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نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

صفحه 11
»تراکم فروشی«مصطلح وجود ندارد

ایجاد بیش از ۲۵ هزار اشتغال جدید 
در شهرک های صنعتی اصفهان

4
برگزاری نمایش های رپرتوار تئاتر 

تجربه در اصفهان

تعطیلی 60 مدرسه در استان 
اصفهان بر اثر نشست زمین

8

ادامه در صفحه 7

 استاندار چهارمحال 
در حاشیه سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به این استان عنوان کرد:

چهارمحال برای اجرای تونل 
گالب موافقتی اعالم نکرده است

3

 صادرات استان اصفهان
 به دو میلیارد دالر می رسد

معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن استان :

3

روز پنجشنبه تعدادی از اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســامی، به منظور بررســی طرح های آبی و کمبود آب در 
سرچشــمه های کارون و زاینده رود به چهارمحال و بختیاری سفر کردند. اعضای 

کمیسیون امنیت ملی مجلس را استاندار چهارمحال و بختیاری...

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛

افتتاح  5طرح بزرگ بهداشتی و درمانی در اصفهان
8

زالتکو کرانچار، رو در روی 
اصحاب رسانه 10

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

مهلت ارائــه الکترونیکی اظهارنامــه مالیاتی عملکرد 
 ســال 95 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق ســامانه 
www.tax.gov.ir  حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری 

می باشد.
م الف: 6139۵ 

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی 
)اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک جاری( 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد 
قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین 

تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

آگهی مناقصه عمومی داخلی

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
اداری مورخ 1396/05/15 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق 

دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir:سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.

جهت شرکت در مناقصه: مبلغ 300/000 ریال به حساب جاری سپهر شماره 0101906766004 بانک صادرات و فیش 
مربوطه داخل پاکت الف قرار داده شود.

* به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مقدارواحدموضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

مهلت تحویل 
پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاری

مبلغ ضمانت 
نامه

کابل خود نگهدار فشــار 1
ضعیف

3*70+25 +70+25 

300/000متر

10صبح96110021396/04/241396/05/031396/05/141396/05/15

1/100/000/000

کراســلینگ 2 کابــل 
آلومینیومی 185*1

150/0001/200/000/000متر

امیر احمد زندآور _ شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان در نظر دارد به اســتناد مصوبه 4/194مورخ 96/03/25 شورای محترم اسامی شهر فاورجان یک پاک 
زمین واقع در شهر فاورجان- بلوار بسیج- کوی هشت بهشت به متراژ 103/18 متر مربع را با مشخصات ذیل و کروکی پیوست بر 

اساس قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده به فروش برساند.
1( قیمت پایه: 

قیمت پایه از قرار هر مترمربع 8/250/000 ریال معادل کل 851/235/000 ریال می باشد.
2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/04/24 کتبا در دو پاکت 

الف و ب الک و مهر شده به دبیرخانه واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
3( کمیسیون بنا به صرفه و صاح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4( برنده مزایده می بایست ظرف مدت 48 ساعت نسبت به واریز وجه نقد به صورت کامل جهت نقل و انتقاالت به شماره حساب 
0107030747001 شهرداری نزد بانک ملی اقدام نمایند.

5( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، نقل و انتقاالت، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت اینترنتی WWW.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده    نوبت دوم

9                     مهدی زرگر

ویژه )تاریخ(

مرور تاریخ اصفهان در مقبره های 
فراموش شده

درباره قصری که نیست!

صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم...

طبابت به سبک ایرانی
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 اقامه نخستین نماز جمعه در حلب پس از آزادی
»احمد بدر الدین حسون« مفتی اعظم سوریه دیروز نماز جمعه را در شهر حلب اقامه کرد. 
پس از آزادسازی حلب، این برای نخستین بار است که حسون در مسجد »الروضه« این شهر 

خطبه نماز جمعه را ایراد کرده است.

يادداشت

بین الملل

رییــس اقلیم کردســتان عــراق بــدون اشــاره به 
موضع گیری های جدی، شفاف و صریح مقامات ایران، 
ترکیه، آمریکا، آلمــان و اتحادیه اروپــا در مخالفت با 
همه پرسی استقالل در اقلیم ادعا کرد که هیچ کشوری 

به صورت رسمی با همه پرسی مخالفت نکرده است.
مسعود بارزانی رییس اقلیم کردســتان عراق که برای 
گفت وگو درخصوص مسئله همه پرسی استقالل اقلیم 
کردستان به بروکسل سفر کرده اســت، در کنفرانس 
خبری خود در نشست پارلمان اروپا با طرح این موضوع 
که به ما بگویید زمان مناسب برای اعالم استقالل کردها 
کی فرا می رســد،  اظهار داشــت: در تصمیم برگزاری 
همه پرسی استقالل، عقب نشینی یا مصالحه نخواهیم 

کرد.

اقلیم کردستان برای برگزاری 
همه پرسی مصالحه نمی کند

به گزارش حوزه سیاســت خارجی گروه سیاســی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، محمد جواد ظریف در هنگام ورود به نیویورک 
در جمع خبرنگاران در واکنش به تصمیم دولت ترامپ به تایید 
دوباره پایبندی ایران نسبت به برجام گفت: توافقنامه هسته ای 
یک توافقنامه همه جانبه وجهانی اســت که درپی ســال ها 

گفت و گو و مذاکره حاصل شده است.
ظریف افزود: آنهایی که این فشــارها را بر ایــران وارد آوردند، 
دیدند که این گونه فشارها نتایجی را که به دنبالش هستند در بر 
نخواهد داشت و در پایان کار به این نتیجه رسیدند که این توافق 
بهترین دستاوردی است که می توان به آن رسید و همان طور که 
طبیعت مذاکرات همه جانبه است، دیدیم که همه طرفین این 

مذاکرات به آنچه دنبالش بودند رسیدند.

وزیر خارجه کشور ادامه داد: در این مرحله انتظار ما این است 
که همه طرفین این مذاکره به تعهدات خود پایبند بمانند اما 
متاسفانه تاکنون مشــاهده کردیم که آمریکا در حدی بسیار 
نازل این توافقنامه را قبول داشــته و به آن پایبند مانده است 
و با رویکردها و سیاست های نادرســت خود قادر به احترام و 
حمایت از روح این توافقنامه نبوده و در نتیجه به ایران این اجازه 
را نداده است تا به حد کامل از منافع این توافقنامه آنچنان که 

باید بهره ببرد.
ظریف گفت:معتقدیم که ســران آمریکا باید در برخورد با این 
توافقنامه تجدید نظر کنند؛ چرا که در غیر این صورت به دوام این 
توافقنامه کمکی نخواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین 
شرکت در نشست توســعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد را 

از اهداف سفر خود به نیویورک برشــمرد. وی یادآورشد:ایران 
بر اســاس باورهای فرهنگــی و مذهبی خود حتــی پیش از 
تصمیم گیری ها و مباحثاتی که به نتایج فعلی در مورد توسعه 
پایدار منجر شده، در بســیاری از زمینه ها و در جهت اهداف 
17گانه توســعه هزاره برنامه هایی را در دســت تنظیم و اجرا 
داشته که الزم است آنها را به اطالع کشورهای دیگر و جامعه 
بین المللی برساند.ظریف توضیح داد: در حاشیه این نشست ها 
دیدار هایی را با شــخصیت های فرهنگی، اندیشکده ها و سایر 
نهادها و شــخصیت های تاثیر گذار در افکار عمومی در برنامه 
دارم تا از این طریق نکات و مسائلی را که به ناآرامی های منطقه 
غرب آسیا منجر شده و حتی کشور های متحد در این منطقه 

