/8037 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان ذیل ثبت 148664 در صفحه 200 دفتر 804 امالک بنام خانم مهناز داراب 
زاده فرزند احمد ثبت و سند چاپی به شماره 684082 صادر و تسلیم وی گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی باشد به 
علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 9871  هادیزاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )231 کلمه، 3 کادر(

نماینده اردل در مجلس شورای اسالمی خبر داد: وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در 
دیدار اخیرش با وی وعده داده است که به زودی این بالگرد اورژانس هوایی، به استان چهارمحال 

و بختیاری منتقل می شود و سپس وزارتخانه تجهیز این پایگاه را پیگیری می کند.

موافقت با اختصاص يک فروند بالگرد پايگاه اورژانس هوايی
اخبار

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به وجود 174 
قاضی در دادگستری و شــورای حل اختالف این استان گفت: در 
چهارمحال و بختیاری با کمبود 60 درصدی قاضی نسبت به چارت 

مصوب کشوری رو به رو هستیم.
سید عبدا... موسوی افزود: در ســال 95، 27هزار و 876 پرونده از 
سال های گذشــته و 142 هزار و 314 پرونده در طول سال وجود 
داشــت که از این تعداد 140 هزار و 467 پرونده مختومه شد. وی 
گفت: پارسال تعداد پرونده های قضائی ورودی به دادگاه یک درصد 
کاهش و بررسی و مختومه شــدن تعداد پرونده ها، هفت درصد 

افزایش داشته است.

بـه گـزارش جهانبیـن نیـوز بـه نقـل از کالر، خبـر تعطیلـي 
کارخانه هـا و تجمـع کارگـران چند سـالي اسـت کـه تیتر یک 
اخبار رسـانه هـا را بـه خود اختصـاص مي دهـد؛ به طـوري که 
بـه گفتـه کارشناسـان مسـائل اقتصـادي وضعیـت نامطلوب 
صنعـت و تولید کشـور طي چنـد سـال اخیر بـي سـابقه بوده 
و تولیدکنندگان را با مشـکالت عدیـده اي مواجه کرده اسـت.

شـواهد و بررسـي هـاي میدانـي نشـان مـي دهـد کـه بحران 
تعطیلـي کارخانه هـا و سـخت شـدن شـرایط معیشـتي صبر 
کارگـران را لبریـز کـرده، هـر روز شـرایط زندگـي بـراي آنهـا 
سـخت تر شـده و مشـکالت بسـیاري را برایشـان بـه وجـود 

مـي آورد.
نقدینگـي، مشـکل در  کارشناسـان مـي گوینـد عـدم 
فـروش محصـوالت و واردات مـواد اولیـه و حمایـت نکـردن 
تولیـد کننـدگان، ازجملـه مشـکالتي اسـت کـه بسـیاري از 

تولیدکننـدگان بـا آن مواجـه هسـتند.
در یـک مـاه اخیـر تجمـع کارگـران کارخانـه صبـا فـوالد 
سفیددشـت، نهال گل بروجن و تعطیلي صباکاشي گندمان به 
رسـانه ها گزارش شـده که پیامدهایي چون افزایـش بیکاري و 

مشـکالتي از ایـن دسـت را در پي داشـته اسـت. 
کارگـران کارخانـه صبـا فـوالد، مقابـل اداره کار 

بروجن تجمع کردند
جمعي از کارگران صبا فوالد سفیددشـت در اعتـراض به اعالم 
تعطیلي دو هفتگي این کارخانه، در مقابل اداره کار شهرسـتان 
بروجن تجمـع کردند.کارگران مـي گویند کارخانـه صبا فوالد 
ایـن روزها بـه علت عـدم تامیـن مـواد اولیه، بـا کاهـش تولید 
مواجه شـده و بـه کارگـران اعـالم کـرده دو هفته بـه مرخصي 
بروند. علـي زماني مدیرعامل صبافوالد زاگرس سفیددشـت در 
گفت وگو با جهانبین نیـوز، وضعیت فعلي کارخانـه را نامطلوب 
دانسـته و گفته بود: فعالیت کارخانه از سـال 1392 بدون هیچ 
تسـهیالت بانکي با سـرمایه گـذاري 100 میلیـارد تومـان و با 
اشتغال زایي مسـتقیم 270 نفر و غیرمسـتقیم 500 نفر شروع 
شـد که در این مدت بیشـترین صادرات در اسـتان را داشته؛ اما 
در حـال حاضر این میـزان به دلیل عـدم حمایت و عـدم تامین 

مـواد اولیه به صفر رسـیده اسـت.
کارگران شـرکت نهال گل بروجن مقابل فرمانداري 

تجمع کردند

چندي پیش نیز حـدود 200 نفـر از کارگران شـرکت نهال گل 
بروجـن، در اعتراض بـه معوقات مـزدي و بیمه اي خـود مقابل 

درب فرمانـداري بروجن تجمـع کردند.
به گفتـه یکـي از کارگران نهـال گل بروجـن که در اعتـراض به 
6 ماه عـدم پرداخـت حـق بیمه و حقـوق تجمـع کـرده بودند 
هر کـدام از آنها بـه طـور میانگین 90 میلیـون ریال از شـرکت 

نهـال گل طلبکار هسـتند.
کارگـران کارخانـه صباکاشـي گندمـان هنـوز 

بيکارند
کارگران کارخانه صباکاشـي گندمان که از اسـفند ماه پارسـال 
بیکار شـده اند مي گویند: باوجـود وعده هاي متعـدد، کارخانه 

همچنان تعطیل اسـت و کارگران هنـوز بیکارند.
جمعـي از کارگـران کارخانـه صبا کاشـي گندمان مـي گویند: 
کارخانه صبا کاشـي نزدیک به سـه ماه اسـت که تعطیل شده و 

تعـداد زیـادي از کارگـران در بالتکلیفي به  سـر مي برند.
یکي از کارگران کارخانه صبـا فوالد مي گویـد: در حالي که من 
17سال در کارخانه صبا کاشي گندمان سـابقه دارم و شب و روز 

زحمت کشیده ام، از اسـفندماه با من خداحافظي کرده اند.
اعتراضات کارگران و شـواهد میداني گواه آن اسـت که وضعیت 
تولید برخي از کارخانه ها در شهرسـتان بروجـن چندان خوب 

نیسـت و باید هر چه زودتر به داد آنها رسـید.
هـر روز گالیـه هـاي زیـادي ازسـوي کارگـران و همچنیـن 

تولیدکننـدگان بـه گـوش 
مسـئولین  و  هـا  رسـانه 
مي رسـد؛ آنهـا معتقدند اگر 
ایـن وضعیـت همیـن گونه 
ادامـه پیـدا کنـد، وضعیـت 
تولید روز به روز نابسـامان تر 

خواهـد شـد.
کارشناسان اقتصادي تاکید 
مـي کننـد کـه بـراي رونق 
تولید، حمایـت جدي دولت 
ضروری اسـت؛ یعنـی عالوه 
بر تامیـن مـواد اولیـه و رفع 
موانع صـادرات از پیش پاي 
تولیدکننـدگان، بـا ایجـاد 
تسـهیالت و اعطاي وام هاي 
کارهـاي  از  بهـره،  کـم 
تولیـدي در کشـور حمایت 

کنـد.

در شهر 

ایسنا: باز هم روز جهانی قدس، روز فریاد و مقاومت امت 
اسالمی در مقابل سیاســت های تفرقه انگیز، روز تجلی 
شکوه و عظمت امت اسالمی و روز وحدت همه انسا ن های 
حقیقت خواه و عدالت دوست فرا رسید و باز مردم همیشه 
در صحنه، پرشورتر از همیشــه آمدند تا به ابرقدرت ها 
هشدار بدهند که ما هستیم تا مستضعفان را از چنگال 

شما مستکبران بیرون آوریم. 
روز قدس همان روز تاریخی است که امام راحل)ره( با 
هوشمندی، آن را نه تنها برای نجات قدس شریف، بلکه 
به منظور دفاع از همه ملت های مظلوم نام گذاری کردند 
تا اکنون پس از سه دهه برگزاری راهپیمایی باشکوه روز 
قدس، ثمره این حرکت نمادین، خود را در الهام بخشی 

انقالب اسالمی به جهان اسالم به ظهور برساند.
امســال نیز مردم چهارمحال و بختیــاری از کوچک و 
بزرگ و پیر و جوان، همزمان و هم صدا با مردم سراســر 
کشــور برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، سوریه، 
یمن و تمام مظلومان عالم به صحنه آمدند و با شــرکت 
در راهپیمایی روز قدس، باز هم مشت محکمی بر دهان 
مستکبران و ظالمان کوبیدند و حماسه ای دیگر آفریدند. 
راهپیمایان پالکاردهایی با ســخنان گوهر باری از امام 
خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران و مقام 
معظم رهبری با مضامین »بُکشــید، ملــت ما بیدارتر 
می شود« و »فلسطین باید آزاد شود« در دست داشتند. 
مردم با شــعارهایی چون »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل«، »مرگ بر آل ســعود«، »ا... اکبر« و »هیهات 
من الذله« در طول مسیر راهپیمایی حرکت می کردند. 

حضور نوجوانان و جوانان که به صورت دســته جمعی 
یا با خانواده های خود در این راهپیمایی حضور یافتند 

چشمگیر بود. 
به امید روزی که در هیچ جای دنیا مظلومی مورد ظلم 

ظالمان قرار نگیرد.

روز قدس، روز اسالم است؛

همه آمدند...

 کمبود 60 درصدی قضات 
در چهارمحال و بختیاری

اعتراضات کارگران و شواهد ميداني گواه آن است که وضعيت برخي از کارخانه ها در شهرستان بروجن 
چندان خوب نيست و بايد هر چه زودتر به داد آنها رسيد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان با اشاره به اینکه 
افزون بر30هزار واحدصنفی در چهارمحال و بختیاری ساماندهی 
شدند، گفت: این تعداد واحد صنفی دارای پروانه کسب، در سامانه 

سراسری و اینترنتی اصناف ثبت شده اند.
 ســید نعیم امامی افزود: این اســتان با شناســایی بیش از ســه 
هزار واحد صنفی بدون پروانه کســب، رتبه نخســت کشــور را 
کســب کرده اســت. وی همچنین گفت:ازمجموع ایــن تعداد 
واحدصنفی،33 درصدبه صندوق مکانیزه فــروش، 34 درصدبه 
 تــرازوی دیجیتــال و89 درصد واحدهــا به کارتخــوان مجهز 
شــدند. امامی گفــت: اجرای طــرح تجهیز اصناف بــه صندوق 
مکانیزه فروش، باعث می شــود تا شــبکه تولید و توزیع کشور از 
تامین کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع، به 
صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط شده و واسطه های غیرضروری 

حذف شود و کاال ارزان تر به دست مصرف کننده برسد.

ساماندهی افزون بر30هزار 
واحدصنفی در چهارمحال و بختیاری

اعتراضات کارگري در بروجن ادامه دارد؛

کارگران »صبا فوالد سفيددشت« بازهم تجمع کردند

فرمانده انتظامی استان گفت: ابتدای امسال بیش از 953 کیلوگرم 
مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشــف شــده که نسبت به 
 مدت مشــابه ســال قبل، با افزایش 70 درصدی کشفیات همراه

 است. 
ســردار غالمعباس غالمزاده افزود: امســال تاکنون 93 میلیارد 
ریال انواع کاالی قاچاق در استان کشف و ضبط شد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته افزایش 10 درصدی را نشان می دهد. 
وی، برخورد با خرده فروشان و پاکسازی مکان های آلوده به مواد 
مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و متالشی کردن باند های سرقت را 
از اولویت های نیروی انتظامی برشمرد و گفت: در این مدت وقوع 
جرایم خشن مانند ســرقت و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در 
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش داشته 

است.

افزایش 70 درصدی کشفیات مواد 
مخدر در چهارمحال و بختیاری

عدم نقدينگي، 
مشکل در فروش 

محصوالت و 
واردات مواد اوليه 
و حمايت نکردن 
توليد کنندگان، 

ازجمله مشکالتي 
است که بسياري از 

توليدکنندگان با آن 
مواجه هستند
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يادداشت
انهدام باند کالهبرداری از زنان کهنسال در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد: اعضای باند چهار نفره ای که به بهانه 
کمک به نیازمندان، بیش از یک میلیارد ریال از زنان کهنسال کالهبرداری کرده 

بودند، طی چهار عملیات ضربتی شناسایی و دستگیر شدند.

اخبار

بامسئوالن 

تا پایان ســال 97 بیش از 11 هزار واحد مسکونی تحویل 
خانواده های دارای دو معلول به باال می شــود. معاون وزیر 
و رییس سازمان بهزیستی کشــور، در حاشیه نشستی با 
کارکنان بهزیســتی در اصفهان گفت:تا پایان ســال 97، 
11هزار و 300 واحد در اختیار این خانواده ها قرار می گیرد. 
انوشیروان محسنی با اشاره به اجرای این طرح از اواخر سال 
94 افزود:تا کنون 1600واحد تحویل خانواده های دارای دو 
معلول به باال شده است.به گفته وی بنیاد مستضعفان،خیران 
مسکن ساز و سازمان بهزیستی، 300میلیون برای احداث هر 
واحد به خانواده های مددجویان بهزیستی کمک بالعوض 
کردند. محسنی همچنین افزود:43هزار واحدمسکونی نیمه 
ساز با پیشرفت فیزیکی 20تا 80درصدی برای خانواده های 
تک معلول و زن سرپرست خانوار داریم که این واحدها نیز 
تا پایان سال 97در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. معاون 
وزیر و رییس ســازمان بهزیستی کشــور، همچنین از راه 
اندازی اورژانس اجتماعی در تمامی شهرهای باالی 50هزار 
نفر تا پایان سال خبر داد و گفت: در سه ماه نخست امسال 
30اورژانس اجتماعی مستقر شــده و در هفته بهزیستی و 
تامین اجتماعی نیز در تیرماه 1000اورژانس اجتماعی دیگر 

راه اندازی می شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در دیدار با 
همتای افغانستانی خود در جلسه کمیسیون همکاری های 
مشترک ایران و افغانســتان گفت:ضمن ثبت نام کودکان 
الزم التعلیم در دبســتان هــای ایران، میزبــان 360هزار 

دانش آموز افغانستانی هستیم. 
رضوان حکیم زاده اظهارکرد: با توجــه به زبان، فرهنگ و 
مرز مشترک و مهم ترین مسئله »دین مشترک«، وزارت 
آموزش و پرورش ایران نیز آمادگی دارد تا همکاری مستمر 
داشته و بر اساس تعهدات بر مبنای اولویت ها، نیاز آموزشی 
افغانستان تقسیم بندی شده و در مرحله نخست، آموزش 
معلمان ابتدایی این کشــور مدنظر قرار گیرد. وی گفت: 
آموزش و پرورش ایران آمادگی دارد در زمینه های متعددی 
شامل آموزش و توانمند ســازی معلمان مقاطع مختلف، 
مدرسان دوره های تربیت معلم و توسعه آموزش های فنی 
و حرفه ای در افغانستان، با توجه به شرایط بومی و آموزش و 
پرورش کودکان با نیازهای خاص، تجارب خود را در اختیار 

این کشور قرار دهد.