را در مقابل یکدیگر قرار داده است، به گوش جهانیان برسانیم.
هیچ برنامه ای برای ديدار با وزير خارجه آمريکا نداريم 

وزیر امور خارجه کشورمان در پاســخ به این پرسش که آیا در 
این سفر با سیاستمداران غربی، اعضای کنگره و یا وزیر خارجه 
آمریکا دیــدار و گفت وگــو هایی خواهد داشــت،گفت: هیچ 

برنامه ای در این خصوص در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: ما پیشــتر با برخی از سیاســتمداران آمریکایی 
از جمله وزیر خارجه پیشــین آمریکا صرفا در محدوده توافق 
هسته ای صحبت هایی داشته ایم اما در این سفر چنین قصدی 

نداریم و چنین برنامه ای هم در نظر گرفته نشده است.
وزیر خارجه کشورمان درباره توافق میان روسیه، اردن و آمریکا 
بر ســر آتش بس در جنوب غربی ســوریه و موضع جمهوری 
اســالمی ایران در قبال چنین توافقی گفت: تهــران همواره 
خواســتار پایان درگیری ها و اتحاد همگانی بــرای مقابله با 
تروریسم و گروه های تروریستی نظیر داعش و جبهه النصره بوده 
تا بتوان به این بحران که موجب هرج و مرج در منطقه شده است 
خاتمه داد. ظریف گفت: اکنون همه ما ســعی داریم آتش بس 
جامعی که در همکاری با روسیه و ترکیه در نشست های آستانه 
برای آن تالش کرده ایم به طور فراگیر و کامل به اجرا در آید تا 
بتوان زمینه را برای کمک رسانی های انسان دوستانه و پایان 

دادن به رنج و مشقت مردم سوریه فراهم کنیم.

عکس روز يادداشتيادداشت

برپایی چوبه دار برای مخالفان 
اردوغان 

گروهی از حامیان رجب طیب اردوغان رییــس جمهور ترکیه، با 
برپایی چوبه دار، خواستار اعدام نظامیانی شدند که در شب کودتای 

نافرجام سال گذشته قصد ترور او را داشتند.

اخبار

»امانوئل ماکرون«، رییس جمهور فرانسه در کنفرانس 
خبری کاخ الیزه با »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
گفت که کشورش دیگر خواســتار کناره گیری »بشار 
اسد«، رییس جمهوری سوریه از قدرت نیست. بر اساس 
آنچه روی وب سایت کاخ سفید قرار گرفته، وی در پاسخ 
به سوالی درباره رویکرد پاریس در قبال بشار اسد گفت: 
» ما یک هدف اصلی داریم که ریشه کن کردن تروریسم 
اســت. فرقی نمی کند که آنها چه کســانی هستند؛ ما 
می خواهیم یک راه حل سیاســی جامع و بادوام داشته 
باشیم. در چنین بستری، من الزامی برای کناره گیری 

بشار اسد قائل نیستم. 

تلویزیون فاکس نیوز آمریکا که مواضع جمهوری خواهان 
را بازتاب می دهد، روز پنجشــنبه در تحلیلی پیرامون 
 اتهام تبانی نزدیکان رییس جمهوری آمریکا با روسیه، 
دموکرات ها و چپ گرایان را متهم به توطئه چینی برای 
کودتا علیه ترامپ  کرد.  »لو دابس« کارشناس سیاسی 
فاکس نیوز، جنجال اعضای حزب دموکرات و رسانه های 
آمریکا درباره مالقات پســر  ترامپ با یک وکیل روس را 
طرح ریزی برای براندازی رییس جمهوری آمریکا خواند 
و گفت: این یک حمله تمام عیار توســط  دموکرات ها و 
چپ ها برای یک کودتای جدی علیه رییس جمهوری 

ترامپ است که رسانه ها هم به یاری آنها آمده اند. 

فرانسه دیگر خواستار برکناری 
اسد نیست

کودتا؛ بیخ گوش ترامپ

وزير خارجه گفت: معتقديم که سران آمريکا بايد در برخورد با برجام تجديد نظر کنند؛ در غیر اين صورت به دوام 
اين توافقنامه کمکی نخواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرســازی در واکنش به طرح جداسازی وزارت 
راه و شهرســازی گفت: زمانی که ادغام صورت گرفت، این کار اصال 
کارشناسی نبود؛ یعنی براساس یک مطالعه عمیق این اتفاق نیفتاده 

بود. 
پیروز حناچی ادامه داد: آقای بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری که در 
مجلس رای نیاورد و استیضاح شد، رییس دولت هم از روی لج بازی 
خاصی دو وزارتخانه راه و ترابری و مســکن و شهرسازی را به بهانه 

قانون برنامه پنجم توسعه ادغام کرد.
وی همچنین اظهار کرد: ما باید الزامــات را فراهم کنیم تا به نقطه 
هدف دست یابیم؛ وإال نه به قول معروف پافشاری صرف برای ادغام 
و نه پافشــاری صرف برای انفکاک، هیچ کدام دارای اصالت نیست. 
این بستگی دارد که شما در کدام مسیر حرکت و چه هدفی را دنبال 

می کنید.

رییس جمهور در پیامی بــه »امانوئل ماکــرون« رییس جمهور 
فرانسه، فرا رســیدن روز ملی این کشــور را به وی، دولت و مردم 
فرانسه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با تشریک مساعی و 
همکاری نزدیک مقامات دو کشور و با استفاده از ظرفیت های بالقوه 
و دیدگاه های مشــترک، روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی 

تهران- پاریس بیش از پیش ارتقا و تحکیم یابد.
متن پیام حسن روحانی به این شرح است:

»جناب آقای امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه
فرا رسیدن 1۴ ژوئیه، روز ملی جمهوری فرانسه را به جناب عالی، 

دولت و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم با تشریک مساعی و همکاری نزدیک مقامات جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری فرانسه و با استفاده از ظرفیت های بالقوه 
و دیدگاه های مشترک، شاهد ارتقا و تحکیم روابط دیرینه دو کشور 
در عرصه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی باشیم. از خداوند 
متعال، ســالمتی و موفقیت آن جناب و شادکامی و سعادت مردم 

فرانسه را مسئلت دارم.   
حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران«

ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی 
کاری کارشناسی نبود

طی پیامی به ماکرون؛

 روحانی روز ملی فرانسه را 
تبریک گفت

ظريف:

سران آمریکا باید در برخورد با برجام تجدید نظر کنند

وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی سال 
۹۶، هفته جاری به کمیسیون آموزش می رود.

دستور کار کمیســیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در 
هفته جاری اعالم شد. بر طبق این گزارش، نشست هیئت رییسه 
کمیســیون اصل ۹0 برای بررســی پرونده های مطروحه درباره 
ســازمان حج و زیارت و نیز عدم تمکین بانک مرکــزی به انجام 
حسابرســی توسط ســازمان حسابرســی و طرح ســواالت پنج 
نماینده از وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در کمیسیون 
 امنیت ملی و سیاســت خارجی، از جمله مهم ترین این دســتور 

کارهاست.
همچنین دعوت از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیف 
رییس کل بانک مرکزی برای حضور در جلســه کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی جهت بررسی ماده )20( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حضور وزیر آموزش و پرورش 
در جلسه کمیسیون آموزش جهت ارائه گزارش از نحوه برگزاری 
امتحانات نهایی ســال ۹۶، از دیگر برنامه های کمیســیون های 

تخصصی مجلس در هفته پیش رو خواهد بود.