کشــاورزان فالورجانــی در پی اعتــراض به قیمــت پایین خرید 
محصولشان، تجمع و بیش از 25 تن خیار تازه را معدوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کشاورزان که اهل شهر ابریشم 
هستند می گویند: خیاری که کشاورز برای هر کیلوی آن بین 500 
تا 700 تومان هزینه کرده را حداکثر 200 تومان از آنان خریداری 
می کنند و این در صورتی اســت که دالالن همان خیار را در بازار به 

قیمت هر کیلو بین 1200 تا 1700 تومان به فروش می رسانند.
تجمع کنندگان در بیانیه ای، عالوه بر اعتراض به حضور کارگران اتباع 
خارجی در زمینه تولید و توزیع محصوالت کشاورزی، از بنگاه داران و 

مسئوالن خواسته اند برای رفع مشکل چاره اندیشی کنند.

در اعتراض به قیمت پايین خريد محصوالت کشاورزان؛

 کشاورزان محصوالت خود را 
معدوم کردند

ريیس سازمان بهزيستی کشور در اصفهان:

خانواده های دارای دو معلول 
یا بیشتر خانه دار می شوند 

حمایت تحصیلی از ۳۶۰ هزار 
دانش آموز افغان

مدیر بحــران و پدافند غیر عامل اســتان اصفهان گفت: مرحلــه اول کارگاه 
آموزشی برنامه ملی نظام سالمت در بالیا ویژه مراکز درمانی و بیمارستان ها، با 
حضور 300 نفر شرکت کننده برگزار شد. علیرضا کیخایی اظهار داشت: کارگاه 
آموزشی برنامه ملی نظام ســالمت در بالیا و فوریت ها )EOP( ویژه دبیران 
کمیته مدیریت خطردر بالیا، با هدف آموزش در راستای تدوین برنامه عملیاتی 
پاسخ بیمارستانی در بالیا و فوریت ها و تکمیل برنامه عملیاتی پاسخ دانشگاه در 
حوادث و بالیا برپا شد. مدیر بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان افزود: این 
کارگاه  به همت دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم 
پزشکی و واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، در گروه 
اول بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. کیخایی اضافه 
کرد: مرحله دوم و سوم این کارگاه، ویژه گروه دوم بیمارستان ها و مراکز درمانی 

و اورژانس پیش بیمارستانی در تیرماه جاری برگزار می شود.

آغاز طرح امداد و نجات 
تابستانه جمعیت هالل 

احمراستان اصفهان

اجرای برنامه ملی نظام 
سالمت در حوادث و بالیا 

در اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، از آغاز اجرای طرح 
امداد و نجات تابستانه این جمعیت در سال جاری خبر داد.

داریوش کریمی گفت: طرح امداد و نجات تابستانه در راستای حفظ آمادگی 
و پاسخگویی تیم ها و پایگاه های امداد و نجات بین شهری جمعیت استان 
به حوادث جاده ای و ســایر حوادث احتمالی با توجه به افزایش سفرها، از 
اول تیر لغایت پایان شهریور اجرا می شود. وی اظهار کرد: 37 پایگاه امداد 
و نجات بین شهری، 2 پایگاه امداد کوهســتان، یک پایگاه امداد ساحلی و 
دریایی و یک پایگاه امداد هوایی در اجرای این طرح مشارکت دارند.کریمی 
افزود: همچنین یکهزار و210 نفر از نجاتگران داوطلب و 75 نفر از پرسنل 
امدادی جمعیت با استفاده از80 دستگاه خودروی امدادی شامل آمبوالنس 
و خودروی نجات، 3 فروند قایــق نجات دریایی، 35 ســت امداد و نجات 
کوهستان و یک فروند بالگرد میل 171 امدادی، در این طرح مشارکت دارند.

آغاز اجرای طرح امداد 
تابستانه فوریت های پزشکی 

در اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان  اصفهان گفت: طرح امداد تابستانه اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، همزمان با سراسر کشور از اول تیرماه تا پایان 
شهریور ادامه دارد. دکتر غفور راستین افزود: در مدت اجرای طرح امداد تابستانی،133 پایگاه  شهری و جاده ای، یک پایگاه امداد هوایی، بیش از 800 نیروی انسانی، 
15مرکز اتاق فرمان، یک مرکز EOC و 58بیمارستان در استان اصفهان، آماده ارائه خدمات به بیماران و مصدومان حوادث است.وی افزود: از روز سوم)امروز( تا دهم 
تیر و از 25تا 31 شهریور، با توجه به افزایش حجم ترافیکی جاده ها، دو دستگاه خودروی اتوبوس آمبوالنس فوریت های پزشکی در سه راهی جندق و عوارضی اتوبان 
اصفهان- کاشان مستقر می شود.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال های گذشته، پیِک زمان تصادفات از ساعت 20 تا 24 بوده 
است، گفت: براین اساس آمبوالنس های اورژانس 115 هر روز از ساعت 18 تا 23 با چراغ گردان روشن در حاشیه جاده ها مستقر می شوند.به گفته راستین در روزهای 

تعطیل و پرترافیک نیز واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی، عالوه بر این ساعات، از ساعت 8 تا 12 نیز در حاشیه جاده ها استقرار می یابند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: دو نفر که با راه اندازی سایتی تحت عنوان 
»همسریابی موقت« در فضای مجازی بالغ بر 1/5میلیارد ریال 
از 15 نفر کالهبرداری کرده بودند، توسط پلیس فتای استان 
اصفهان شناسایی و دستگیر شــدند. سید مصطفی مرتضوی 
اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر 
اینکه از حساب بانکی آنها به صورت اینترنتی مبالغی به سرقت 
رفته است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس 

قرار گرفت.
وی افزود: با انجام تحقیقات الزم از شکات مشخص شد که آنها 
عضو سایتی با موضوع همسریابی موقت شده و بابت عضویت نیز 
مبلغی را پرداخت کرده اند؛ بنابراین بررسی های اولیه از سایت 
مذبور نشان داد که درگاه بانکی سایت، فیشینگ و جعلی بوده 
و اطالعات حســاب کاربران را به سرقت می برده است. رییس 
پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: سارق یا سارقان با مهارت باال پول را 
با روش های پول شویی از حساب کاربران خارج می کردند؛ اما 
با تالش کارشناسان پلیس فتا، سرانجام هویت متهمان که دو 
جوان 20 و 25 ساله و ساکن در یکی از استان های کشور بودند، 

مورد شناسایی قرار گرفت.
وی در ادامه بیان داشــت: با مشخص شــدن هویت متهمان، 
اکیپی از ماموران این پلیس با اخذ نیابت قضائی به محل مورد 

نظر اعزام و هر دو نفر در مخفیگاهشان دستگیر و به پلیس فتای 
استان منتقل شدند.

مرتضوی تصریح کرد: متهمان در مواجهه با مدارک و مستندات 
صریح پلیس، به بزه انتســابی خود اقرار کرده و به ســرقت از 
حساب 15 نفر از شهروندان استان به مبلغ یک میلیارد و 500 

میلیون ریال اعتراف کردند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هیچ کدام از سایت های 
همســریابی دارای مجوز قانونی نیســتند، می توانند مرتکب 
تخلفات متعددی شوند؛ به همین جهت توصیه می شود کاربران 

از عضو شدن و فعالیت در این گونه سایت ها اجتناب کنند.

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح اصفهان گفت: در سال 
گذشته با کاهش 50 درصدی جمعیت جرایم کیفری نیروهای 
مسلح روبه رو بوده ایم. مهدی تشکری اظهار داشت: در استان 
اصفهان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروی انتظامی رسته های 

زیادی را در این استان دارا هستند.
وی با اشاره به اینکه چتر آموزشی سازمان قضائی نیروهای 
مسلح استان اصفهان بر سر همه نیروهای مسلح استان قرار 
گرفته است، افزود: بر این اساس در سال گذشته 306 دوره 
آموزشی برای نیروهای مسلح، از مرکز تا دورترین نقطه استان، 
برگزار شد که 36 هزار و 877 نفر در این دوره های آموزشی 

شرکت کردند.
تشکری، کاهش جرایم کیفری و پیشــگیری از وقوع جرم 
را از اصلی ترین برنامه های ســازمان قضائی نیروهای مسلح 
عنوان کرد و ابراز داشت: در این راستا در سال گذشته اجرای 
برنامه های آموزشی برای آگاه سازی نیروهای مسلح در دستور 
کار قرار گرفته اســت. وی در ادامه با بیان اینکه در سال 95 
شایع ترین جرم نسبت به سال 94 با کاهش 17/4درصدی 
روبه رو بوده است، ابراز داشت: اصلی ترین دلیل کاهش جرایم 
را می توان برگزاری دوره های آموزشی دانست؛ چرا که هم در 
نیروهای مسلح و هم در جامعه، مردم به دلیل ناآگاهی دست 
به اقدام مجرمانه می زنند و در صورت آگاهی از سرنوشت خود، 

از انجام جرم صرفه  نظر می کنند.

رییس ســازمان قضائی نیروهای مسلح اســتان اصفهان، 
همچنین به کاهش 6/7درصدی پرونده های ورودی به سازمان 
قضائی استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: 
خروجی پرونده ها نیز  در سال 95 نسبت به سال 94، با بیش 
از 7/7 درصد افزایش روبه رو بوده است. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه در سازمان قضائی نیروهای مسلح، 137 عنوان مجرمانه 
برای این نیروها تعریف شده است، افزود: همچنین باید توجه 
داشته باشیم که نیروهای مسلح کشور و به ویژه استان اصفهان، 
جزو پاک ترین نیروهای مسلح جهان هستند و انتظاری غیر از 

این هم نباید داشته باشیم.

ريیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اصفهان  مطرح کرد:

کاهش ۵۰ درصدی جمعیت جرایم کیفری نیروهای مسلح اصفهان 

نیروهای مسلحناجا

ريیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 سرقت 1۵۰میلیونی سایت همسریابی از 1۵ نفر

بخشــنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می داد بدون مشاهده 
تخلف درخصوص متوقف کردن خــودرو اقدام کنند، خالف قانون 

تشخیص داده و ابطال شد.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 بخشنامه شماره 
2–7/92پلیس راهنمایی و رانندگی خالف قانون تشخیص داده و 

ابطال شد.
در بند 2 بخشــنامه فوق الذکر چنین اشاره شده اســت: برخی از 
تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های  
مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرایم مانند نداشتن گواهینامه 
بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست؛ لذا از آنجایی که در 
ماده 2 همین قانون اشعار شده، به ماموران مجاز اجازه داده می شود 
تخلفات مربوطه را طبق قانون  تشخیص داده و قبض جریمه صادر 

نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط الزم است.
بنابراین با توجه به قاعده حقوقی »اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز 
هست«، ماموران برای تشخیص تخلفات با دالیل مستند و قابل قبول 
مانند ظن درخصوص سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقلیه و 

مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.
در پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی مفاد بند فوق 
را مغایر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و  خارج از حدود 
و صالحیت پلیس راهور، اعالم کرده و تقاضــای ابطال آن را نموده 
است؛ طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است که با توجه به 
متن ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و 
صدور قبض جریمه، از  آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط الزم 
است و با توجه به قاعده حقوقی »اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز 
هست« به ماموران چنین توصیه شــده که با دالیل مستدل و قابل 

قبول، به کنترل تخلفات اقدام کنند.

ماموران راهور، حق متوقف کردن 
خودرو بدون احراز تخلف را ندارند

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ایجاد 140 اورژانس اجتماعی 
در سطح کشور در دستور کار سازمان بهزیستی قرار داشته که از 

این تعداد،30 اورژانس طی سه ماه گذشته افتتاح شده است.
اورژانس اجتماعی، یکی از برنامه های مداخله در مسائل اجتماعی 
با هدف پیشگیری از آســیب ها و برای حل مشکالت مردم، چند 
سالی است که توسط دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی 

در حال اجراست.
انوشــیروان محســنی افزود: در برنامه ششم توســعه به مسائل 
اجتماعی و فرهنگی توجه بسیاری شده و انجام اقدامات پیشگیرانه 
برای آســیب های اجتماعی، از مهم ترین اولویت های این برنامه 

است. 
محسنی از ثبت الکترونیکی آمار طالق به صورت پایلوت در شهر 
مشهد خبر داد و تصریح کرد: در بررسی های انجام شده در یکسال 
گذشته 30 درصد از مراجعات به دادگاه و 8/1درصد از میزان طالق 

در این شهر کاهش یافته است.
وی افزود: در راستای انجام اقدامات نوین برای کاهش آمار طالق، 
یکهزار و600 مرکز مشاوره با سازمان بهزیستی همکاری داشته اند 

و مراکز جدید نیز راه اندازی خواهند شد. 
رییس سازمان بهزیستی با اشــاره به تولد ساالنه30 هزار کودک 
معلول در کشور گفت: در راستای کاهش این آمار، متخصصان علم 

ژنتیک درصدد کشف و مقابله با این اختالالت ژنتیکی هستند.

 ۳۰ اورژانس اجتماعی طی سه ماه 
در کشور به بهره برداری رسید

مدیر ارشــد ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت ذوب آهن 
اصفهان گفت: 26 پروژه کنترل آالینده های زیســت محیطی با 
 هزینه ای بالغ بــر 4 هزار میلیارد ریال در ایــن واحد صنعتی اجرا 

شده است.
فریدمختاری، این پروژه ها را شامل بازسازی، بهسازی و نوسازی 

در بخش های هوا، آب، پساب و پسماند عنوان کرد.
وی گفت: همچنین پروژه نوسازی باتری های کک سازی به منظور 
کنترل آالینده های زیست محیطی ناشــی از فرآیندهای تبدیل 
ذغال سنگ به کک متالورژی، نصب الکتروفیلتر آسپیراسیون کوره 
بلند شــماره یک به ظرفیت 750 هزار متر مکعب، احداث مشعل 
سوزاننده گازهای اضافی کوره بلند 3، از دیگر طرح های در دست 

اجرا در این زمینه است.
مختاری افزود: اغلب پروژه های زیست محیطی شرکت ذوب آهن 

بیش از 90 درصد پیشرفت داشته و در مراحل نهایی قرار دارند.
مدیر ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان به 
پروژه های مهم زیست محیطی در دست اقدام این شرکت نیز اشاره 
کرد و گفت: پروژه بازســازی و بهســازی تصفیه غبار کانورتورها، 
پروژه 5 گانه زیست محیطی آگلومراســیون با بیش از 95 درصد 
 EGF پیشرفت، پروژه بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهای ناحیه
و dedust آگلوماشــین شــماره 4 و بازیافت محصوالت میانی 
 موجود در سایت تنگه جوزدان نیز در این واحد تولیدی آغازشده 

است.
مختاری با اشاره به پروژه های ذوب آهن اصفهان در زمینه مدیریت 
مصارف آب و پســاب گفت: پروژه آب زدایی از لجن کانورتورهای 
ناحیه فوالدســازی، دریافت پســاب تصفیه خانه فاضالب زرین 
شهر، پروژه تصفیه و جداسازی آب از ســرباره کوره بلند، تصفیه 
پساب های صنعتی شرکت که در مجموع شامل 17 پروژه می شود 

و 4 پروژه دیگر نیز در دست اقدام است.