 امتحانات نهایی، وزیر آموزش 
و پرورش را به مجلس کشاند

برجام

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در رابطه با راکتوراراک 
گفت: راکتور اراک در جای و زمان خــود افتخاری برای 
کشور است. زمانی که تصمیم به ساخت این راکتور گرفتیم 
به دانش و فناوری غنی سازی دست نیافته بودیم. هرچند 
تکنولوژی ساخت این راکتور متعلق به نسل های راکتور 
در گذشته دور است،  اما در هر حال ساخت آن برای کشور 
افتخارآمیز بوده و تجربه ای مفید است.بهروز کمالوندی 
افزود: در بازطراحی راکتور اراک شرط آب سنگین بودن 
راکتور در هر ســه حوزه )خنک کننده، بازتاب دهنده و 
کند کننده(، حفظ و امکانات آزمایش سوخت نیز برای آن 
در نظر گرفته شده است. این برای ایران یک معامله پرسود 
بود و طرف مقابل تعهدات ویژه ای را در بازطراحی راکتور در 
قالب سند رسمی پذیرفت. روند بازطراحی این راکتور حتی 
در حالت برگشت  طرف مقابل از تعهداتش نیز تحت تاثیر 
قرار نخواهد گرفت. وی گفت: اینکه برخی مقامات سازمان 
می گویند راکتور اراک مجوز راه اندازی در دولت قبل یا قبل 
از برجام را نداشت، صحیح است. این نوع برخوردها با توجه 
به اهمیت موضوع ایمنی در حوزه هسته ای، صرفا مربوط 

به ایران نیست، بلکه موضوعی بین المللی است.

سرپرست معاونت حج سازمان حج و زیارت اعالم کرد: 
عربستان از روز پنجشنبه صدور ویزای حج ایرانی ها را 
آغاز کرده اســت. نصرا... فرهمند در همایش آموزشی 
زائران ایرانی اعزامی به حج تمتع اظهار کرد: نخستین 
ســری از ویزاهای حج از روز پنجشنبه )22 تیرماه( به 

صورت الکترونیکی برای زائران ایرانی صادر شد.
وی ادامه داد: اگرچه ایران با تاخیر وارد مذاکرات حج 
با عربستان شد، اما همه تمهیدات الزم برای برگزاری 

حجی عزتمندانه پیش بینی شده است.
او اضافه کــرد: در حوزه تغذیه، اســکان و حمل و نقل 
اقدامات خوبــی برای ارائه خدمات مناســب به زائران 
صورت گرفته اســت. فرهمند گفت: با وجود افزایش 
جمعیت زائران به نسبت سال ۹۴ به اندازه 22 هزار نفر، 
تالش شد در مکه و مدینه هتل هایی با شرایط اسکان 

مطلوب برای زائران تامین شود.
صبح دیروز )جمعه 2۳ تیرماه( جمعیت زائران اعزامی 
به حج از اســتان تهران در اســتادیوم 12 هزار نفری 
آزادی گرد هم آمدند تا مراســم آیینی- آموزشی حج 

را به جا آورند. 

کمالوندی: 

بازطراحی راکتور اراک 
معامله ای پر سود بود

سرپرست معاونت حج سازمان حج و زيارت:

عربستان صدور ویزای حج 
ایرانی ها را آغاز کرد

انصاری: 

رییس جمهور از هیچ شخصی 
شکایت نکرده اند 

سخنگوی ناجا: 

 پلیس اشتیاقی برای ورود 
به حوزه حجاب ندارد

حجت االسالم مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور 
در مورد اینکه شکایت از ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و 
برخی رسانه ها به خاطر تخلفات انتخاباتی از سوی شخص 
رییس جمهور بوده است، گفت: آقای رییس جمهور از کسی 
شکایت نکرده اند، ایشان به قدری شخصیت واال و تحمل 
باالیی دارند که همواره از کسانی که آشکارا به ایشان توهین 
کرده اند، گذشت داشته اند. او خاطرنشان کرد: ما در جهت 
رسیدگی عادالنه و فراگیر به تخلفات انتخاباتی، شکایاتی از 
جاهایی که تخلف و جرم آشکار انجام داده بوند تقدیم قوه 
قضائیه کردیم که حتما هم رسیدگی خواهند کرد. معاون 
حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: ما خواهان رســیدگی 
دقیق و عادالنه به همه موارد تخلف از قوانین هستیم؛ آن 
هم به منظور صیانت بخشی و پیشگیری از وقوع این جرایم. 
انصاری ادامه داد: شکایت خود را تقدیم قوه قضائیه کردیم و 
خواستار رسیدگی عادالنه هستیم. او درباره آخرین وضعیت 
توهین کنندگان به رییس جمهور در راهپیمایی روز قدس 
گفت: این افراد جرمشان آشکار بوده و دادستان تهران هم 
اعالم کردند که رسیدگی به این گونه پرونده ها احتیاج به 

شکایت ندارد.

سخنگوی ناجا با اشاره به اهمیت تالش همه دستگاه های 
موظف در قانون برای رعایت حجاب در جامعه و انتقاد از 
کارکرد ضعیف برخی دستگاه ها در این حوزه اظهار داشت: 
متاسفانه ناکارآمدی بعضی دستگاه های مسئول در این 
حوزه، بار را بر دوش پلیس گذاشــته و این در حالی است 
که اساســا برخورد با چنین مقوله ای بایــد در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی اتفاق بیفتد و نه حوزه پلیسی؛ چراکه 
پلیس باید در آخرین بخش از این زنجیــره قرار بگیرد و 
در بین 2۶ دستگاه مسئول در این بخش، پلیس آخرین 
مسئولیت را دارد. سردار سعید منتظرالمهدی  گفت: پلیس 
به هیچ وجه اشتیاقی برای ورود به حوزه حجاب و برخورد 
با هنجارشکنی اجتماعی و فرهنگی ندارد؛ ولی زمانی که 
هیچ یک از دستگاه های مســئول، کارکرد درستی در این 
حوزه ندارند، پلیس به عنوان ضابــط قضائی و با توجه به 
وظیفه و تکلیف قانونی خود، ناگزیر از ورود به این بخش 
است. وی خاطرنشان کرد: اساسا ورود به این حوزه، باید از 
نوع وفاقی باشد و توسط مردم انجام شود؛ مردم باید به این 
حوزه ورود کرده و با تذکر لسانی، احسانی، انسانی و امر به 

معروف،  در جهت اصالح وضعیت گام بردارند.

ناجاحج و زیارتدولت

»هیثر نوئرت« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که ایران باید به 
الزامات برجام پایبند بماند و واشنگتن هم »حداقل« تا زمانی که بررسی مجدد 

مفاد این توافق کامل نشده، به برجام پایبند خواهد ماند.
در این کنفرانس یکی از خبرنگاران در خصوص زمان اتمام این بازنگری درپی 
سوال خود، چنین پاسخی دریافت کرد: »برجام کماکان در حال بررسی است. 
دولت اعالم کرده که حداقل تا زمانی که این بررســی کامل نشده، به برجام 
پایبند خواهیم ماند و مطمئن می شویم که ایران هم به الزامات خود پایبند 
می ماند.« یکی از خبرنگاران پرسید که آیا »رکس تیلرسون« از زمان انتصاب 
به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا، با »محمدجواد ظریف« همتای ایرانی خود 
سخن گفته است؟ سخنگو پاسخ داد: »فکر نمی کنم وزیر تیلرسون از زمان روی 
کار آمدن با وزیر خارجه ایران مستقیما سخن گفته باشد. ما مطمئنا یک سری 
کانال دیپلماتیک و خطوط ارتباطی برای ارتباط با دولت ایران داریم؛ ولی تا 

جایی که من می دانم، از آنها استفاده نکرده ایم.«

وبگاه شــبکه خبری »فرانس2۴« در تحلیلی پیرامون سفر »یوسف بن 
علوی« وزیر خارجه عمان به ایران در بحبوحه بحران چهار کشــور عربی 
با قطر نوشت: ایران در بحران ریاض با قطر جانب دوحه را گرفت و رییس 
جمهور این کشور نیز اقدام چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر علیه 
قطر را »روشی نادرست« نامید. عمان نیز درپی حفظ ارتباط با قطر، مواضع 
میانجی گرایانه را حفظ و سعی کرده با گفت و گو با کویت و آمریکا این بحران 
را رفع کند. به نوشته فرانس2۴، بر این اساس، اعالم تعمیق روابط دو کشور 
مبین نزدیک تر شدن مسقط به تهران است. دالیل انگیزه های ایران برای 
تعمیق روابط با عمان نیز واضح است زیرا بزرگ ترین دوستان این کشور در 

منطقه تنها  سوریه  و عراق هستند.
فرانس2۴ در خاتمه نوشت: بحران قطر به نظر  عامل تسریع کننده تحکیم 
روابط ایران و عمان شده و ایران و عمان نیز با توجه به درک از میزان خصومت 

عربستان سعودی، دالیلی آشکار برای نزدیک شدن به هم دارند.

وزارت خارجه آمريکا: 

دست کم فعال به برجام 
پایبندیم

فرانس24:

بحران قطر، روابط ایران 
و عمان را تحکیم کرد

نشست سراســری »به ســوی بهار« دیروز با حضور احمدی نژاد 
برگزار شد. احمدی نژاد در این نشست، طی سخنانی مبسوط، به 
بیان فرازهایی از قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
میثاق ملی پرداخت و افزود: با استفاده از ظرفیت های فراوان قانون 
اساســی، می توان آرمان های انقالب و مطالبات و آرزوهای ملت 
ایران را محقق ساخت و عمل دقیق، صحیح و کامل به آن، اکنون 
بیش از هر زمان دیگری ضــرورت دارد. او همچنین فرصت های 
مهم پیش روی ملت ایران را تشریح کرد و همگان را به هوشیاری 
در برابر تهدیدهای بالقوه ای که امــروز پیش روی ملت ایران قرار 

دارد، فراخواند.
احمدی نژاد در بخش دیگری از ســخنان خود امیــد به آینده را 
موجب حرکت، نشاط و پویایی دانست و با تاکید بر ضرورت تقویت 
امید مردم به آینده ای درخشــان گفت: پیروزی آرمان های بزرگ 
الهی و انسانی بر شیطان در حال وقوع اســت و باوجود آنکه روند 
تحوالت کنونی با برخی از حوادث تلخ همراه اســت، اما این روند، 
 قطعا به آینده ای روشــن و همراه با موفقیت هــای بزرگ منتهی 

خواهد شد.

 تاکید احمدی نژاد بر عمل دقیق 
به قانون اساسی

خطیب نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد:فضای داخل 
اتومبیل فضای خصوصی نیست، فضای عمومی است و اگر 
بدحجاب یا خدای ناکرده بی حجابی در آن باشــد به فضای 
عمومی لطمه زده اســت؛ بنابراین نیــروی انتظامی باید با 

قاطعیت با چنیــن افرادی برخورد کند. به گزارش ایســنا، 
موحدی کرمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 
با اشاره به سالروز ســرکوب خونین قیام مردم علیه کشف 
حجاب و نام گــذاری این روز به نام عفــاف و حجاب، گفت: 

مسئله حجاب، مسئله بسیار مهمی است که با دین، سیاست 
و استقالل کشور ارتباط دارد. وی ادامه داد: وقتی دنیا بنگرد 
که در ایران حجاب مورد توجه است این طور قضاوت می کند 
که این مردم متدین هستند، بنابراین نمی شود به این کشور 
و مردم آسیب رساند. اما اگر خدای ناکرده ببینند بی حجابی 
رایج شده و گویا در بعضی ماشین ها شبه کشف حجاب وجود 

دارد، این طور نخواهد بود.

خطیب نماز جمعه تهران:

فضای داخل اتومبیل، فضای خصوصی نیست
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، توسعه تولید 
محصوالت دانش بنیان، صادرات گــرا و رقابت پذیر را از اولویت های 
اصلی کشور عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم با امضای بیش از۱۲۰۰ 
قرارداد واگذاری با مســاحت ۶۰۰ هکتار زمین به سرمایه گذاران در 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان، گام های موثری در جهت توسعه 
صنعتی و فراصنعتی استان برداشته شد که با بهره برداری از واحدهای 
تولیدی حاصل از قراردادهای فوق، زمینه اشتغال بیش از ۲۵ هزار نفر 
از جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی، در شهرک ها و نواحی صنعتی 

کشور فراهم خواهد شد.   
محمد جواد بگی با تقدیر از رشــادت ها و تالش فعاالن بخش های 
مختلف تولیدی کشور که در سال های اخیر با مقاومت در برابر مشکالت 
ناشی از تحریم، رکود و ... توانستند زمینه ایجاد اشتغال مناسب و رشد 
صنعتی کشور را فراهم کنند، افزود: با اعتماد مجدد مردم به دولت تدبیر 
و امید، شاهد تالش مضاعف همه دولتمردان و تصمیم سازان کشور 
در جهت پاسخگویی به این اعتماد ملی و توسعه اشتغال و معیشت 
شهروندان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال خواهیم 
بود. مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اصفهان بیان داشت: بدون 
شک در دولت دوازدهم شاهد استمرار این فعالیت ها و تالش در جهت 
افزایش خدمت رسانی به شرکت های تولیدی و صنعتی مستقر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی خواهیم بود.

با مسئوالن

خبر

بیش از دو هزار پمپ غیر مجاز آب در اصفهان شناسایی شد 
معاون بهره برداری آبفای اســتان اصفهان گفت: درحال حاضر بیش از دو هزار پمپ 
غیرمجاز کشف شــده و درصدد رســیدگی و تبدیل این پمپ ها از غیرمجاز به مجاز 

هستیم.