 اجرای ۲۶ پروژه زیست محیطی 
در ذوب آهن اصفهان

اختالف۲تا۴رای اعضای اصلی و علی البدل بهارستان
فرماندار اصفهــان موافقت خــود را برای تعییــن تکلیف 
دانش آموزان تارک تحصیل اعــالم و بیان کرد که برای حل 
مشکالت مبانی انسداد تحصیل این دانش آموزان، تعامالت 

الزم را با مسئولین ثبت احوال و اداره اتباع انجام می دهد.
احمــد رضوانی با اشــاره بــه اهمیت توجه به سرنوشــت 
دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته و انجام دقیق هدایت 
تحصیلی، بر عدم تمرکــز روند مذکور در تهــران تاکید و 
تصریح کرد: برنامه ریزی استانی موجب تصمیم گیری بهتر 

خواهد شد.
به گفته فرماندار شهرســتان اصفهان، برای هدایت بیشتر 
دانش آموزان به سمت هنرســتان ها و رشته های فنی، باید 
زیرساخت ها و امکانات را فراهم کنیم تا کمبودی از این بابت 

نداشته باشیم.
رضوانی با اشاره به تعداد 964شعبه انتخابات و3هزار صندوق 
اخذ رای در اصفهــان گفت: در شــعبه هایی که فرهنگیان 

حضور داشتند، شاهد بروز کمترین مشکالت بودیم.
وی تصریــح کــرد: نبایــد از مردمــی کــه در عرصه های 
مختلف ازجمله جنگ، انتخابات و تشــییع پیکر های شهدا 

حضورداشته و این اقتدار را به نظام داده اند، استفاده ابزاری 
داشته باشیم و با مسائلی حالوت و شــیرینی این حضور را 

تلخ کنیم.
این مقام مسئول، اتفاقات رخ داده در شورای شهر بهارستان 
را مربوط به60نفر از اعتراض کنندگان این شهرستان پیش 
از شمارش آرا دانست و بر محافظت آرای مردم از هیچ گونه 

تخلفی تاکید کرد.
رضوانی با اشاره به اینکه تخلفات باید به هیئت اجرایی ارجاع 
یافته و بررسی های الزم انجام شود، از اختالف 2تا4عددی آرا 
بین اعضای اصلی و علی البدل شهرستان بهارستان خبر داد.

کمبود۲۰۰معلم ابتدايی در ناحیه۳
مدیــر آموزش وپــرورش ناحیــه3، از وجــود 76هزارنفر 
دانش آموز،3800 پرنسل و همچنین بیش از8هزار نیروی 

بازنشسته در این ناحیه خبر داد.
ابوالفضل دقیق ادامه داد: میانگین سابقه سنی در این ناحیه 
بین 22/5 تا23سال است که این امر، باعث افزایش ساعات 

کاری نیروهای یک مدرسه از20به 24ساعت شد.
وی از کمبود 200معلــم دوره ابتدایی و200دبیر مرد دوره 
متوســطه و همچنین150نیروی خدماتــی در این ناحیه 

خبر داد و افــزود: وجود این مشــکل در نواحی ششــگانه 
آموزش وپرورش باعث پایین آمدن کیفیت کارشده است.
استان اصفهان۷۹۰دانش آموز تارک تحصیل دارد 

معاون آموزش ابتدایــی ناحیه3 آموزش وپرورش اســتان 
اصفهان، در ادامه جلسه با اشاره به اینکه سند انسداد مبانی 
بی سوادی یکی از اسناد باالدستی آموزش وپرورش محسوب 
می شود، اهداف کلی آن را شامل شناسایی، جذب، آموزش و 
نگهداشت کلیه کودکان الزم التعلیم 6تا 12سال، شناسایی، 
جذب و ثبت نام به موقع کودکان 6تا 12سال واجد شرایط در 
پایه اول و جلوگیری از بازماندگی تحصیلی دانش آموزان در 

سال های آتی دانست.
زینالی ادامه داد: تسهیل فرآیند شناسایی، جذب شناسایی، 
نگهداشــت ،ثبت نام کودکان در دوره پیش دبستانی به ویژه 
در مناطق روســتایی، عشایر و حاشیه شــهرها، همچنین 
پیشــگیری از ترک تحصیــل دانش آمــوزان دوره ابتدایی 
باهــدف ارتقای کیفیــت آمــوزش، از اهداف کلــی دیگر 
سند انســداد مبانی آموزش اســت. وی جمع آوری و تهیه 
فهرســت دانش آموزان تارک تحصیل اتباع خارجی را یکی 
از اقدامات این معاونت دانست و از فراهم کردن زمینه ادامه 
تحصیل9نفر از مجموع 28دانش آموز بد سرپرســت نواحی 
6گانه آموزش وپرورش استان اصفهان به وسیله کمیته امداد 

امام خمینی)ره( خبر داد.
به گفته این مقام مســئول، وزارت آموزش وپرورش لیست 
اسامی 790نفر از دانش آموزان تارک تحصیل استان اصفهان 
را ارسال کرده است، ولی ما به دلیل نداشتن مجوز حقوقی 
و قضائــی و همچنین مهاجــرت آنها به کشــورهای دیگر، 

توانستیم این تعداد را شناسایی و اقدام کنیم.
رقابت55۰هزار دانش آموز رشته تجربی برای۳هزار 

کرسی دانشگاه
رییس اداره متوسطه دوم اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان، تصویب ضوابط مالی مدارس همچون دریافت ها، 
هزینه ها و سایر کمک های مردمی با توجه به کیفیت خدمات 
آموزشی و پرورشی را از وظایف و اختیارات این شورا دانست.

موسوی زاده حداکثر نرخ مصوب برای کالس های فوق برنامه 
در مقطع ابتدایی را به ازای هر ساعت1500تومان، در دوره 
اول و دوم متوسطه به ترتیب 2 و 3 هزار تومان و کالس های 

کنکور را3500تومان اعالم کرد.
وی افزود: از مجموع 17درصد دانش آموزی که در کل کشور 
رشــته ریاضی فیزیک، انتخاب و ثبت نام کردند،24درصد 

مربوط به استان اصفهان است.
بــه گفتــه وی پذیرفتــه شــدن3هزار دانش آمــوز از 
مجموع550هزار داوطلب رشته تجربی، باعث رقابت شدید 

بین آنها می شود.
تعداد مدارس هیئت امنايی اصفهان از نیمه گذشت 

 احمدي از وجود 55مدرســه هیئــت امنایي،633 کالس 
درس و 19310دانش آموز مقطع ابتدایي در استان اصفهان 

خبر داد.

در جلسه شورای آموزش وپرورش استان اصفهان که با حضور فرماندار اصفهان و اعضای  اعظم
اين شورا، نمايندگان ارگان ها برگزار شــد، رضوانی با اشاره به حضور مردم در انتخابات  حاجی رضازاده

شورای شهر اصفهان، میان دوره ای مجلس و رياست جمهوری، عید سعید فطر را تبريک گفت.

فرماندار اصفهان:

از مردم استفاده ابزاری نکنیم
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فرح آباد، روزگار نو

   از شهرک سلطنتی تا پادگان نظامی
»پس از چندی که جناب »مــاژور فلک« 
رییس رژیمان ششــم، درصدد تهیه محلی برای اداره ژاندارمری 
اصفهان بودند باالخره فرح آباد را برای این کار پسند کرده و حالیه 
مشغول کشیدن حظیره)حصار( و ساختن بعضی ابنیه می باشند و 
ژاندارم ها هم به آنجا نقل مکان کرده، حتی تمام توپخانه و قورخانه 
خود را هم به آنجا برده اند و چنــد روز قبل چند عراده توپ که در 
توپخانه شهر بود با مقداری فشــنگ و... به آنجا نقل دادند. در این 
اوقات هر روزی قریب یکی دو هزار عمله و بنا در آنجا مشغول کار 
می باشند و مستر حیکاک، پیشکار سابق مالیه هم متصدی بنای 
عمارات اســت و مخارج به تصویب و توسط مشــارالیه پرداخت 

می شود.«
)روزنامه زاینده رود، سال چهارم، 
شماره 33، 23 رجب 1332ه.ق(

  مسابقه اسب دوانی در فرح آباد
روزنامه اخگر در تاریخ 11 مهر ســال 1317 خورشیدی، شرحی 
درباره اسب دوانی و پیشینه تاریخی آن در ایران چاپ کرده و پس 
از آن خبر برگزاری مســابقه اســب دوانی را در جمعه آینده داده 
اســت. آن هم در کجا! در میدان فرح آباد:»مســابقه اسب دوانی 
ســنواتی اصفهان در روز جمعه 15 مهر در میدان شرقی فرح آباد 
برگزار خواهد شــد.« در این تاریخ از فرح آباد صفوی دیگر چیزی 
باقی نمانده و میدان مذکور بخشــی از زمین های تحت مالکیت 

ارتش بوده است. 

  جشن مرخصی سربازان
14 مهر ســال 1310 روزنامه اخگر این خبــر را کار می کند:»دو 
ســه روز پیش نظامیان فوج اصفهــان در میدان فــرح آباد رژه 
رفتند.« در ادامه نویســنده مقایســه ای بین اوضاع کشور در ده 
پانزده ســال گذشــته و آن روز می کند و می گویــد که در دهه 
گذشته، ســربازان خارجی در این میدان رژه می رفته اند وامروزه 
فرح آباد زیر سیطره ارتش داخلی است. در همین شماره روزنامه، 
همچنین از جشن مرخصی ســربازان وظیفه خبر هست که اتفاقا 
در میدان فرح آباد برگزار شده بوده است:»به دعوت اداره قشونی 
 اصفهان، جشــن مرخصی افراد نظام وظیفه در فــرح آباد برگزار 

شد.« 

تا همین صد ســال پیش اگر کاروانی از سمت 
جنوب غربی به سوی اصفهان نزدیک می شد، 
زیر سایه سنگین کوه صفه، ویرانه های شهری 
در چشــم انداز کاروان قرار می گرفت. جایی که بیشتر شبیه شهر ارواح 
بود تا مکانی برای زندگی. اگر اعضای کاروان، پرسان پرسان از همدیگر 
نام این ویرانه ها را می پرسیدند بی گمان به یک نام می رسیدند: فرح آباد. 
دویست سال قبل از آن تاریخی که کاروانیان اصفهان با ویرانه های فرح 
آباد مواجه شــوند، اینجا یکی از زیباترین شهرک های اقماری اصفهان 
صفوی بوده است. شهری که شاه سلطان حسین با دست خود درختانش 
را کاشت. شهری با محله ها و خانه ها و خیابان های فراخ. شهری که قرار 
بود صدهاسال چشم و چراغ اصفهان باشد، اما درخشش آن بعد از ده سال 
چنان به ظلمت گرایید که انگار چنین شهری هرگز نبوده. این غم نامه ای 

است برای فرح آباد. برای شهری که اقبال بلندی نداشت. 

   تولد یک شهر
»...شهر دلگشای خلدآسای دارالســلطنه اصفاهان که پایتخت اعال بود، چنان بر 
متوطنین وساکنین تنگ شــده بود که از فرط معموری و آبادی، جا و مکان خالی 
نیست و نایاب شــده بود که زمین ســاده، ذرعی به ده تومان قیمت رسیده ویافت 
نمی شد و از این قیمت بیشتر هم خرید و فروش می شد، اما بسیار کم«. همانطور 
که در کتاب »رستم التواریخ« آمده، حوالی سال 1109ه.ق شهر اصفهان، پایتخت 
با شکوه صفویه چنان دچار تراکم جمعیت شده است که احداث یک شهر اقماری 
در اطراف اصفهان ناگزیر می نماید. پیش از این، اصفهان تجربه شهرک هایی نظیر 
جلفا و عباس آباد را دارد. جلفا شهرک ارمنی نشین ساحل جنوبی زاینده رود است و 
عباس آباد محله مهاجرین تبریزی که در غرب چهارباغ بنا شده. حاال اما شاه سلطان 
حسین خیاالت دیگری در ســر می پروراند. او می خواهد دولتخانه ای افسانه ای 

در حاشیه شهر بنا کند و به دور از هیاهو و غوغای اصفهان در آنجا روزگار بگذراند. 
درست شبیه کاری که شاه عباس دوم با ساخت شهرک سلطنتی سعادت آباد کرد. 
رستم التواریخ در ادامه از جزئیات این شهرک خبر می دهد:»الجرم از تنگی مکان، 
یک فرسنگ از شهر دور، قریب به دامنه کوه صفه با صفا، شهر نویی به نام فرح آباد 
با عمارات عالیــه و ابنیه رفیعه از بیوتات و حجرات و غرفه هــا و قصرها و ایوان ها و 
کاخ ها و رواق ها و باغچه ها و گلزارها و جدول ها و حوض ها و دریاچه ها که از خوبی 
و مرغوبی و دل پســندی، رشــک ارم ذات العماد، به فرمان وی فرمان پذیران، بنا 
کردند...بیوتات و حجرات و غرف و قصور و در و دیوار آن را با طالی خالصی و الجورد 
بدخشانی و آینه های صافی، مصور و منقش و مزین نمودند و شاهنشین دلپسندی، 
مخصوص وی)شاه سلطان حسین( ساخته بودند که هر وقت که در آن می نشست 
و امرا و وزرا و باشین و غالمان به نظام و ترتیب از یک جانب او صف می کشیدند...« 
بدین ترتیب از سال 1109 ه.ق که کلنگ شهرک فرح آباد به زمین می خورد تا سال  
1123 ه.ق که ساخت باغ های آن با سرپرستی میرزا ابراهیم یوزباشی به اتمام می 
رسد، شاه سلطان حسین مانند باغبانی دلسوز و مشتاق بر روند ساخت و اتمام این 
شهرک عظیم نظارت می کند. محمدحسن مستوفی در زبده التواریخ از شدت عالقه 
شاه به این شهرک چنین می گوید:» شاه تمام هم و ثروت خود را صرف زیبایی فرح 
آباد می کرد و چنان شیفته آن شد که تصمیم گرفت برای همیشه اصفهان را ترک 
کند و در فرح آباد که آن را شهر نو می نامید ساکن شود...« غافل از اینکه سرنوشت 

شومی در انتظار فرح آباد است. 

   کاخ ورسای در ایران!
فرح آباد که آن را کاخ ورسای ایران می خواندند با خیابانی که مستقیم از پل مارنان 
تا دامنه های کوه صفه امتداد می یافت به شهر اصفهان متصل می شد. درست شبیه 
الگوی چهارباغ که از سی و ســه پل تا باغ هزارجریب ادامه می یافت. محمدمهدی 
اصفهانی مؤلف کتاب »نصف جهان في تعریف االصفهان«، می گوید دو طرف این 
خیابان اصلی عمارت ها و کاخ های شاعران دربار واقع بوده است. بدین ترتیب مکان 
تقریبی مجموعه فرح آباد در نقشه امروزی اصفهان، جایی حوالی میدان ارتش تا سه 
راه سیمین خواهد بود. چنان که در زمان پهلوی اول، پادگان ارتش روی ویرانه های 
فرح آباد بنا می شود. در ســال 1932 میالدی »اوژن بودوئن« معمار فرانسوی از 
ویرانه های فرح آباد نقشه برداری کرده است. طبق این نقشه، از ورودی کاخ که در 
سمت جنوب شرقی بوده ، ابتدا به یک میدان وسیع در کاخ می رسیم و از آنجا راهی 

به چهارباغ فرح آباد وجود داشته است. محور اصلی باغ به صورت شمالی - جنوبی 
بوده؛ در منتها الیه جنوبی باغ سلطنتی، دریاچه ای مستطیل شکلی به ابعاد 100 
در 150 متر وجود داشته که توســط یک نهر مرکزی که در مسیر خود آبشارهای 
متعدد داشته به کوشک هشــت ضعلی باغ منتهی می شده. برعکس سایر باغ های 
صفوی، باغ فرح آباد مملو از درخت میوه بوده که در ردیف های منظم کاشته شده 
بوده اند. یکی از پزشکان هیئت همراه سفیر روسیه به نام جان بل آنترمونی که در 
فرح آباد حضور داشته است، آن را اینطور توصیف می کند:»... این باغ مکانی است 
سخت دلپذیر که با گلستان ها، چشمه ها و آبشــارها زینت شده و دورتا دور آن را 
باغستان ها و چمنزارهایی برای نگهداری هرگونه حیوانات شکاری آماده کرده اند.« 
در مجموع باغ سلطنتی فرح آباد 156 هکتار وسعت داشــته و مجموعه کاخ ها و 
عمارت های آن به 29 هکتار می رسیده اســت. در کنار این مجموعه شاهانه، بافت 
مسکونی شهر تا حوالی خیابان وحید و سهروردی امروزی قرار داشته است. چنان 
که نام خیابان »باغ زیار« که امروزه در خیابان سهروردی قرار دارد، برگرفته از نام 

یکی از باغ های فرح آباد است.  