امیرحسین دوایی در مراســم افتتاح کارگاه بین المللی 
اینترنت اشیا که به میزبانی ایران و با همکاری اتحادیه 
جهانی مخابرات درحال برگزاری است، گفت: برگزاری 
کارگاه بین المللی اینترنت اشیا )IOT ( در ایران، می تواند 
تصویری جامع از ایــن فناوری و کاربردهــای آن را در 
مباحث مربوط به مقررات، سیاســت گذاری ها و حریم 

خصوصی ارائه دهد.
معاون نــوآوری و فنــاوری وزیر ارتباطات بــا تاکید بر 
پیشرفت های بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور 
ادامه داد: در حال حاضر، در زمینه تولید اپلیکیشن های 
کاربردی در ایران شــاهد رشد قابل توجهی هستیم که 
زمینه ساز ایجاد اشــتغال در این حوزه به ویژه مباحث 

جدید همچون اینترنت اشیا شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری قابل 
مالحظه ای در زمینه ICT در کشــور انجام داده است، 
افزود: در ایران فروشــگاه هــای اینترنتی بزرگی وجود 
دارد که به ارائه خدمات به مشتریان خود می پردازند و 
تحریم ها، هرگز نتوانست جلوی پیشرفت شرکت های 
بخش خصوصی را بگیرد. درهمین حال پروژه های بزرگ 
مخابراتی در ایران در حال انجام است و شرکت های ایرانی 

از تعامل با همتایان بین المللی خود استقبال می کنند.
دوایی بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در عصر حاضر تاکید 
کرد و گفت: یکی از جنبه های انقالب فناوری اطالعات، 
اینترنت اشیاســت که به عنوان یکی از پایه های اصلی 
این انقالب به شمار می رود و بخش های مختلف اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار می دهد، امــا در عین حال مهم ترین 

چالش این حوزه بحث امنیت است.
وی با بیان اینکــه از جمله موضوعات مهــم در زمینه 
اینترنت اشــیا، حریم خصوصی و امنیت اســت که در 
این خصوص ما نیز همچون کشورهای مختلف دغدغه 
داریم، افزود: امنیت شــامل امنیت کاربــران، داده ها، 
زیرساخت های حیاتی کشور وحریم خصوصی است که 
استانداردها در این زمینه در کل دنیا تعیین می شود و 
می توان در بخش های عمومــی از تجربه بین المللی و 

در بخش های خاص داخلی خود استانداردسازی کرد.
معاون وزیر ارتباطــات خواســتار آمادگی بخش های 
مختلف در زمینه مواجهه با چالش ها و مسائل مربوط به 
اینترنت اشیا شد و گفت: از آنجا که به ناچار باید به این 
حوزه ورود کرد ضروری است هر چه سریع تر به توسعه 
منابع انسانی در این خصوص پرداخت و این مهم چیزی 

است که ما از این کارگاه بین المللی انتظار داریم.

طی دو سال آینده محقق می شود؛

 ایجاد بیش از ۲۵ هزار شغل جدید 
در شهرک های صنعتی اصفهان

DVD-RW / دی وی دی رایتر

بازار

LITEON Internal 24X SATA الیتون

 440,000
ریال

 520,000
ریال

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در 
سال ۹۵ حدود ۱/۲میلیارد دالر صادرات از استان انجام شد و این میزان در 
سال ۹۶، باید به دو میلیارد دالر برسد. محمد مجیری در حاشیه نمایشگاه 
طالی اصفهان، با تاکید بر اینکه اوج صادرات طالی کشور در سال ۹۲ اتفاق 
افتاد، اظهار داشت: در آن مقطع زمانی ۱۲ تن طال از اصفهان صادر شد، اما 
پس از آن با دستورالعمل هایی که از طرف گمرک و بانک مرکزی وضع شد، 
این میزان سیر نزولی پیدا کرد. وی به کاهش معنادار حجم صادرات استان 
اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ حدود ۱/۲ میلیارد دالر صادرات از استان انجام 
شد که در صورت فراهم شدن مقدمات صادرات طال، این میزان در سال 
۹۶، باید به دو میلیارد دالر  برسد. معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان، با تاکید بر اینکه باید نگاه تخصصی به صادرات 

داشت، افزود: الزم است که زیرساخت های این امر فراهم شود.

نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه در جلسه مشترک کمیسیون امنیت 
ملی مجلس و شورای تامین استان اصفهان گفت: اولین اولویت مردم که 
داشتن آب خوردن است امروز به دغدغه تبدیل شده و عالوه بر افت شدید 
فشار در سراسر شهرها و روستاهای شاهین شهر و میمه و برخوار با کمال 
تاسف در برخی نقاط از جمله دولت آباد، شاپورآباد و سین آب آشامیدنی 
کامال قطع شده است.حســینعلی حاجی دلیگانی  در شورای برنامه ریزی 
استان اصفهان ضمن تشکر از کمیسیون امنیت ملی مجلس برای ورود به 
موضوع زاینده رود خاطرنشان کرد: زاینده رود دائمی، خواسته بحق مردم 
ایران اسالمی به ویژه اهالی استان سربلند اصفهان است، لذا الزم است برای 
این ضرورت مهم، تصمیم گیری و تکلیف مردم روشن شود.وی در پایان تاکید 
کرد: زاینده رود محل اختالف بین این استان و آن استان یا شرق و غرب استان 

نیست، زاینده رود تمدن بزرگ مردم ایران است و باید احیا شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن استان :

 صادرات استان اصفهان
 به دو میلیارد دالر   می رسد

حاجی دلیگانی :

زاینده رود محل اختالف 
استان های مختلف نیست

Asus DRW-22B2S ایسوس

 510,000
ریال

 680,000
ریال

Pioneer A16F-پایونی ر 
XB DVD+RW IDE

 450,000
ریال

 500,000
ریال

محسن کریمیان با اشاره به اینکه در این زمینه ۱۱۸ هزار 
میلیارد ریال به گندمکاران این استان پرداخت شده است، 
اظهار داشت: در سالجاری هر کیلوگرم گندم با قیمت یک 
هزار و ۳۰۰ تومان و هر کیلو جو بــا قیمت یک هزار و ۳۰ 

تومان از کشاورزان خریداری می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برای 

حمایت از کشاورزان این استان اقدامات خوبی انجام شده 
است که توزیع نهاده  با قیمت  های یارانه  دار، فعالیت  های 
تحقیقاتی و پژوهشی برای ایجاد ارقام مقاوم و ترویج ارقام 
جدید، آبیاری و برداشــت محصوالت از جمله این اقدامات 
است.وی بیان کرد: در سال زراعی جاری ۶۲ هزار هکتار از 
زمین های کشاورزی استان به کشت گندم آبی و حدود ۲۱ 

هزار هکتار از این زمین ها به کشــت گندم دیم اختصاص 
یافته است.

کریمیان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ رقم گندم در 
استان اصفهان کشت می شود، افزود: در مناطق سرد استان 
ارقام پیشگام، میهن و الوند، در مناطق معتدل استان، ارقام 
پیشتاز، پارسی و بک  گراس روشن و در مناطق گرمسیری 

کشت می  شود.
وی اضافه کرد: همچنین حدود ۳۹ هزار هکتار از زمین های 
 استان اصفهان به کشت جوی آبی و یک هزار و ۵۰۰ هکتار

 به کشت جوی دیم اختصاص دارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان در ادامه 
قیمت خرید تضمینی ذرت دانه  ای با سه درصد افت مفید 
و یک درصد غیــر مفید و با رطوبت حداکثــر ۱۴ درصد را 
یک هزار و ۶۵ تومان، چغندر قند بهاره با عیار ۱۶ درصد را 
۳۰۹ تومان و چغندر قند پاییزه بــا عیار ۱۶ درصد را ۲۹۷ 
تومان اعالم کرد. وی اضافه کرد: قیمت تضمینی حبوبات در 
شرایطی که سالم، درجه یک و بدون هرگونه موارد خارجی 
در کیسه  های ۵۰ کیلوگرمی باشد، برای هر کیلوگرم نخود 
۲ هزار و ۶۸۵ تومان، لوبیا چیتی ۲ هزار و ۶۱۰ تومان، لوبیا 
سفید ۲ هزار و ۶۰۹ تومان، لوبیا قرمز ۲ هزار و ۴۹۴ تومان و 
عدس ۲ هزار و ۸۸۳ تومان است.کریمیان ادامه داد: قیمت 
خرید تضمینی برای هر کیلو سیب زمینی مرغوب، سالم و 
بدون آفت  زدگی و مواد خارجی، ســیب زمینی بهاره ۴۱۲ 
تومان و هر کیلو پیاز بهاره ۲۷۴ تومان نرخ گذاری شــده 
اســت. وی همچنین به موضوع اصالح روش های آبیاری 
مزارع و باغات کشــاورزی با به کار گیری روش های نوین 
آبیاری اشــاره کرد و افزود: راندمان آبیاری به روش میکرو 
)موضعی و تیپ( به بیش از ۹۰ درصد می  رسد درحالی که 

راندمان آبیاری معمولی حدود ۴۵ درصد است.