   فرح آباد از نقشه اصفهان حذف شد
»...باری امروز به طوری که گفتم به جای قصر با شکوه فرح آباد و باغ های باصفای آن 
جز تپه های خاک چیزی دیده نمی شود. مجاری آب خراب و سنگ های مرمر آن هم 
از میان رفته و اگر بنایی هم مانده بدون سقف است و به جای باغ های نشاط انگیز، 
زمین لم یزرع حزن انگیزی دیده می شود. از آن همه سبزه و گل و چنارهای آراسته 
و زیبا و درختان میوه ابدا اثری پیدا نیست و با این حال خراب نمی توان از چگونگی 
آن در زمان آبادی به درستی قضاوت کرد«. این توصیف هولناک از دوره قاجار نشان 
می دهد که فرح آباد بعد از ســقوط دولت صفوی با چه سرعتی رو به ویرانی نهاده 
است. در زمان محاصره اصفهان، افغان ها فرح آباد را به عنوان پایگاه اصلی استقرار 
خود برگزیده بودند. در همین زمان خرابی های زیادی به شهرک وارد شد، اما نابودی 
اصلی فرح آباد، پس از خروج افغان ها از ایران بود. در دوره افشاریه وزندیه این شهرک 
کامال متروکه شد و با قطع مجاری آبرسانی آن، باغ هایش از بین رفت. شاه سلطان 
حسین فرح آباد را بسیار دوست می داشت ،اما هرگز فکرش را نمی کرد که در روز 
یکشنبه شوم 15 محرم 1135 قمری در همین شهرک، تاج پادشاهی صفوی را با 
دست خود بر سر محمود افغان خواهد گذاشت. شهرکی رویایی که چند سده بعد به 
سرنوشت شومی که آندره گدار توصیف می کند دچار می شود:»... فرح آباد دوباره 

به خاک رفت و کشاورزان خاک آن را بار کرده به مزارع می برند.«

چگونه شهرک فرح آباد از نقشه اصفهان حذف شد؟!
امروزه هیچ اثری از شهرک فرح آباد که در دوره صفوی بنا شده بود در اصفهان وجود ندارد

در قبرستان تخت فوالد به سمت تکیه مادر شاهزاده می رویم. در آنجا مزاری است که روی آن خطی خوش 
مشاهده می شود. صاحب قبر میرزا ابوالحسن سلطان االطباست. وی از بزرگان روزگار خود بوده و دومین نفری 
است که در این بقعه به خاک سپرده شده است. ولی آنچه بسیار جلب توجه می کند خط خوش روی سنگ 
قبرش است.این خط خوش ما را تا زمان ناصرالدین شاه قاجار به عقب باز می گرداند. سال 1265ه.ق در ایران دوره سلطنت قاجارهاست 
و ناصرالدین شاه پادشاه ایران زمین است. آقا زین العابدین، یکی از نوابغ خوشنویسی نسخ و ثلث است.  فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار را 
دیده؛ در دربار آنها کار کرده و دارای لقب سلطانی است. اکنون که در دوره ناصرالدین شاه به سر می برد سنش به 80 سال رسیده است. یک 
سال از به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه می گذرد. به خاطر خط خوب و خوشنویسی واالیش ناصرالدین شاه به او لقب اشرف الکتاب می 
دهد. وی قرآن هایی به خط بسیار خوش برای دستگاه های سلطنتی نوشته است.»آقا زین العابدین خطاط، از مفاخر عظیمه این دولت 
است که در قلم نسخ کرامت اظهار می فرمود.« اینها سخنان اعتماد السلطنه از بزرگان عصر قاجاریه در مورد اشرف الکتاب است. با این همه 
توصیفات اما پدرش به »قاسم شل« معروف است و هیچگونه سوادی ندارد.آقا غالمعلی ، رقیب اشرف الکتاب است و از نظر سرعت نگارش 
از وی باالتر است. پدر آقا غالمعلی معروف به رحیم کور است و نانوایی دارد. او هم مانند پدر آقا زین العابدین بهره ای از سواد ندارد. طبق 
نوشته های جالل الدین همایی آقا غالمعلی و آقا زین العابدین با هم دوست هستند و البته با هم حساب شوخی هم دارند. آقا زین العابدین 
به آقا غالمعلی می گوید: » بعد از من می گویند خوب نوشته نمی گویند تند یا کند نوشته 
است، اما درباره تو می گویند بد نوشته، دیگر نمی گویند جلد و چابک نوشته است.« می 
گویند اشرف سنش به 110 سال که می رسد موهای سپید سر و صورتش دوباره رو به سیاه 
شدن می رود و  دستانش بدون لرزش، پخته تر و زیبا تر از جوانی می نویسد. جابری انصاری 
می نویسد:»آقا زین العابدین اشرف الکتاب به صد و پنج سالگی که تا سال مردن بی عینک 
قرآن می نوشت.« او عالوه بر خوشنویسی، تذهیب کار و صفحه آرای بزرگی هم بوده است. 
اشرف الکتاب در نهایت در سال 1296 ه.ق یعنی 17 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه قاجار 
چشم از جهان فرو می بندد و در صحن جنوب شرقی تکیه خوانساری ها به خاک سپرده می 

شود. سنگ قبر او ظاهرا در تابستان 1378 شمسی شناسایی می شود.

اشرف خوشنویسان قاجار چهارسوق

 بازدید ازآرامگاه فراموش شده
بسیاری از آثار تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان همواره 
گردشگران را پشت درهای بســته خود نگاه می دارند. 
یکی از این آثار درخشــان که قفل بزرگی، سال هاست 
بازدید از آن را غیرممکن ســاخته آرامگاه باباقاســم در 
خیابان ابن سیناست. بنایی متعلق به قرن هشتم و دوره 
حاکمان مغول با قدمتی نزدیک به 700 ســال. ظاهرا از 
قرن هشــتم تا دهم ه.ق برای نامیدن عرفای برجســته 
واژه »بابا« به کار می رفته است. باباقاسم یکی از همین 
عرفای نامدار قرن هشــتم در اصفهان است که در محل 
کنونی مقبره اش، حلقه شاگردان و مریدانش را تشکیل 
می داد. این مقبره به شکل هرم هشت ترک )نظیر مقبره 
بابارکن الدین در تخت فوالد( پس از وفات باباقاســم به 
دست شاگردانش بنا می شود. داخل بنا شبستان نفیس 
و بی نظیر مقرنس کاری شــده در کنار مزار باباقاسم که 
در صندوق چوبی قرار دارد بسیار جالب توجه است. این 
شبستان زیبا، اما مدت هاســت که تبدیل به انبار و زباله 
دانی شده به طوری که حریم تاریخی آن مخدوش شده 
است. هرچند زمزمه های مرمت این اثر تاریخی بی نظیر 
اصفهان، دریچه های امید را برای بازگشایی آن به روی 

گردشگران گشوده است. داخل این آرامگاه عالوه بر مزار 
باباقاســم قبری به نام پهلوان میرزا فرزند استاد حیدر 
فوطه باف هم هســت که ظاهرا در ســال985ه.ق فوت 
شده؛ همچنین شخصی به نام آقا هادی خطیب متوفی 
قرن 13 ه.ق در کنار مزار باباقاســم خفته اســت. عالوه 
بر معماری منحصر به فرد این مقبــره و قدمت تاریخی 
آن یک ویژگی جالب توجــه دیگر هم دارد. آن هم درب 
بسیار نفیس این آرامگاه اســت که البته امروزه دیگر در 
ورودی بنا به چشــم نمی خورد بلکه برای دیدنش باید 
به موزه هنرهای تزئینی در خیابان اســتانداری بروید. 
در آنجا درب تاریخی بقعه باباقاسم یکی از نفیس ترین 
آثار این موزه در میان ســایر آثار تاریخی حســابی می 
درخشد. ژان شاردن، گردشگر مشــهور عصر صفوی از 
اعتقاد عجیب مردم در آن روزگار نسبت به این آرامگاه در 
سفرنامه اش نوشته است. او می گوید مردم عصر صفوی 
بر این باور بوده اند که اگر در مقبره باباقاســم کسی در 
حضور قاضی بــه دروغ گواهی دهد و یا ســوگند دروغ 
 بخورد، در دم شکمش پاره می شود و روده هایش بیرون 

می ریزد.

اصفهانگردی

نوش دارو 
پس از مرگ 

سهراب

کتاب رستم التواریخ گزارشی از آزار شخصی به نام 
»میرویس افغان« می دهد که به قصد شکایت از 
والی ستمکار هرات نزد شاه آمده بود و اطرافیان شاه با او بسیار بد رفتار کردند. 
اموالش را گرفتند و او مجبور شد در شهرک فرح آباد عملگی کند. همین امر 
ریشه فتنه افغان ها و سقوط صفویه بود:» حاجی امیرخان)میر ویس( بیچاره 
درمانده، متحیر و حیران و مبهوت و مات مانده، ناچار تبدیل جامه نموده و 
در فرح آباد با عمله بنایی و فعله های سرکاری مشغول گل کاری شد. اتفاقا 

سلطان جمشید نشان)شاه سلطان حسین( به تماشای بنایی فرح آباد آمد. 
حاجی امیرخان غلجایی)میر ویس( جفا دیده مذکور فریاد برآورد و گریان 
و ناالن تظلم نمود و وقایع قندهار و هرات و کابل و بد سلوکی و ظلم... بی 
حساب خسروخان و پسرش گرگین خان را با اهل آن سرزمین به عرض آن 
فریادرس ستمکشان رسانید. سلطان جمشید نشان بی اختیار از شنیدن این 
وقایع مغموم و مهموم شد و گریان گردید و وزیر اعظم را طلب نمود و به وی 
عتاب فرمود و با نهیب به وی خطاب فرمود که ای ملعون بد نژاد و ای ستمکار 

بد نهاد... )تو( واسطه خسروخان و گرگین خان گرجی شدی و آن دو نابکار را 
به حکومت آن بالد فرستادی که به  ستمکاری دمار از روزگار سنیان فرمان 
پذیر برآورد. سلطان،حاجی امیرخان را بسیار نوازش فرمود و دستور داد  او 
را با اعزاز و اکرام  دلجویی کنند. وزیر اعظم گفت حاجی امیرخان را به خانه 
خود برده و  او را به اقسام گوناگون آزار کردند و فرمان پادشاهی در دهانش 
طپاندند و بر سرش زدند.نیمه شب او را به خواری و زاری به جانب قندهار 

روانه نمودند.« )رستم التواریخ(

مهرداد
 موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

عجایب 
و

غرایب

»... مهــم ترین این کاخ هــا، کاخ فرح آباد 
است که سلطان حســین آن را در پای کوه 
صفا)صفه( بنا کرده اســت. در آن وقت)عصر صفوی( اگر کســی 
می خواســت از شــهر اصفهان به قصر فرح آباد برود می بایستی 
چندین کیلومتر در خیابان طوالنی راه طی کند. در این خیابان جا 
به جا قراولخانه هایی بود که مخصوص ســربازان محافظ شاه بود. 
این خیابان طویل باالخره به فضای وسیعی منتهی می شده است 
که در اطراف آن عمارات خصوصی شاه ساخته شده بود. آب فراوان 
در مجاری سنگ مرمر غلتیده و در حوض بزرگی از سنگ سماق که 
در مرکز این فضا واقع شده بود وارد می شده است و سپس باغ های 
بسیار عالی اطراف را آبیاری می کرده است که سیاحان قرن هفدهم 
در زیبایی و نشاط انگیزی آنها به خوبی قلم فرسایی کرده اند. ممکن 
است کسانی شاه سلطان حسین را مالمت کنند که خواسته است 
به تقلید از سمیرامیس)ملکه افسانه ای بابل که باغ های معلق برای 
او ساخته شد(کاخ های باوسعتی بسازد، اما نمی توانند او را مانند 
آن ملکه ستم پیشه که ملت خود را برای فراهم کردن سنگ های 
تراشیده و چوب های الزم به خاک سیاه نشانید مالمت کنند زیرا 
که او تمــام دیوارها و طاق های این کاخ بزرگ را با خشــت و گل 
بنا کرده اســت وهیچ گونه آثار حجاری و نقاشی در دیوارها دیده 
نمی شود. کف اتاق ها بنابر عادت قدیمی شرقیان دارای تجمالت و 
تزئیناتی نبوده است بلکه همیشه حصیری بر زمین انداخته و روی 
آن را با فرش های گرانبها می پوشانیده اند. در برخی از درگاه ها آثار 
شیشه کاری که هنوز مرسوم اســت دیده می شود. بیشتر درگاه 
ها در و پنجره نداشته و پرده های بلندی در جلوی درگاه ها بوده 
که آنها را از تابش آفتاب محفوظ می داشــته است. صرف نظر از 
مرور زمان، افغان ها هم در مدت اقامت خود از زیان رســاندن به 
این عمارت فرو گذار نکرده اند. مخصوصا موقعی که سردار رشید 
و دلیر قشون شاه طهماســب یعنی نادرافشار، افغان ها را شکست 
داد و مجبور به تخلیه اصفهان شدند در 15 نوامبر1729 میالدی 
قصر فرح آباد یعنی همان تاالرهای قشنگ را که چندین سال در 
آنها منزل داشتند آتش زدند و آنها را به کلی ویران ساخته و رفتند. 
پس از شکســت افغان ها و خروج آنها از اصفهان، شاه طهماسب 
به اصفهان مراجعت کرد و از مشــاهده این قصور ویران گریست 
زیرا عالوه بر اینکه به جای قصر تپه خاکــی باقی مانده بود، پدر و 
برادرانشان را افغان ها به قتل رســانیده بودند وعده ای از شاهزاده 
خانم ها را هم اشــرف افغان به اســارت برده بود.به هرحال گمان 
می کنم که این قصرمانند قصرهایی که در شهر اصفهان باقی مانده 
نبوده وعظمت و ابهتی نداشته است. گنبدهایی که هنوز سرنگون 
نشده اند خیلی سنگین هســتند و تزئینات جالب توجهی ندارند. 
چنین به نظر می آید که صفای این کاخ فقط به واسطه آب فراوان و 
طراوت باغ های پر از سبزه و گل و قشنگی مناظر و اجتماع درباریان 

و خواجه ها بوده است.«
)سفرنامه ایران، کلده و شوش
- مادام دیوالفوآ(

زاینده رود

زاینده رود
زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

عکس روز

اوژن فالندن و پاسکال کوست، گردشگر و معماران فرانسوی بودند که در دوره محمد شاه قاجار به 
اصفهان سفر کرده  و تصاویر زیادی از بناهای تاریخی این شهر تهیه کردند. نقاشی آنها از ویرانه های 

فرح آباد، حجم نابودی این شهرک صفوی را حدود یکصد سال بعد از بنا شدنش نشان می دهد.  

سفرنامه

 آن قصر که جمشید
 در او جام گرفت ...

 دست به دست شدن 
قدرت در حمام فرح آباد!

بعد از آنکه دولــت صفوی به 
دست افغان ها ســقوط کرد، 
محمود افغان بر تخت سلطنت 
تکیه زد و در کوتاه زمانی، همــه بزرگان صفوی را 
قتل عام کرد. در این میان او به پسرعمویش، اشرف 
افغان هم شــک کرد. کتاب رستم التواریخ عاقبت 
این شــک شــاهانه را اینطور گزارش کرده:»... به 
اندک زمانی واالجاه محمودخان... از پسر عم خود 
اشرف خان، سپهســاالر و سرکشیکچی باشی بد 
گمان شده، حکم نمود گرفتند و در حمام فرح آباد 
وی را محبوس کردند و درهای حمام  را مســدود 
نمودند و آب و آذوقه از سوراخ بام حمام از برایش 
به زیر می دادند«. چند ســالی نمی گذرد که همین 
اشرف افغان علیه پســرعمویش که به زوال عقلی 
و روانی دچار شده بوده دســت به کودتا می زند و 
 او را در تختگاهش می کشــد و خودش به سلطنت

 می رسد.   
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تغییر حکم ۲۱ ماه حبس لیونل مسی به جریمه نقدی
دادستان عمومی اسپانیا با تغییر حکم ۲۱ ماه زندان لیونل مسی به دلیل فرار مالیاتی 
به جریمه نقدی موافقت کرده و براساس حکم جدید، مسی به پرداخت ۲۵۵ هزار یورو 

جریمه محکوم شده است. 

لژیونر اصفهانی هندبال ایران گفت: بــرای ما لژیونرهای حاضر در 
لیگ های اروپایی، اهتزار پرچم ایران 

در اروپا از هرچیز دیگر مهم تر است.
ا... کرم استکی در ضیافت افطار که 
به مناسبت مراســم گرامیداشت 
پنجاهمین سالگرد هندبال اصفهان 
و همچنین  تجلیــل از لژیونر های 
اصفهانی یورو لیگ برگزار شد، اظهار 
کرد: باشگاه ســپاهان نقش عمده و 
بسزایی در توســعه هندبال اصفهان 
داشته و مربیان و مجموعه باشگاه ســپاهان در پرورش استعدادها 

بسیار موفق و موثر عمل کرده اند.
وی با اشــاره به موفقیت های بازیکنان ایرانی شــاغل در لیگ های 
اروپایی افزود: نکته مهم در این موفقیت ها آن بود که توانستیم پرچم 
جمهوری اسالمی ایران و هندبال ایران را در اروپا باال نگه داریم و این 

خود مایه غرور و مباهات است.
این بازیکن ملی پوش هندبال خاطر نشان کرد: امیدوارم در آینده 
اعضای تیم های جوانان و نوجوانان با همت های بلند خود به تیم های 

اروپایی ترانسفر شوند و برای کشور افتخار آفرینی کنند.
ا...کرم استکی هم اکنون در تیم دیناموبخارست رومانی بازی می کند 
که در پایان این فصل از رقابت های لیگ برتر رومانی توانســت به 
 همراه این تیم قهرمان شود و به عنوان بهترین بازیکن لیگ انتخاب 

شود.

در روزهای اخیر اخباری درباره پیشنهادات خارجی برای علیرضا 
بیرانوند دروازه بان پرسپولیس منتشر 
شــده که واکنش های متفاوتی را به 
دنبال داشته. به نظر می رسید برانکو 
ایوانکوویچ ســرمربی پرسپولیس 
تمایلی به این اتفاق نداشته باشد 
اما برخــورد برانکو با این مســئله 
بسیار خونسردانه تر از چیزی بود که 

انتظار می رفت.
برانکو در این باره گفته اســت: » اگر 
باشگاه فنر باغچه واقعا بیرانوند را می خواهد این یک افتخار برای 
بیرانوند و باشگاه پرسپولیس محسوب می شود. برای ما مربیان هم 
باعث خوشحالی است که او را تمرین دادیم تا به این جایگاه برسد. 
فنر باغچه یکی از تیم های بزرگ دنیاست؛ البته من نمی دانم این 
پیشنهاد چقدر جدی است، اما مطمئنا باشگاه تصمیم گیری خواهد 
کرد و در این بین منافع هر دو طرف مطرح اســت. هم بیرانوند از 
این انتقال سود خواهد برد و هم باشگاه به منافعی می رسد. باشگاه 
جلوی پیشــرفت بازیکن را نمی گیرد حتی اگر این جدایی باعث 
تضعیف پرسپولیس شود. شاید در زندگی هر فوتبالیست یک بار 
چنین اتفاقی و چنین شانسی به وجود بیاید. من هم دوست ندارم 
جلوی پیشرفت فوتبالیستی که می خواهد پیشرفت کند را بگیرم. 
در همه جای دنیا بازیکنان از باشــگاهی به باشــگاه دیگر منتقل 
می شوند و این یک مسئله معمولی است.« با این اوصاف اگر مسئله 
مالی این انتقال حل شود و باشگاه پرســپولیس رقم پیشنهادی 

فنرباغچه را بپذیرد برانکو مشکلی با خروج بیرانوند ندارد!

لژیونر اصفهانی هندبال ایران:

 به آینده هندبال ایران 
خوش بین هستم

واکنش برانکو به جدایی بیرانوند؛ 

مشکلی نیست!

نقل قول روز

واکنش روز

سوال روز

فوتبال جهان

مستطیل سبز

قوانین جدید سازمان لیگ 
برای ورود بازیکنان خارجی

پژمان منتظری به اســتقالل بازگشــت و حاال این ســوال پیش 
می آید که آیا او در فصل جدید بازوبند 
کاپیتانی استقالل را به بازو می بندد؟ 
منتظری قبل از ترک اســتقالل و 
در فصلی که رحمتی به استقالل 
بازگشــته بود، داعیــه بازوبند را 
داشت ولی در نهایت این بازوبند به 
مجتبی جباری سپرده شد تا پژمان 

هم نفس راحت تری بکشد.
حاال با بازگشت او دوباره این بحث ها مطرح  

خواهد شد. رحمتی از سال 84 به اســتقالل ملحق شد اما پژمان 
سال 86 به استقاللی ها پیوست. منتظری 7 فصل برای استقالل 
بازی کرده و رحمتی هم 7 فصل. باید دید منصوریان در این باره 
چه تصمیمی می گیرد؛ البته خسرو حیدری هم جزو قدیمی های 
استقالل اســت ولی فصل گذشــته رحمتی بازوبند را بست و او 

کاپیتان دوم شد.

فابینیــو، هافبــک موناکــو مدعی شــد کــه برای حضــور در 
منچســتریونایتد وسوسه شــده و این احتمال 
وجود دارد به این باشــگاه بپیوندد.

هافبک برزیلی از مهره های کلیدی 
و تاثیرگذار موناکــو در این فصل 
بود کــه موفق شــد با ایــن تیم 
قهرمان لیگ فرانســه شــده و تا 
 نیمه نهایــی چمپیونزلیگ صعود

کند. 
تیم های بزرگی مثل منچستریونایتد 
خواهان جذب او هســتند و فابینیو که در ابتدا 
مدافع راست بود و ســپس به میانه زمین تغییر پست داد، مدعی 
شد که حضور در یونایتد او را وسوسه می کند. او گفت:» حضور در 
یونایتد واقعا وسوسه کننده است، اما اول باید با ایجنت من صحبت 
کنند، همینطــور موناکو که تصمیم اصلــی را آنها می گیرند ولی 
یونایتد باشگاه بزرگی اســت و مطمئنا نظر من هم نسبت به آنها 
 مثبت اســت.« فابینیو 37 بازی برای موناکو در لیگ  انجام داد و

 9 گل نیز به ثمر رساند.

چه کسی کاپیتان استقالل می شود؟

چراغ سبز »فابینیو« به منچستریونایتد

مســئول کمیته نقل وانتقاالت لیگ از تصویب قوانین 
جدید برای ورود بازیکنان خارجی به ایران خبر داد.

فریبرز محمودزاده در مورد قوانین جدید سازمان لیگ 
برای ورود بازیکنان خارجی به لیگ برتر اظهار داشت: با 
پیشنهاد حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ و به منظور 
جلوگیــری از ورود بازیکنان بی کیفیــت به لیگ برتر 
کشورمان قوانین جدیدی برای باشگاه  های لیگ برتری 
در جهت جذب بازیکن در نظر گرفتیــم که می تواند 

کمک شایانی به باال رفتن سطح لیگ برتر کند.
وی افزود: در قوانین جدید بازیکنانی از قاره های آسیا، 
اقیانوســیه و آفریقای جنوبی می تواننــد وارد فوتبال 
ایران شوند که در دو فصل گذشــته در رده های امید 
و بزرگســاالن ملی پوش بوده اند. پیــش از این قانون 
در نظر گرفته شده برای بازیکنان ســه قاره برای سه 
 فصل بود که برای این فصــل آن را به دو فصل کاهش 

دادیم.
مسئول کمیته نقل وانتقاالت لیگ خاطرنشان کرد: آن 
دسته از بازیکنانی که از قاره های اروپا، آمریکای جنوبی 
جذب باشگاه های لیگ برتری می شوند نیز باید در دو 
فصل گذشته در لیگ های A و B قاره های اشاره شده 
که منظور همان لیگ برتر و لیگ یک اســت، حداقل 
۱0 بازی انجام داده باشــند. قانون یادشده هم قبال به 
این شــکل بود که بازیکنان این قاره ها چنانچه کارت 
بازی در لیگ A و B کشورشــان برایشان صادر شده 
بود می توانستند جذب باشــگاه های داخلی شوند. به 
طور مثال در برزیل باشگاه های ســری A و B با توجه 
به اینکه بازیکنان زیادی می توانســتند در لیست خود 
داشته باشند برای خیلی از بازیکنان کارت بازی صادر 
می کردند و این نفرات مشــکلی برای ورود به فوتبال 
ایران نداشتند، اما با قانون جدید بازیکنان برزیلی باید 
در سری A و B کشورشان یا قاره آمریکای جنوبی و اروپا 

حداقل ۱0 بازی انجام داده باشند.
محمودزاده یادآور شــد: این قوانین در هیئت رییسه 
فدراسیون فوتبال تصویب شده است و برای فصل جدی 

رقابت های لیگ به اجرا درخواهد آمد.
وی در پاسخ به این ســوال که تکلیف بازیکنانی مانند 
منشا که ملی پوش نیســتند، اما کیفیت باالیی دارند، 
چیست؟ عنوان کرد: قوانین در نظر گرفته شده شامل 
بازیکنانی که در فوتبال ایران حضور دارند نمی شود، اما 
چنانچه این بازیکنان برای حتی یک نیم فصل در خارج 
از ایران بازی کنند برای بازگشــت به لیگ برتر ایران 

قوانین اشاره شده شامل حالشان خواهد شد.

پس از جام جهانی جوانان و مصادف با ایامی که انتقادها از کادر فنی 
تیم ملی زیر ۲0 سال ایران شدت گرفته بود، امیرحسین پیروانی لب 
به انتقاد از ۲ بازیکن ملی پوش گشود و به کنایه از عارف غالمی و رضا 
جعفری تشکر کرد که حرمت بزرگ ترها را حفظ کردند! غالمی پس 
از بازگشت از کره جنوبی با تاکید بر اینکه اشتباهات تاکتیکی باعث 
شکست ایران برابر تیم های زامبیا و پرتغال شد تلویحا از عملکرد کادر 
فنی انتقاد کرده بود. مدافع سپاهان همچنین گالیه هایی را هم نسبت 
به مسئوالن فدراسیون فوتبال مطرح کرد. این حرف ها برای مدافع ۲0 
ساله سپاهان گران تمام شد و دعوت نشدن او به تیم ملی امید را در پی 
داشت. غالمی از معدود ملی پوشان حاضر در جام جهانی کره جنوبی 

است که به اردوی تیم ملی زیر ۲3 سال دعوت نشده است.

 به غیر از سه نفری که تا قبل از روشن شدن تکلیف نیمکت ذوب آهن از 
این تیم جدا شدند تنها قرارداد سه بازیکن بزرگسال ذوب آهن همزمان با 
اتمام فصل به پایان رسید. با این اوصاف، در ظاهر امر باشگاه اصفهانی در 
نقل و انتقاالت با چالش دشواری مواجه نبود،اما در فوتبال ایران حتی اگر 
قراردادهای چندساله بسته شود هم بازیکنان معموال باید سال به سال 
بر سر مسائل مالی با باشگاه متبوعشان توافق کنند. ظاهرا این بخش از 
قضیه اکنون برای ذوب آهن دردسرساز شده است و چند بازیکن این تیم 
هنوز بر سر مسائل مالی توافق نکرده اند.پس از آنکه امیر قلعه نویی هدایت 
ذوب آهن را به عهده گرفت گفته شد که باشگاه اصفهانی برخالف سال های 
گذشت با محدودیت بودجه مواجه نیست، اما اختالفات بازیکنان با باشگاه 

نشان می دهد که ذوب آهن همچنان از نظر مالی در مضیقه است.

یک سپاهانی در لیست 
سیاه سرمربی تیم ملی

چالش نقل و انتقاالت 
جدید ذوب آهن

جــواد نکونام، ســرمربی 
تیم ملی جوانان شــد؛ این 
خبری بود که چندی پیش 
در فوتبال ایران منتشر شد. 
منابع خبری مــی گفتند 
در جلســه کمیتــه فنی 
فدراســیون  فوتبال، اعضا 
به این رای داده اند کاپیتان 
سابق تیم ملی روی نیمکت 
جوانان به جای امیرحسین 
پیروانی بنشیند. نکونام که 
مدتی سکوت کرده بود، در 
واکنش بــه خبر حضورش 
روی نیمکــت جوانــان 
می گوید: »بایــد از آقایان 
محصص و معینی تشــکر 
کنم. من با آنها جلسه ای داشــتم و صحبت هایی انجام دادیم ولی به 
مربیگری در تیم ملی جوانان با توجه به شــرایطی که هست عالقه ای 
ندارم.با هر شــرایطی و با هرکســی هم کار نمی کنم، بهتر است مثل 
انتخاب های اخیر که از بهترین انتخاب ها بــوده دوباره انجام دهند و 

به موفقیت برسند دوست دارم کارم را از لیگ برتر شروع کنم. امسال 
هم دو سه باشــگاه با من مذاکره کردند ولی به نتیجه نرسیدیم. قطعا 
 مربیگری را از لیگ برتر آغاز می کنم، فعال بیشتر به فکر یادگیری بیشتر

 هستم.« 
نکونام اضافه می کند: » اخیرا با آلکساندر نوری دیدار داشتم که او من را 
به تمرین تیم وردربرمن دعوت کرد. قطعا به آلمان می روم تا در تمرین 
این تیم حاضر شوم. در اسپانیا هم سرمربی ام در اوساسونا یعنی سینگاندا 
به باشگاه اتلتیکو بیلبائو رفته است. با او هم در ارتباط هستم و به تمرین 

این تیم هم دعوت شده ام؛ هدفم فعال یادگیری بیشتر است.« 
کاپیتان ســابق تیم ملی با اشــاره به اینکه با مربیان بزرگی کار کرده 
است، می گوید: »در دوران بازیگری ام با مربیان بزرگی کار کرده ام. در 
تیم های مختلفی بوده ام و تجربه های بزرگی داشته ام. چیزهای زیاد 
برای مربیگری یاد گرفته ام و تنها دوست دارم با یادگیری بیشتر کامل و 
کامل تر شوم. حتی بهترین مربیان دنیا هم هر روز مطالعه می کنند و به 
روز می شوند. کسی که وارد عرصه مربیگری می شود، باید هر روز یک 
چیز جدید یاد بگیرد. دنیای مربیگری پایان ندارد و شما هر روز باید در 
تالش باشید تا علم و دانش بیشتری کسب کنید. من هم دوست دارم هر 

روز بهتر از دیروز باشم.« 
در روزهایی که خبرهایی درباره حضور نکونام در لیگ برتر و تیم های پایه 
ایران منتشر شد، بعضی ها می گفتند نکونام تجربه ندارد. وقتی او با این 
سوال روبه رو می شود، می گوید: »تجربه چطور به دست می آید؟ با کار 
کردن، با نشستن روی نیمکت ؟ با کار کردن کنار مربیان بزرگ که من 
این افتخار و عالقه را داشته ام. باید به مربیان جوان اعتماد کرد،کاری 

که در دنیا انجام می شود.«

درحاشیه
نکونام در واکنش به خبر حضورش روی نیمکت تیم ملی جوانان : 

مربیگری را از لیگ برتر آغاز می کنم

قاب روز

عکس یادگاری احسان با کرانچار 
احسان حاج صفی، کاپیتان سپاهان که گفته می شود قرار است به یک تیم یونانی بپیوندد، در تمرین  دیروز 
تیم اصفهانی حاضر شد.حاج صفی در حاشیه این تمرین برخورد گرمی با کرانچار و دستیارانش داشت و با 

آنها عکس یادگاری گرفت.