نایب رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان در نشست آشنایی با فرصت های کسب وکار 
بخش کشاورزی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به اینکه 
کشاورزی اســتان دارای ظرفیت های بسیاری برای کسب وکار 
جوانان است، اظهار داشــت: این بخش با حمایت سازمان های 

دولتی می تواند زمینه اشتغال جوانان  و رونق اقتصادی را برای 
استان فراهم کند.  مسعود عبدالهی زنجیره تولید بخش کشاورزی 
را شامل نهاده های تولید، حمل ونقل، ماشین آالت بسته بندی 
و بازار دانســت و افزود: بازار به عنــوان مهم ترین بخش چرخه 
کشاورزی است که فعاالن این بخش باید به آن توجه کنند. نایب 

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان، ویژگی بازار کشاورزی را شامل صنعت )ثبات قیمت و 
ثبات کیفیت( و برنامه ریزی استراتژیک )کوتاه مدت، میان مدت، 
بلندمدت( برشمرد و گفت: برای اینکه بخش کشاورزی بتواند 
نقش موثری در تولید ناخالص داخلی و همچنین صادرات استان 
داشته باشد باید برنامه ریزی استراتژیک آن براساس فرصت ها و 
تهدیدها طراحی شود. وی وجود تفکر استراتژیک و برنامه ریزی 
اقتضایی را حلقه گمشــده بخش کشــاورزی برشمرد و گفت: 

مشکل اساسی، ضعف علمی تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
است زیرا تولید سنتی  بالی جان این بخش است. عبدالهی تاکید 
کرد: مالکان و بهره برداران با تکنولوژی پیشرفته می توانند نقش 
مهمی در تولید و توزیع محصوالت کشاورزی در بازارهای داخلی 
و خارجی داشته باشند.مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان در این جلسه گفت:استان بااینکه ۶ 
درصد زمین های کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده ولی 

۱۰ درصد تولیدات این بخش را به خود اختصاص داده است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک است

سکه تمام بهار آزادی
11،770،000 ریال)طرح جدید(

6،380،000 ریالنیم سکه

3،720،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،133،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

۱۵۳ هزار تن گندم و جو ازکشاورزان اصفهان خریداری شد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تاکنون ۱۱۵ هزار تن گندم و ۳۸ هزار و ۲۰۰ تن جو  به روش تضمینی 
از کشاورزان این استان خریداری شده است.

صبح سه شنبه هفته گذشته  شهردار اصفهان به همراه 
مدیر بانک قرض الحســنه رسالت اســتان اصفهان، 
رییس و اعضای چهارمین دوره شورای شهر، منتخبین 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان و کارمندان 
بانک قرض الحســنه رسالت سه شــنبه های بدون 
خودروی خود را با رکاب زدن از ســاختمان شورا تا 

محل این بانک قرض الحسنه آغاز کردند.
در هشــتاد و چهارمیــن هفتــه پویــش مردمــی 
سه شنبه های بدون خودرو بانک قرض الحسنه رسالت، 

شــهردار اصفهان، رییس و اعضــای چهارمین دوره 
شورای شهر و منتخبین دوره پنجم شورای اسالمی 
شهر اصفهان با مدیرعامل و کارمندان قرض الحسنه 
رسالت هم رکاب شدند و سه شنبه های بدون خودرو 

را با یک اجتماع مشترک آغاز کردند.
پس از رویکرد نوین شهرداری اصفهان در بهره گیری 
از فرهنگ سازی نرم از طریق فعالیت های کمپینینگ 
در حوزه ترافیک و راه اندازی طــرح های مختلف از 
جمله پویش مردمی ترافیک برای سه شنبه های بدون 
خودرو؛ بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان یک پایگاه 
اجتماعی هم پای شــهرداری شــد تا از ظرفیت های 
مختلف خود برای بهبود یک فضای ترافیکی در شهر 

و ایجاد یک شهر سالم استفاده کند.
در چنین شرایطی، پس از شکل گیری پویش مردمی 
سه شنبه های بدون خودرو با شعار هوای اصفهان را 
داریم، این بانک قرض الحسنه نیز هم رکاب مجموعه 
مدیریت شــهری شد تا ســهمی در این اتفاق بزرگ 

داشته باشد.
در همین راســتا دکتر مهدی جمالی نژاد، شــهردار 

اصفهان با اهدای لوح تقدیر از ابراهیم مسکین، مدیر 
بانک قرض الحسنه رســالت استان اصفهان تجلیل و 

قدرداني کرد.
جمالی نژاد همچنین با بیان اینکــه مجموعه بانک 
قرض الحســنه رسالت از زمان شــکل گیری پویش 
مردمی سه شنبه های بدون خودرو هم پای مجموعه 
شــهرداری اصفهان بوده اســت، خاطرنشــان کرد: 
امیدوارم با تالش های انجام شــده ســه شنبه های 
بدون خودرو به عنوان یک اتفــاق بزرگ در اصفهان 
تداوم یابد و نتایج مثبتی برای مردم شهر داشته باشد.
ابراهیم مســکین، مدیر بانک قرض الحسنه رسالت 
اســتان اصفهان نیز ضمن قدردانــي از حمایت هاي 
دکتر مهدي جمالي نژاد، شهردار اصفهان بر ضرورت 
گسترش و ترویج فرهنگ پویش سه شنبه هاي بدون 

خودرو تاکید کرد.
شــایان ذکر اســت، در پایان این برنامه شــهردار، 
مدیران شهری و نمایندگان مردم در شورای اسالمی 
 شهر یادبود ســه شــنبه های بدون خودروی بانک 

قرض الحسنه رسالت را امضا کردند.

در شهر 

 به منظور ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در اصفهان صورت گرفت؛

هم رکابی مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت با سه شنبه های بدون خودرو

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات خبر داد:

 تدوین طرح کالن پیاده سازی 
اینترنت اشیا در کشور 

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: ماموران مالیاتی 
برای اخذ مالیــات در مورد بنگاه هــای اقتصادی کوچک و 
بزرگ بر اساس اظهارنامه تســلیمی عمل می کنند و فقط 
 در صورت اطالع از فرار مالیاتی به صورت علی الرأس اقدام 

می شود.
مراد امیری افزود:شــرکت های تولیــدی و بخش صنعت و 
معدن در صورت پرداخت اصل مالیات، به صورت ۱۰۰ درصد 

مورد بخشودگی جرایم و معافیت قرار گرفته اند.

 وی اضافــه کــرد: اجــرای دو مــاده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانــون 
مالیات های مســتقیم، تقســیط مالیات ها، رفع اختالفات 
مالیاتی و فعالیت کردن هیئت های حــل اختالف مالیاتی 
از دیگر راهکارهای جلــب رضایت و همــکاری با مؤدیان 

بوده است.
امیری گفت: در خرداد ماه سال گذشــته ۲۲۶ هزار و ۱۰۷ 
اظهار نامه مالیاتی مشــاغل به طور الکترونیکی از مشاغل 

استان اصفهان دریافت شده است.