رییس فدراسیون فوتبال در مراسم راهپیمایی روز قدس اظهار 
داشت: خوشحالم مردم پرشــور ما با وجود هوای گرم و زبان 
روزه در این مراسم شــرکت کردند. امسال روز قدس شرایط 
خاص و ویژه ای به دلیل حوادث اخیر تروریست ها داشت. مردم 
نشان دادند به کشور و نظامشــان عالقه  دارند و با غیرت خود  

انزجار خود را نسبت به آمریکا اعالم می کنند!
 مهدی تاج در رابطه با بحث تمدید قرارداد کارلوس کی روش 
پس از جام جهانی ۲0۱8 روســیه تصریح کرد: فقط صحبت 
ما نیســت و کی روش هم باید شــرایطش را بگویــد. برای 

 فدراســیون این حق ایجاب می کند که با مربی موفق قرارداد
 ببندند.

رییس فدراســیون فوتبال در خصوص اینکــه پس از صعود 
تیم ملی ایران به جام جهانی پولی از ســوی فیفا به حســاب 
فدراسیون واریز شده است یا نه، گفت: اول اینکه، واریز نشده 
 و حاال هم نمی دهند، دوم، مبلغ آن مشــخص نیست و سوم
  اینکــه به انــدازه این پــول، فدراســیون فوتبــال بدهکار

 است.
تاج در مورد پول های بلوکه شــده فدراســیون فوتبال ایران 

در فیفا عنوان کرد: پول های بلوکه شــده را گرفته ایم و خرج 
فدراسیون شده است.

وی در رابطه بــا اینکه قرار بود تیم های بدهــکار با بازیکنان 
قراردادی نبندند، گفت: لیگ ما شــرایط خــاص خودش را 
دارد. اگر بخواهیم باشگاهی را به خاطر بدهی هایش محروم 
کنیم، باید لیگ را تعطیل کنیم. اگر دنبال فضایی باشیم که به 
تدریج این مشکل حل شود، بهترین مدل خواهد بود. تیم های 
بدهکار باید بدهی های  خودشان را بپردازند. ما با صداوسیما 
به دنبال اعداد و ارقامی رفته ایم که به ســود باشگاه هایمان 
خواهد بود. اگر این اعداد پرداخت شوند، بخشی از باشگاه های 
ما تامین خواهند شد. اگر این اتفاق بیفتد، فدراسیون می تواند 
 به صورت جدی تــر بگوید که تیم ها بدهــی خود را پرداخت

 کنند.

رییس فدراسیون فوتبال: 

نمی توانیم لیگ را به خاطر بدهکاران تعطیل کنیم

قهرمانــی دور از انتظار و جنجالی در هفتــه پایانی لیگ 
برتر چهاردهم، آخرین روز خودنمایی سپاهان در فوتبال 

ایران بود. 
پسران فرکی به لطف توقف خانگی عجیب تراکتورسازی 
در جدال با نفت تهران، دوباره بر بام فوتبال ایران ایستادند 
و هوادارانشان را به یک جشن غیرمنتظره دعوت کردند. 

تصور می شــد این تیم برای قدرت نمایی در آسیا آماده 
خواهد شد اما حواشی، پشت سپاهان را به خاک مالیدند. 
اختالف نظر محرم نویدکیا با سرمربی تیم و قهر هوادارها با 
حسین فرکی، شرایط را پیچیده کرد و طالیی ها هر چقدر 
دســت و پا زدند، نتوانستند به این شــرایط ناامیدکننده 

غلبه کنند. 

نقشه اول برای فرار از یک فصل اسفبار، امضای قرارداد با 
سرمربی تیم قهرمان لیگ برتر بود.

سپاهان عبدا... ویسی را به خدمت گرفت تا به کمک چند 
خرید جوان، یک نسل تازه بسازد و غرور از دست رفته را 
احیا کند، اما تیم گواردیوالی ایرانی، بیشــتر از همیشه 
هوادارانش را آزار داد. ســپاهان در هیچ مقطعی از فصل 
مدعی عنوان قهرمانی نبود و در جام حذفی نیز قافیه را به 
نفت تهران واگذار کرد تا دومین فصل بدون جام متوالی 

را پشت سر بگذارد. 
کورسوی نور در یک فصل تاریک، با انتخاب کرانچار از راه 
رسید. این دومین نقشه برای نجات اصفهانی ها بود. آنها 
با ســرمربی کروات، جان تازه ای گرفتند و نتایج خوبی به 
دست آوردند. سپاهان حتی به سهمیه آسیا نیز نزدیک شد 
اما در نهایت موفق نشد مسیر لیگ قهرمانان آسیا را کشف 
کند. کرانچار و نقش جهان، مهم تریــن دالیل امیدواری 

هواداران سپاهان به فصل جدید هستند.
 زالتکو دســت به هر کاری خواهد زد تا سپاهان را به اوج 
برگرداند. مرد کروات برای تکرار موفقیت های گذشته در 
اصفهان، بیشــتر از هر چیزی روی نقش جهان حساب باز 
خواهد کرد. او تاکید کرده که دوست دارد در هر مسابقه 
خانگی، 40 هزار نفر را در استادیوم باشگاه ببیند. استقبال 
از آخرین دیدارهای فصل گذشته سپاهان در نقش جهان، 
قابل توجه بود و به نظر می رســد این اســتقبال در لیگ 

هفدهم حتی باشکوه تر نیز باشد. 
هوادارانی که ســال ها در انتظار افتتاح نقش جهان بودند، 
هوادارانی که ســال ها رنج طی کردن مســافت طوالنی 
و خطرنــاک تا ورزشــگاه کوچک فوالدشــهر را به جان 
خریدند، حاال می تواننــد در نقش جهان بزرگ، ضربان را 
به قلب سپاهان برگردانند. نقش جهان، آخرین قطعه برای 

کامل شدن سپاهان است. 
تیمی که سال ها از خانه دور افتاده بود و حاال دوباره طعم 

میزبانی واقعی را خواهد چشید.

جادوي نقش جهان براي سپاهان؛ 

ضربان طالیی

   اینطور که به نظر می رسد تهدید عبدا... ویسی مبنی بر کناره گیری 
از هدایت استقالل خوزستان، تاثیرگذار بوده چرا که سایت ورزش 
سه از حل مشکالت مالی قهرمان دو فصل گذشته لیگ برتر توسط 
استانداری و اداره ورزش خوزستان خبر داده و نوشته آبی های اهواز 
در صورت تایید ویسی برای برگزاری اردو راهی اوکراین خواهند 
شد. درباره استقالل خوزستان به یک نکته دیگر هم اشاره کنیم و 

آن معرفی دستیاران ویسی در این تیم است.

حل مشکالت مالی استقالل اهواز 

اســتقالل به خاطر مبلغی که برای جذب داریوش شــجاعیان 23
پرداخته حسابی زیر ذره بین است، اما استقالل تنها تیمی نیست 
که قراردادهای میلیاردی با بازیکنانش بسته و گویا سپاهان هم 
مبالغ باالیی به خریدهای جدیدش می دهد. آنطور که ســایت 
هوادار نوشته، جذب سعید آقایی مدافع ملی پوش فصل گذشته 
تراکتورسازی برای اصفهانی ها هزینه زیادی داشته و او بابت سه 
فصل حضور در سپاهان 4 میلیارد تومان از این تیم خواهد گرفت. 

هزینه 4 میلیاردی سپاهان برای جذب آقایی 
پرسپولیس در جذب داریوش شجاعیان ناکام بود و این 
بازیکن به استقالل پیوست، اما قرمزها دلشان را به این 
خوش کرده اند که توانسته اند کاری کنند که استقالل 
مجبور شود برای این بازیکن هزینه ای میلیاردی صرف 
کند. یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس به خبر ورزشی 
گفته:» ما فقط می خواستیم قیمت این بازیکن را باال 

ببریم وگرنه شجاعیان در لیست ماجایی نداشت!«

ادعای عجیب پرسپولیس
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اصفهــان را مــی تــوان یکــی از 
معروف تریــن مناطق ایــران در 
 جهان دانســت که قرن هاست به 
»نصف جهان« شهره اســت. وجود بیش از شــش هزار اثر 
تاریخی در استان اصفهان سبب شده لقب نصف جهان برازنده 

این خطه ارزشمند از سرزمین ایران باشد. 
اصفهان، آمیزه ای از میراث های فرهنگی باشکوه و طبیعت 
زیباست که پیشینه ای به قدمت تاریخ تمدن و فرهنگ ایران 
دارد. آثار متعدد و با ارزشی که از دوره های مختلف تاریخی 
در شهرهای مختلف این منطقه برجای مانده، اصفهان را به 
موزه ای هنری- تاریخی-  طبیعی تبدیل کرده که بازدید از 
آن در لیست آرزوهای گردشــگران ایران و جهان قرار دارد. 
از طرفی با اســتقرار خواســته یا ناخواســته صنایع بزرگ، 
کارخانجات و شهرک های صنعتی اطراف آن، باعث تحمیل 

نقش صنعتی به این کالن شهر شده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای شهر اصفهان در این رابطه با خطاب به مدیران ارشد 
کشور در مورد مشــخص شــدن نگاه تاریخی یا صنعتی به 
کالن شــهر اصفهان، تاکیدکرد: اداره شــهر تاریخی کامال 
متفاوت از شهر صنعتی اســت و این دو نقش کنار هم نمی 

گنجد.
ابوالفضل قربانی تصریح کرد: اگر اصفهان شهر تاریخی است 
پس باید صنایع و کارخانجات از شهر دور و به قسمت شرق 

منتقل شوند؛ همچنین الزم است حدود شهر از سمت شمال، 
جنوب، شرق و غرب مشخص و تعریف شده باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای شــهر اصفهان در تکمیل تعریف شهر تاریخی افزود: 
شهر تاریخی محدوده و جمعیت مشخص و شهرسازی خاصی 
دارد همچنین از مصالح خاصی در آن شهر استفاده می شود.

به گفته قربانی، کالن شــهر اصفهان با 60% مهاجر، شــهر 
مهاجر پذیر محسوب می شود و این امر با ویژگی های شهر 

تاریخی سازگار نیست.
وی با اشــاره به اینکه اصفهان در دنیا به عنوان شهر تاریخی 
شناخته شده اســت، بر اهمیت کمتر به صنایع بزرگ تاکید 

کرد.
عضو کمیســیون حمل و نقــل، محیط زیســت و فناوری 
اطالعات شورای شهر اصفهان در ادامه گفت: ما باید تمرکز 
خود را  روی صنایع کوچک و دســتی گذاشــته و به آنها بها 
 دهیم؛ چراکه در شــهر تاریخی صنایع کثیف و آلوده کننده

 وجود ندارد.
قربانی با بیان اینکه در صورت اجبار به وجود این صنایع در 
شهر تاریخی، استاندارهای الزم باید توسط این صنایع رعایت 
شــود  از تحمیل آلودگی زیاد کارخانه هایی همچون  ذوب 

آهن به شهر اصفهان و توجه نکردن به آن ابراز تاسف کرد.
وی شــعار دولت در رابطه با بهبود محیط زیست را بیشتر به 
یک شوخی شبیه دانست و در ادامه خاطرنشان ساخت: وقتی 

خودروهای غیر استاندارد آلوده کننده حجم زیادی از آلودگی 
را به کالن شهرها تحمیل می کنند نمی توانیم با ارائه سوخت 

یورو چهار این ادعا را داشته باشیم.
عضو کمیســیون حمل و نقــل، محیط زیســت و فناوری 
اطالعات شورای شهر اصفهان موضوع رعایت نکردن فاصله 
50 کیلومتری پاالیشــگاه اصفهان  از مرکز شهر را مربوط به 

قبل از انقالب تاکنون دانست.
قربانی با اشاره به اینکه جایگاه فوالد مبارکه سپاهان نیز در 
محل فعلی آن نیست، گفت: با وجود اینکه این صنعت هزینه 
و آلودگی خود را به کالن شــهر اصفهــان تحمیل می کند، 

تولیدات آن در کل کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: پیشــنهاد ما بــرای احداث صنایــع فعلی 
رعایت فاصله 100 کیلومتری از آخریــن محدوده در همه 
کالن شهرهاســت که امیدواریم این پیشــنهاد در دولت و 

مجلس تصویب شود.
این عضو کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات شورای شهر اصفهان دریافت عوارض آلودگی را، رفع 
مسئولیت دانست و تاکید کرد: مردم راضی به دریافت هزینه 
ای برای آلودگی هوا و پرداخت آن برای درمان بیماری خود 
نیســتند. قربانی در پایان ابراز امیدواری کرد: اعضای جدید 

شــواری پنجم با حساسیت 
بیشــتر و به دور از مباحث 
سیاسی به مشــکالت شهر 
اصفهان بپردازند؛ همچنین 
این اعضا با واقع بینی، به دور 
از هرگونه هیجان تصمیمات 

اساسی و درستی بگیرند.
وی خاطرنشــان ســاخت: 
اعضای جدید شورای پنجم 
زمانی می توانند موفق باشند 
که ضمن داشــتن اطالعات 
دقیق و استفاده از تجربیات 
و دانــش اعضــای قبلی با 
مسائل به صورت کامال واقع 
بینانــه، تخصصــی و قاطع 

برخوردکنند.
ایــن عضو شــورای شــهر 
اصفهان تاکید کرد: مسائل 
مربوط به سالمت و اشتغال 
تحصیلکــرده  نــان  جوا

 که دچار افســردگی می شــوند جای هیچگونه مســامحه
 ندارد.

خدمت رسانی رایگان شرکت اتوبوسرانی به 70 هزار نفر از شهروندان
محمد علی احمدی ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گفت: بیش از ۴50 دستگاه اتوبوس واحد به حدود ۷0 هزار نفر از مردم به صورت 

رایگان در راهپیمایی روز قدس خدمت رسانی کردند.

ویژهاخبار

آیت ا... مظاهری مرجع عالی قدر عالم تشــیع تحت عمل جراحی 
قرار گرفته و به گفته فرزند آیت ا...، حال ایشان بعد از عمل مساعد 

است.
گفتنی است؛ رییس جمهور پنج شنبه شــب  با حضور در یکی از 
بیمارســتان های تهران از آیت ا... العظمی مظاهری عیادت کرد.

حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور ضمن عیادت از آیت ا... 
مظاهری همچنین با پزشــکان معالج ایشــان گفت وگو و از روند 

اقدامات انجام شده در راستای درمانشان مطلع شد.
روحانی با تقدیر از تالش های کادر پزشکی، دستورات الزم را برای 
رسیدگی هرچه بهتر و کامل به وضعیت آیت ا... مظاهری صادر و 

برای ایشان سالمتی و بهبودی مسالت کرد.

 دیدار رییس جمهور
 با رییس حوزه علمیه اصفهان

با مسئوالن

امام جمعه اصفهان گفــت: بعضی امتحانات الهی برای 
بازگشت انسان هاســت. امتحان الهی مرحله به مرحله 
است و کســانی که تا آخر می مانند حسابشان درست 
می شود. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد تصریح کرد: 
افرادی هستند که در زمان جنگ فقط صحبت می کنند 
و پای عمل که به میان می آید کنار می کشند. در جامعه 
مردم باید تابع حرف رهبر باشند، رهبری که دارای جسم 
و روح سالم و علم است؛ نباید بر خالف سخن رهبر عمل 
شود.وی بیان کرد: بعضی از سیاســتمداران از آمریکا 
می ترســند و  می گویند نباید با آمریکا مقابله کرد. در 
حرکت انقالبی افراد کمی تا پایان راه باقی می مانند، اما 
با توکل بر خدا و با این پشتوانه قوی باید به حرکت ادامه 

داد، با صبر و استقامت و تقوا می توان به پیروزی رسید.
طباطبایی نــژاد در خصــوص راهپیمایــی روز قدس 
گفت: بنا بر دستور امام راحل، محل راهپیمایی باید به 
مکان نماز ختم شود و این اتفاق رخ داده و دلیل تغییر 
مســیر راهپیمایی هم این بوده است. در مصلی حدود 
 ۳0 هزار ظرفیــت وجود دارد و این ظرفیت بیشــتر از 
میدان امام)ره( اســت.امام جمعه اصفهان ادامه داد: از 
همه مردم کشور و به ویژه مردم اصفهان به سبب حضور 
گســترده در راهپیمایی روز قدس تشکر می کنم که با 
وجود تغییر مسیر راهپیمایی شــاهد حضور گسترده 
مردم بودیم.وی با بیان اینکه باید مساجد و میراث های 
فرهنگی و  اسالمی حفظ شود، افزود: کشور های غربی 
در پی نفوذ به قلب کشور های اسالمی هستند تا تحرکات 
سیاســی و جنگی خود را راحت تر انجام دهند و رژیم 
صهیونیســتی در صدد افزایش فســاد در کشور های 
اسالمی است.طباطبایی نژاد اذعان کرد: ما برای کشور 
خود و اسالم می جنگیم و صحبت از جنگ عبری و عربی 
نیست. مسئله قدس نماد حق و  باطل در جنگ با رژیم 
صهیونیستی است.امام جمعه اصفهان با اشاره به پرتاب 
موشک توسط سپاه پاســداران به مواضع داعش گفت: 
ملت ایران قوی تر شده است، ریسک بزرگی در پرتاب 
موشک وجود داشت و اگر اشتباهی رخ می داد مشکالتی 
برای عزت ایران به وجود می آمد، اما نشان دادیم اختیار 
کشور در دســت خودمان اســت و با به هدف خوردن 
موشک ها مشخص شد که امکان پرتاب موشک به رژیم 
صهیونیستی را داریم و هر زمان بخواهیم این کار را انجام 
می دهیم.وی ادامه داد: بعضی افراد نمی دانند چگونه باید 
با دشمن صحبت کرد و به سخنان مقام معظم رهبری در 

خصوص حادثه تروریستی تهران طعنه زدند.

امام جمعه اصفهان:

 بعضی نمی دانند چگونه 
باید با دشمن صحبت کرد

مشاور عالی شهردار اصفهان خبر داد:

هزینه 9/5 میلیارد برای جلوگیری از 
صدمه به بناهای چهارباغ 

 مشاور عالی شــهردار اصفهان گفت: ســازمان قطار شهری برای 
جلوگیری از ورود هرگونه آسیب به بناهای تاریخی در اثر عبور مترو 
طی سه سال گذشته بیش از 9/5  میلیارد تومان هزینه کرده است.

جواد شــعرباف در آیین آغاز به کار آزمایشــی فاز سوم خط یک 
متروی اصفهان با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین دالیل تاخیر در 
بهره برداری از متروی اصفهان مشکالت و ناهماهنگی های صورت 
گرفته با میراث فرهنگی بود، اظهار داشت: خوشبختانه در سال های 
اخیر به دلیل تعامل خوب شهرداری و میراث فرهنگی مشکالت این 

بخش مرتفع و شاهد بهره برداری مترو بودیم.
وی با بیان اینکه عمده مشــکل مترو و میــراث فرهنگی در حوزه 
مســیر این پروژه بود، اضافه کرد: پس از بررسی های چندین ساله 
کارشناسان یونسکو و ایکوموس در سی و هفتمین اجالس یونسکو، 

در تاریخ ششم تیر 1۳9۲ این طرح مورد تایید قرار گرفت.
مشاور عالی شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه بر اساس تاییدیه 
سازمان میراث فرهنگی در مســیر چهارباغ عباسی از میدان امام 
حسین )ع( تا میدان انقالب مترو هیچ خسارتی را به بناهای تاریخی 
وارد نمی کند، اضافه کرد: از این رو عبور مترو از این خیابان بالمانع 

است.
وی با اشاره به اینکه سازمان قطار شهری برای جلوگیری از ورود هر 
گونه آسیب به بناهای تاریخی در اثر عبور مترو اقدامات زیادی انجام 
داده است، افزود: طی سه سال گذشته در این خصوص بیش از 9/5 

میلیارد تومان هزینه شده است.
شعرباف همچنین از انجام اولین و بزرگ ترین عملیات مانیتورینگ 
روی بناهای تاریخی محدوده چهارباغ عباسی به دنبال عبور مترو 
از این خیابان خبر داد و تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه 
ارتعاش طی دوره بهره بــرداری بلندمدت نیز ایــن اقدام در حال 

طراحی و اجرا است.

شهرداری

اجرای صحنه ای»تفریح من بازی« 
در پارک های سطح شهر

کمیته فرهنگ تفریح و نشــاط در هفته اول تیرماه برنامه »تفریح 
من بازی« را به صورت صحنه ای در پارک های سطح شهر برگزار 

می کند.
مربیان با حضور در برنامه »تفریح من بازی« در سطح شهر و آموزش 
بسته بازی شامل هاگرگری، تیزچین، ببین و بگو و توپ چین میزبان 

عموم شهروندان هستند.
کمیته فرهنگ تفریح و نشاط سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در قالب طرح »تفریح من بــازی« از ۳1 خرداد تا چهارم 
تیرماه از ساعت ۲1 تا ۲۳ در پارک های سطح شهر اصفهان به اجرای 

صحنه ای و آموزش بازی ها می پردازد.
پل خواجــو، پل مارنان  پیست اسکیت آبشار، پارک شهید رجایی، 
و پیست پشــت خانه هنرمندان به ترتیب مکان های تعیین شده 
 برای اجرای تفریح من بازی اســت که در تاریــخ های ۳1 خرداد،

 1تا ۴ تیرماه با حضور عموم شهروندان برگزار می شود.

در شهر

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای شهر اصفهان:

اداره شهرتاریخی و صنعتی درکنار هم نمی گنجد

در ستیغ آفتاب گرم تابستانی و دمای حدود ۴0 درجه نصف جهان، اصفهانی های غیرتمند با زبان روزه 
بار دیگر شکوهی باورنکردنی آفریدند.مردم اصفهان از پیر و جوان، زن و مرد آمدند. برخی با کمرهای 
خمیده اما استوار، برخی عصا در دست و رزمندگان آن سال ها برخی سوار بر ویلچر و همگی به رسم رهبر 
خود چفیه بر دوش به میدان دفاع از مردم مظلوم فلسطین آمدند و جوانان شورآفرین و انقالبی امروز 
آنها را همراهی کردند.پایتخت نشینان فرهنگی کشور با شعارهای خود، لرزه بردل استکبار افکندند. 
طنین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل در فضای مصلی و خیابان های اطراف پراکنده شد. خیابان هایی 
که امسال برای نخستین بار میزبان مردم اصفهان در مسیرهای جدید راهپیمایی بود ، مسیری که در 

نهایت به نماز پرشکوه جمعه با جمعیت هزاران نفری در مصالی اصفهان ختم  شد.
اصفهانی ها پالکاردهای مختلفی در حمایت از مردم فلسطین در دست داشتند، برخی پیشانی بندی 
 از پوســترهای دفاع از قدس شــریف بر پیشــانی بســته  بودند؛ »فلســطین پاره تن اسالم است«، 
»القدس لنا«، »فلســطین آزاد خواهد شــد«، »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«، »جوانان عاشق 
مبارزه با اسراییل هســتند« اینها تنها بخشی از حرف های عظیمی اســت که از  عمق دل خویش بر 

تن پالکاردها نقش کرده بودند.حجت االســالم والمســلمین حیدر مصلحی، وزیر ســابق اطالعات 
ســخنران ویژه مراســم روز قدس دیروز در اصفهان بود. وزیر ســابق اطالعات  در این مراسم گفت: 
در مقطعی از تاریخ، دنیای اســالم از اتحاد و انســجام ویژه برخوردار بود و این اتحاد وضعیت ناامید 
کننده ای را برای اســتکبار ایجاد کــرده بود. به همین دلیل اســتکبار برنامه ریزی کرد که مســئله 
فلســطین و قدس را از متن زندگی مســلمانان به حاشــیه ببرند. مصلحی ادامه داد: یهود در طول 
تاریخ زندگی بشــر در عرصه های مختلف در به انحراف کشــاندن بشــریت برای اهــداف پلید نژاد 
پرســتانه ای که برای خود داشته اقدامات ســنگین و قابل توجهی داشته اســت، متاسفانه در دنیای 
اسالم امروز اتحاد یهودی، غربی و عربی در حال شــکل گیری است. این اتحاد در دنیای اسالم بوده تا 
 مسئله قدس و فلســطین در حاشــیه قرار گیرد، چیزی که پیامبر اکرم )ص( نیز با این مشکل مواجه
 بود.وی با بیان اینکــه خداوند با صراحت می گوید والیتمدار یهود نباشــید، گفت: زمانی که قدس به 
حاشیه برود آنها می توانند با اسالم مقابله کنند، مسئله قدس مسئله دنیای اسالم است و گفتمان امام 

راحل و رهبر معظم انقالب را در این مسئله مورد توجه قرار دهید.

ترغیب دوستان  ازعوامل اصلی 
گرایش به مصرف مواد مخدراست

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در 
نشست هم اندیشی پیرامون معضل اعتیاد با اشاره به عوامل اصلی 
در گرایش  افراد به مصرف مواد مخدر یاد آور شد: طبق اطالعات 
موجود کنجکاوی، لذت جویی و ترغیب دوستان سه عامل اصلی در 
گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر در سالیان اخیر بوده اند.

مهدویان فر ادامــه داد: از برنامه های اصلی شــهرداری اصفهان 
حمایت از تشکل های مردمی و خودجوش به منظور پیشگیری و 

کنترل روند پیشروی اعتیاد در سطح شهر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد : برگزاری نمایشگاه تخصصی با موضوع اعتیاد، 
برگزاری جشنواره شــهری با موضوع اعتیاد در مدارس متوسطه 
سطح شــهر و برگزاری کارگاه های آموزشی پیرامون این موضوع 
برای شــهروندان در تمامی رده های ســنی از جمله برنامه های 
اجرا شده توســط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به منظور 
پیشــگیری و کنترل پیشرفت پدیده شــوم اعتیاد در سطح شهر 

اصفهان بوده است.

اجتماعی

ما باید تمرکز خود 
را  روی صنایع 

کوچک و دستی 
گذاشته و به آنها 
بها دهیم؛ چراکه 
در شهر تاریخی 
صنایع کثیف و 

آلوده کننده وجود 
ندارد

ناهید
 حاجی زاده

                     مهدی زرگر

اصفهانی ها ندای رهایی قدس شریف را سر دادند؛ 

فریاد وحدت جهان اسالم در اصفهان
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دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان:
خدایا روزی كن مرا در آن  توفیق و خودداری و پاک كن دلم را از 
تیرگى ها و گرفتگى های تهمت، ای مهربان به بندگان با ایمان خود.
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اندونزی
ارسال کارت تبریک به آشــنایان در ایام عیدفطر 
نیز از مرسومات عیدفطر در اندونزی است. از رسوم 
جالب در اندونزی در زمان عید فطر، بازگشت بیشتر 
اندونزیایی های خارج نشین به کشورشان است. در 
اندونزی ســه روز پیش و دو روز پــس از عید فطر 

تعطیل رسمی است.
هندوستان

مسلمانان کشور هندوســتان نیز در روز عید فطر 
آداب ویژه ای دارند.پس از نمــاز، بزرگ ترین فرد 
خانواده در منزل به انتظار اقوام و آشنایان می ماند و 
برای پذیرایی از آنها، غذای عید فطر تهیه می کند. 
کوچک ترها با حلقه های گل به دیدار ریش ســفید 
خانواده می روند و ظهر عید فطر را با هم می گذرانند. 
در این روز، موسیقی سنتی هندی در کوچه و بازار 
نواخته می شود و مردم لباس های نو به تن می کنند.

در حقیقت نمایش نمادهای سنت و فرهنگ اصیل 
هندی، بخشی از جشن عید فطر را به خود اختصاص 
می دهد؛ به طوری که بدون آن، عید مفهومی ندارد 
و با آن، رنگ و بوی دیگری می گیرد. از این رو جشن 
عیدفطر در میان مســلمانان هندی به دلیل سبک 

خاص فرهنگی شان، اندکی متفاوت است.
یمن

مردم یمن نیز به آداب و رسوم خاص خود پایبندند 
و از انواع مختلف شــیرینی هــای محلی خود می 
خورند. برعکس دیگر کشــورها، مردم یمن در روز 
عید فطر بــه طبیعت رفتــه و از طبیعت بکر لذت 
می برند و لباس هــای نو می خرند و می پوشــند. 
زنان یمنی جزو معدود زنانی هســتند که در طبخ 
گوشت و کبابی کردن آن مشهورند. مردان با چوب 
درختان برایشان وســایل کباب کردن گوشت را 
آماده می کنند. این نوع غذا در میهمانی ها و مراسم 

طبخ می شود.
پاکستان

مســلمانان پاکســتان نیز مانند دیگر کشورهای 
مسلمان نشــین، روز عید را با اقامه نماز عید فطر 
و صرف صبحانه ای ساده آغاز می کنند؛ سپس به 
دیدار بزرگان خانواده می روند و صله رحم را به جا 

می آورند. 
البته جشــن واقعی عید فطر در پاکستان، از ظهر 
آن روز شروع می شود. شوهرها و پدرها به فرزندان 
و همسرانشان عیدی می دهند و خانم های خانه، 
غذای خوش طعمــی را که به »خرمای شــیرین 
شده« معروف است، آماده می کنند و همگی با هم 
به هنگام صرف ناهار، روز عید را جشن می گیرند. 
تعطیالت عید فطر در پاکستان سه روز است و در 
آن، مــدارس و اداره ها تعطیل می شــود، همه به 
تفریح و شادی پرداخته و بیشتر وقت خود را با اقوام 

و آشنایان می گذرانند.