وی افــزود: ایــن آمــار نشــان از شــرکت ۱۰۲ درصدی 
مشــاغل در خوداظهاری مالیاتــی دارد به ایــن معنی که 
نه تنها همــه مؤدیان اقدام به ارســال اظهارنامــه مالیاتی 
 کرده اند بلکــه ۲ درصد مــؤدی جدید نیز به آمــار اضافه 

شده است.
امیری اعالم کرد: از بنگاه هــای اقتصادی غیر فعال، مالیات 
اخذ نمی شــود و صاحبان بنگاه های اقتصــادی باید عدم 

فعالیتشان را به صورت کتبی اعالم کنند. 

شرکت های تولیدی و صنعتی با پرداخت مالیات مورد بخشودگی جرایم قرا ر می گیرند
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حجت االسالم والمسلمین »فیروزیان« چهره ماندگار تبلیغ به رحمت ایزدی پیوست
روحانی جلیل القدر و مجاهد خستگی ناپذیر، حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ غالمرضا فیروزیان بعد 

از عمری مجاهدت در راه تبلیغ دین به رحمت ایزدی پیوست.

در شهر

نمایندگی آستان قدس رضوی اصفهان به منظور برگزاری 
دوره تربیت مربــی کالس های قــرآن مهدالرضا)ع( از 
واجدین شــرایط در این دوره ثبت نام به عمل می آورد.
داشــتن مدرک تحصیلی لیســانس و یا فــوق دیپلم با 
گذراندن دوره های قرآنی و داشــتن مدرک روخوانی و 
روانخوانی و تجوید در سطح یک و ســن زیر ۳۰ سال از 

جمله شرایط این دوره است.
عالقه مندان با در دســت داشتن کپی شناسنامه، کارت 
ملی، مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس می توانند از امروز  
تا ۲۸ تیرماه در ساعات ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به محل 
اداره آســتان قدس رضوی اصفهان واقع در خیابان ۲۲ 

بهمن، مجتمع اداری غدیر مراجعه کنند.

کارگاه آموزشــی یــک روزه تایپوگرافــی، امــروز در 
فرهنگسرای باغ غدیر به صورت رایگان برگزار می شود.

برای آشنایی با »تایپوگرافی« باید بدانید هنری است که در 
آن طراح می کوشد با تغییر عناصر متن، مثل: اندازه، فاصله 
حروف، شــکل حروف، فاصله خطوط، پاراگراف بندی و 
مواردی از این دســت، زبان بصری برای تایپ به وجود 
بیاورد. تایپوگرافی در طیف گسترده ای از امور هنری، مثل 
ساخت تیتراژ فیلم، طراحی گرافیک، طراحی کتاب های 
کمیک، طراحی مالتی مدیا و...کاربرد دارد و فرهنگسرای 
غدیر در نظر دارد در کارگاهی یــک روزه و رایگان، هنر 

تایپوگرافی را به هنرجویان آموزش دهد.

نمایــش »پیرمرد، بقچــه، دوچرخه« به نویســندگی 
محمدرضا آریان فر و کارگردانی پیمان کریمی، امروز در 

تاالر هنر اصفهان روی صحنه می رود.
 کارگــردان این نمایــش در مورد جزییــات آن گفت: 
نمایشنامه »پیرمرد، بقچه، دوچرخه« بر اساس یک اتفاق 
واقعی نوشته شده و زندگی یک پیرزن و پیرمرد اهل آبادان 
را روایت می کند که تنها پسرشان در جنگ شهید و جنازه 
اش مفقود می شــود و بعد از سال ها پیرمرد تصمیم می 
گیرد سوار بر دوچرخه ای که خاطرات بسیاری با آن دارد 

به دنبال جنازه پسرش بگردد و ...

برگزاری دوره تربیت مربی 
کالس های قرآن

برگزاری کارگاه رایگان 
»تایپوگرافی« در باغ غدیر

 »پیرمرد، بقچه، دوچرخه«
 به تاالر هنر می آید

 »پاهای بی قرار« 
مرداد ماه کلید می خورد

 خداحافظی آقای بازیگر
 از اینستاگرام

تصویربرداری سریال »پاهای بی قرار« به کارگردانی منوچهر هادی و 
تهیه کنندگی ایرج محمدی در ۳ فصل برای شبکه پنج سیما ساخته 
می شود و ســکانس های ابتدایی با فصل ۲ که از سال ۵۷ تا ۶۴ را به 

تصویر می کشد،  شروع می شود.
»ایرج محمدی« تهیه کننده ســریال »پاهای بی قرار« گفت: این 
سریال در سه فصل زمان حال و گذشته مرداد ماه وارد مرحله تولید 
خواهد شد. فصل اول و سوم زمان حال و فصل دوم را زمان گذشته در 
برمی گیرد که البته در نسخه نهایی و تدوین شده مخاطب با سریالی 
۶۰ قسمتی مواجه خواهد شد که تلفیقی از این سه فصل هستند. وی 
ادامه داد: سکانس های ابتدایی با فصل دو که از سال ۵۷ تا ۶۴ را به 
تصویر می کشد، شروع می شود و بعد از آن به زمان حال برمی گردیم. 
بخش های گذشته در شهرک غزالی تصویربرداری می شود که هم 
اکنون مشغول ساخت دکور هســتیم. بعد از آن به لوکیشن هایی 
می رویم که بافت ســنتی دارند که خوشــبختانه در تهران، خانه و 

محله هایی با این مشخصات زیاد است. 

رضا کیانیان بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرام خود تصمیم گرفت از این فضا فاصله گرفته و خداحافظی 
کند. این بازیگر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:»نمی دانم در تاریخ ، 
چندین هزارنفر یا چندین میلیون نفر ، فقط به خاطر اینکه پایبند دین ، 
مذهب و عقیده ای بودند، کشته شده اند! از هابیل و قابیل تا همین امروز.

از جنگ های صلیبی تا داعش و طالبان .از انکیزیسیون دیروزی تا تفتیش 
عقاید امروزی .از نسل کشی یهودیان  ارامنه تا نسل کشی مسلمانان .فقط 
به نام دین ، مذهب و عقیده.به بهانه با خدایی و بی خدایی ! فقط کشته اند و 
کشته شده اند.این روزها می خواهم مدتی به غار تنهایی خودم پناه ببرم. با 
این پست غمگین ، مدتی از همه شما خداحافظی می کنم.نمی دانم چند 

روز یا چند هفته یا...باید خودم را باز بیابم.«

ابالغ
4/454 شماره ابالغنامه: 9610106795300225  شماره پرونده: 9609986795300002 
شماره بایگانی شعبه: 960002 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محدثه فتاحی به نشانی 
شهرکرد خ کاشــانی پ 18 ، تاریخ حضور: 1396/06/12 یکشنبه ساعت 17:00 محل 
حضور: اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57. علت حضور: در خصوص دعوی علی رضائی برزانی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:11276 شعبه 23 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()83 کلمه، یک کادر(