گوناگون

آداب و رسوم عید فطر در 
کشورهای مختلف جهان)2(

شرح مجلس

آیت ... محمد ناصری در جمع مردم روزه دار اصفهان در مسجد کمرزرین، 
پیرامون اهمیت توبه و پاکی پس از آنکه با بخشش و آمرزش خداوند 
همراه است، اظهارداشت: خداوند از انسان ها دعوت می کند به پیشگاه 
او بروند تا همه خطاهای آنان را بیامــرزد و با توبه، خطاها را به پاداش 

تبدیل کند.
وی با بیان اینکه وقتی با خداوند باشــیم و دلمان الهی باشد، زندگی 
برایمان شیرین می شود، افزود: دنیا و لذت دنیوی را با خداوند تجربه 
کنیم تا به صورت واقعی لذت را در دنیا متوجه شویم و زمانی که با خداوند 
دوستی کنیم حتی زمان مرگ را هم به ما اعالم می کند و اینها یعنی 

کمک که خداوند به دوستدارانش عطا فرموده است.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه زندگی در 
دنیا بسیار مشکل است و باید در این دنیا با خداوند تجارت کنیم که در 
آخرت آسوده باشیم، تصریح کرد: نباید دنیا را سرای شادی و سرخوشی 
بدانیم و اگر در این دنیا با والیت، خداوند و عمل صالح باشیم در آخرت 

خرسند می شویم.
وی گفت: همه اعمال ما در این دنیا ضبط و ثبت می شود و اعضای ما هم 
پیرامون کارهایی که انجام داده ایم در پیشگاه خداوند شهادت می دهند.

آیت ا... ناصری، همچنین با اشاره به ثواب ساخت مسجد و اینکه باید 
در زندگی حواســمان به دنیای آخرت نیز باشد و زندگی را خالصه به 
جهان دنیوی نکنیم، افزود: زمانی که فــردی برای خواندن نمازِ مردم 
مسجد می سازد تا زمانی که در این مسجد، مردم به خواندن نماز و قرآن 
و فراگرفتن آموزش های اسالمی مشغول هستند، خداوند برای وی نیز 

پاداش در نظر می گیرد.
وی پیرامون اهمیت صدقه از دیدگاه امام سجاد)ع( خاطرنشان کرد: 
حضرت سجاد)ع( مراد از پرداخت صدقه را انفاق در راه خدا می دانند 
که قسمتی از آن واجبات و قسمتی دیگر مستحبات بوده و منظور آن 

حضرت، همان انفاق در راه خداست.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه صدقه از دیدگاه 
امام سجاد)ع( زکات و خمس و هدیه های شخصی و وقف را هم شامل 
می شود، گفت: برخی از صدقات، جاریه هستند مانند ساخت حسینیه 
و مسجد؛ اما برخی دیگر زمانی است که فردی بدهکار بوده و هیچ پولی 

برای پرداخت آن ندارد، بخشش این هزینه بسیار کار نیکویی است.

باغ 
کاغذی

»خاطرات دو عروس جوان«، عنوان اثری از »بالزاک«اســت که با 
ترجمه »هژبرسنجرخانی« چاپ شده و در دسترس عالقه مندان آثار 

این نویسنده قرار گرفته است.
پشت جلد این کتاب آمده است:»خاطرات دو عروس جوان، یکی از 
آثار مجموعه جاودانه »کمدی انسانی« بالزاک است. این رمان تنها 
رمان بالزاک است که بر اساس مکاتبه و نامه نگاری نوشته شده و از 
طریق مکاتبات دو زن جوان، ما وارد زندگــی و دغدغه های آنها و  

روابطشان می شویم.

مهرورزی، پندآموزی، خشم ، دوستی، عشق و نفرت مفاهیمی هستند 
که از خالل سطور اثر، خواننده را درگیر خود می کنند. این اثر بالزاک 
پایانی تلخ و تراژیک دارد اما آنچه همانند دیگر آثار او در سطر سطر 
آن احساس می شود، حس زندگی و عشق به آن است. کاراکترهای 
اصلی رمان دو زنی هستند که بیشتر به گزارش حاالت روحی خود 
می پردازند تا تصویر کردن مردان و زنان دور و اطراف خود؛  به همین 
جهت بر خالف آثار دیگر بالــزاک که معموال پر از آدم های مختلف 

است، این اثر فاقد این ویژگی است.

خاطرات دو عروس 
جوان

آیت ا... ناصری: 

همه خطاها و گناهان با لحظه ای طلب 
مغفرت از خداوند پاک می شود

این جزء 11 سوره دارد که از سوره ملک، آغاز و به سوره مرسالت 
ختم می شود. در پایان سوره قلم، آیه » و ان یکاد« واقع است که 

در تفسیر آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. 
برخی منظور از اینکه » می خواستند با چشم هایشان تو را هالک 
کنند« را تصمیم کفار بر چشم زخم زدن به پیامبر)ص( و برخی 
دیگر آن را نگاه خشــمگینانه و پرکینه دانسته اند. سوره حاقه 
پیرامون معاد است و در این مسیر به عذاب برخی اقوام قدرتمند 
گذشته به خاطر طغیانگری اشاره می فرماید. آیات 44 تا 47 
تاکید جدی دارد که رســول خدا)ص( حق هیچ گونه تصرفی 

در قرآن ندارد.
آیات 11 تا 16 سوره مبارکه معارج، از تکان دهنده ترین آیات 
در موضوع قیامت و عذاب مجرمین است. عذاب قیامت آن قدر 
هولناک است که مجرم دوست دارد فرزندان، همسر، برادر، قبیله 

خود و حتی همه مردم زمین را فدای خود کند و نجات یابد. 
سوره نوح، به داستان این پیامبر اولو العزم پرداخته و از تالش های 
طوالنی مدت و سرسختانه او در مسیر هدایت مردم و لجاجت و 

ناسپاسی قومش می گوید که در نهایت گرفتار عذاب گردیدند.
سوره جن مربوط به داستان ایمان آوردن گروهی از جنیان به 
دین اسالم و قرآن و پیامبر)ص( است. طبق آیه های 26 و 27 

این سوره، خداوند علم غیب را تنها در اختیار فرستادگان برگزیده 
خود قرار می دهد. ســوره های مزمل و مدثر که از نخســتین 
سوره های نازل شده بر نبی اکرم اسالم)ص( است، آن حضرت 
را از استراحت شبانه و روزانه )مگر زمانی اندک( نهی می کند و 
دستور می دهد که شب ها را به تالوت قرآن و شب زنده داری و 

روزها را به عبادت و هدایت مردم بپردازد.
بر اساس سوره مزمل کسی که می خواهد تالش جدی روزانه 
را در راه خدا مخصوصا دعوت مردم به دین داشــته باشد، باید 
شبانگاه در آستان الهی بندگی و مناجات کند. آیه پایانی سوره 
مزمل هم دو بار مردم را به خواندن قرآن تا حد ممکن دســتور 
می دهد. آیات 42 تا 47 سوره مدثر علت دوزخی شدن جهنمیان 
را 4 مطلب می داند: 1- دوری از نماز2- غذا ندادن به بیچارگان 

3- همنشینی با دوستان بد 4- دروغ پنداشتن قیامت.
در ابتدای ســوره قیامت خبر از نفس لوامه اســت که کار آن 
مالمتگری انســان در انجام کارهای بد بوده و اصطالحا آن را 
»وجدان« می نامیم. طبق آیه 5 و 6 علت پذیرفته نشدن قیامت 
توســط برخی از افراد، تصمیم آنها به فجور و پرده دری است؛ 
زیرا اعتقاد باعث محدودیت و رعایت حد و مرزها و حریم های 

الهی است. 

جرعه ای از آیات امامت و والیت
سوره انسان ) هل اتی( از زیباترین سوری است که به فضائل اهل 
بیت)ع( پرداخته و بر اساس اطعام مسکین و یتیم و اسیر توسط 
این خاندان با وجود نیاز و گرســنگی نازل گردیده است. نکته 
مهم اخالص ایشان است؛ تا آنجا که نه تنها از سائلین دستمزد و 

جبران نخواستند،حتی توقع تشکر هم نداشتند.
جرعه ای  از آیات جهاد و شــهادت: در آیات 9 تا 14 سوره قلم، 
پیامبر)ص( را از سازش با دشمنان دین و اطاعت آنان به خاطر 
ثروت و قدرتشــان برحذر می دارد. در پایان سوره نوح نیز آن 

حضرت از خداوند نابودی ستمکاران را درخواست می کند.
اقتصاد اسالمی در قرآن

آیات 17 تا 32 ســوره قلم به داســتان » باغی که ســوخت« 
می پردازد؛ باغی که صاحبان آن تصمیم به محروم کردن فقرا 
و انفاق گرفتند ولی خداوند خودشــان را هم از ثمرات آن باغ 
محروم فرمود و با صاعقه ای آن را ســوزاند. آیه 34 سوره حاقه 
یکی از ویژگی های اهل دوزخ را تشویق نکردن دیگران بر غذا 
دادن به بیچارگان می داند؛ یعنی عالوه بر اینکه انسان خودش به 
مساکین غذا می دهد، باید دیگران را نیز بر این کار تشویق کند. 
همچنین فرمود طعام و نفرمود اطعام. می توان این گونه برداشت 
نمود که این غذا حق بیچارگان است؛ نه اینکه غذا دهنده منتی 

بر آنان داشته باشد. ) اتحادیه تشکل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 29 قرآن کریم
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افقی
1- آنکه کاال به مقدار اندک می فروشد - از عوامل 

مهم در اقتصاد هر کشور
2- شفاهاً - راهب مسیحی - حقه و کلک

3- بریدن و کم کردن - روپوش و ساق پوش کفش 
که از پارچه ضخیم می دوزند - بازار خرید و فروش 

اوراق بهادار و معامله - پایین
4- آب تنی - مرجان - صف و رده - کافی

5- نت ســوم موســیقی - آمد و رفت و دوستی با 
کسی - زینت ناخن

6-  عالمت جمع فارسی - خزنده گزنده - خط کش 
مهندسی

7- نام سلســه ای از فراعنه مصــر - پایین  آوردن 
قیمت کاال - شلوار لی

8- نوعی بیماری عصبی روحی - درخور
9- کار برجسته - نوعی سهام - غذای مجردی
10- سوای ناله - کیف مسافرتی - مخفف کاه

11- ســگ تازی - از هم پاشــیده - ضربه سر در 
فوتبال

12-   روی تاریک زمین - ابتیاع - ناگهانی عامیانه- 
زر خالص

13- عالمت مخصوص دولت ها و تجارت خانه ها- 

پارچه کم عرض - گل سرخ - غرور
14- شکفته شــدن لب ها - پوسیده - اقتصاددانی 
که در سال 1950نشان داد که تقاضای معامالتی 
 پول، هم بــه درآمــد و هم نــرخ بهره بســتگی 

دارد
15- فرستادن کاال از جایی به جایی یا از کشوری به 
کشور دیگر - کشوری در آمریکای جنوبی که واحد 

پول آن »پزو« است
 عمودی

1-  نام کتابــی از »ایروینگ فیشــر« اقتصاددان، 
ریاضیدان و آمارشــناس آمریکایــی که در نظریه 

اقتصاد پولی از پیشتازان بود
2- گیاه - ابزار خودبینی - جوان

3- تصدیق روســی - همانند و هم پایــه - یاری و 
کمک

4- هوشــیاری و معرفــت - از لبنیــات - مــزه 
ناخوشایند - گربه تازی

5- آب نیم گرم - فلزی نرم و خاکستری - پایتخت 
ویتنام

6- نقاش - سال ترکی - خانه چادری
7- پوستین - مرکب دان - دائمی و همیشگی

8- جای آب خوردن - خواهش - تزویر

9- بخشی از قرآن - از انواع سیاست های اقتصادی- 
تلخ تازی

10- سرباز زننده - نوعی بستنی - سبزی ساالد
11- آب ویرانگــر - جمع »فتنه« - آش ســاده با 

برنج و سبزی
12- صحنه تئاتر - پیشگویی - خوبی - غذای مرغ

 13- جنــگ ابــزار - لبــاس - شــیره انگــور یا 
خرما

14- خط کج - آسانی - پایتخت ویتنام
15- اقتصاددان آمریکایی متولد 1857م و صاحب 

کتاب »نظریه طبقه مرفه«
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 اولین روبات ِپیک 
در دانشگاه های چین

دانشجویان 6 دانشگاه چین برای اولین بار جزوه ها و کتاب های سفارشی 
خود را به جای تحویل از آژانس یا مراجعه حضوری، از روبات پیک تحویل 
گرفتند. این اتفاق که برای اولین بار در جهان در دانشــگاه های چین رخ 
 داده است، عالوه بر استقبال بی نظیر دانشجویان، سوژه رسانه ها نیز شد؛

 ضمــن اینکه عــالوه بــر حفــظ زمــان، منجر بــه کاهــش هزینه ها 
می شود.

روبات پیک به کمک یک سیســتم ناوبری خودکار، مســیرهای خود را 
برنامه ریزی کرده و از موانع احتمالی که ممکن اســت در مسیر رخ دهد، 
اجتناب می کند. روبات های پیک می توانند به سرعت دوچرخه های برقی 
باشند، اما برنامه آنها طوری تنظیم شده که اگر قرار است در دانشگاه و در 
خدمت دانشجویان باشند 
و به آنها کمک رسانی کنند، 
سرعتشــان به انــدازه راه 
رفتن معمولی دانشجویان 
در محوطه دانشگاه خواهد 

بود. 
دانشــجویان دانشــگاه ها 
اولین گروهی خواهند بود 
که از این تکنولوژی جدید 

بهره مند می شوند.

 زندگی 2۰ ساله یک میلیاردر 
در جزیره متروکه 

مرد میلیاردر اسـترالیایی، تمام ثـروت و زندگی مرفه خود را بـه خاطر زندگی 
در جزیـره ای بیابانی در نزدیکی سـیدنی اسـترالیا رها کرد. به گـزارش دیلی 
میل، »دیوید گالسـین« از سـال 1997 میالدی در جزیره ای در شمال شرق 

استرالیا ساکن شـده است. 
این مرد ادعا می کند هنگامی که به دلیل سـقوط سـهام بازار در سـال 1987 
میالدی شـرکتش متضرر شـد و مبلـغ 7 میلیـون دالر از دسـت داد، به جای 
بازسـازی شـرکت تصمیم گرفت زندگی جدیدی را در یک جزیـره متروکه به 
همراه سـگش انتخاب کند. آخرین تصاویر منتشـر شـده از این مرد نشان می 
دهد کـه وی از زندگـی در این جزیره بسـیار راضی به نظر می رسـد. »دیوید« 
اکنون 20 سـال اسـت که در این جزیـره زندگی می کنـد و با وجود 60 سـال 
سـن همچنـان از زندگـی 
خـود راضـی اسـت. ایـن 
مـرد در جزیـره بـا اسـتفاده 
از انـرژی خورشـیدی از 
اینترنـت اسـتفاده می کنـد 
و بـه خنـده بـه خبرنـگاران 
گفتـه کـه در انتظـار یـک 
پـری دریایـی اسـت کـه او 
 را در ایـن جزیـره از تنهایـی 

درآورد.

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه شــرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت 
می شود تا از تاریخ 1396/04/01 الی 1396/04/11 با واریز مبلغ 400/000 ریال برای هر پروژه به شماره 
2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( و دریافت اسناد و مشــخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد 
قیمت به دبیرخانه شــرکت واقع در اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت 
 تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1396/04/20 می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی تودشک، سپیددشت، 

رامشه، چادگان، دهاقان، خمینی شهر، اسفرجان و فناوری )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 2/420/544/000 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 121/500/000 ریال
رتبه مورد نظر: رتبه صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوبت دوم

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
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