ابالغ
4/455 شماره ابالغنامه: 9610106797200225  شماره پرونده: 9609986797200145 
شماره بایگانی شعبه: 960145 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: اصغر افشاری به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشت شرقی قبل از سه راه سعیدی پیتزا بهروز )فعال مجهول المکان(، 
تاریخ حضور: 1396/05/29 یکشــنبه ســاعت 15:30 محل حضور: اصفهان، خیابان 
سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57. 
علت حضور: در خصوص دعوی قدرت اله امینی دهقی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:11236 شعبه 42 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )93 کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/458 شــماره ابالغنامــه هــا:9610106794500291 و 9610106794500293 و 
9610106794500292  شماره پرونده: 9609986794500280 شماره بایگانی شعبه: 
960280 مشخصات ابالغ شوندگان حقیقی: حمیدرضا سلیمانی، محمدرضا سلیمانی  و 
مهدی طریقت همگی به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور: 1396/06/11 شنبه ساعت 
16:00 محل حضور: اصفهان، خیابان ســجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروی مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57. علت حضور: در خصوص دعوی حمید ترابی 
مدیسه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:11211 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک( )93 کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/460 شماره ابالغنامه:9610100350603792 شماره پرونده: 9509980350600639 
شــماره بایگانی شــعبه: 950772 خواهان علی آرمان شــکوه دادخواستی به طرفیت 
خواندگان قدرت اله اقدسی و حبیب اله فوالدی و شاهین روحانی و رسول عشوریون 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به اخذ پایان کار تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600639 
ثبت گردیده با توجه به اینکه نظریه کارشناسی ارائه شده است، به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقای رسول عشوریون و به تجویز ماده  73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مهلت یک 
هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، رونوشت نظریه کارشناسی 
را دریافت نموده و درصورت داشتن اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی به صورت 
مکتوب با ذکر دالیل ارائه نمایند. م الف:11193 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )199 کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/461 شماره ابالغنامه: 9610106794200306  شماره پرونده: 9609986794200382 
شماره بایگانی شعبه: 960385 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: فرج اله جوادی فرزند 
حسنعلی به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور: 1396/06/15 چهارشنبه ساعت 10:30 
محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شــورای حل اختالف. علت حضور: در خصوص دعوی اکرم شهبازی مرام به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:11185 شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )81 

کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/482 خواهان: خانم زهره شیروانی جزی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خوانده 
جالل جعفرزاده فرزند حاجی محمد به خواســته طــالق تقدیم دادگاه هــای خانواده 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده واقع درخیابان 
میر نبش کوچه آفتاب مجتمع قضایی شهید قدوســی طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع و به 
شــماره 960242/خ1 ثبت گردیده که پرونده در اجرای مــواد 27 و 28 قانون حمایت 
خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده اســت؛ به علــت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، یکی از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در قانون 
فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفی نماید. در غیر این صورت برابر مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 11282 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان)173 کلمه، دو کادر(

ابالغ
4/508 شماره ابالغنامه: 9610106794200320  شماره پرونده: 9509986794201363 
شماره بایگانی شعبه: 951364 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: رسول قاسمی نژاد فرزند 
منوچهر به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور: 1396/06/20 دوشنبه ساعت 08:30 
محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف. علت حضور: در خصوص دعوی عباسعلی آقابزرگی دلیگانی به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:11256 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)81 کلمه، یک کادر(
مزایده

4/545 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص کالســه اجرایی960729 ج 5 له محمد اعزازی بــا وکالت آقای صادق 
شفیعی علیه رقیه حیدری و رزیتا اعزازی، افشین اعزازی، رویا اعزازی با وکالت خانم 
زهره صالحی مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم اسفندیار اعزازی به شماره پالک ثبتی 285 
فرعی از 151194 مجزی شده از  420/ 15194 واقع در بخش 5 در روز پنجشنبه مورخ 
96/5/19 ساعت 9 صبح در محل این اجرا دادگستری کل استان اصفهان طبقه زیرزمین 
 اجرای احکام حقوقی جهت فروش از 72 حبه از ششــدانگ پــالک ثبتی 2855 فرعی از 
420/ 15194 بخش 5 به نشانی خیابان عالمه امینی، کوچه شهید پرویز ابتکار) شماره 
15( بن بســت اول ســمت راســت پالک 68 که اکنون در تصرف می باشــد با وصف 
کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با 
تودیع نقدی 10% قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. ضمنا ملک هم اکنون تخلیه و کسی 
در آن سکونت ندارد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: ملک مورد نظر دارای سند 
مالکیت به شرح زیر می باشد. پالک ثبتی شماره 2855 فرعی از 15194 اصلی، واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان و دارای سند شش دانگ با شــماره چاپی 093460 الف 77 است 
که تمامی مالکیت شــش دانگ آن به نام مرحوم آقای اســفندیار اعزازی و شماره ثبت 
ملک 19915 در صفحه 526 در دفتر جلد 17 و نوع ملــک آن از یک باب خانه با کاربری 
مســکونی و وضعیت خاص آن طلق و بدون حقوق ارتفاقی می باشــد. موقعیت محل: 
محل متنازع فیه به آدرس فوق االشاره شامل ساختمان مســکونی دو طبقه) یک طبقه 
زیرزمین و یک طبقه بر روی آن( با موقعیت جنوبی و بر گذر 5 متری می باشد. با توجه 
به اینکه اندازه گیری های انجام گرفته جهت ابعاد در محل با متر دستی و حدودی انجام 
شده اســت و اختالف بین اندازه طول های مکتوب در سند با اندازه گیری طول های در 
محل، قابل اغماض بوده و اندازه های سند با محل مطابقت دارد. مساحت کل ششدانگ 
ملک طبق سند دویست و چهارده مترمربع)214/000 متر مربع ( است. مشخصات کلیه 
ساختمان)اعیان(:ساختمان مذکور در یک زیرزمین یک بر که در ضلع شمال آن یک گذر 
5 متری در حال حاضر می باشد در دو طبقه شامل: یک طبقه زیرزمین) با کد 2/20- و یک 
طبقه در همکف ) با کد 1/00+ ( که به صورت سواره پیاده و به متراژ کل حدودا 283/000 
مترمربع )اعیانی هر طبقه با احتســاب پارکینگ 141/50 مترمربع- با متوسط طول و 
عرض ساخت و به ترتیب 13/33 و 10/33 متر( به شرح زیر است: 1- در زمان بازدید، 
ساختمان بدون سکنه مشاهده گردید و در صورت ســکونت در آن، ساختمان نیاز به 
تعمیر و مرمت دارد. 2- کیفیت مصالح مصرفی آن پایین می باشد.3- اسکلت ساختمان: 
از دیواره باربر و سقف ها از تیرآهن و طاق ضربی می باشد. 4- قدمت ساختمان حدوداً 
30 سال می باشد. 5- طبقه زیرزمین و طبقه همکف دارای انشعابات آب،برق، گاز و تلفن 
می باشد. 6- نمای بیرونی ساختمان در ضلع شــمال پالک مجاور گذر ) تا تراز سقف 
پارکینگ( از ســنگ بادبر و در باالی آن تا تراز بام از آجر نما و نمای داخلی دیوارهای 
حیاط از قرنیز سنگی به ارتفاع حدودا 25 ســانتی متر در پایین و آجرنما در باالی آن و 
کف حیاط از موزاییک می باشد. همچنین در حیاط یک باغچه کوچک نیز می باشد.7- در 
گوشه جنوب غربی حیاط، یک سرویس بهداشتی به ابعاد 2/70*1/45 متر و به مساحت 
حدوداً 3/90 متر می باشد 8- سیســتم گرمایش طبقه زیرزمین و طبقه همکف، بخاری 
گازی و سرمایش آن کولرآبی است 9- ســاختمان دارای پارکینگ مسقف به صورت 
تونلی که گذر شــمالی را به حیاط متصل نموده است، می باشد. 10- در ورودی اصلی 
ساختمان از ضلع شمال ساختمان مجاور گذر بن بســت پنج متری و از نوع فلزی می 

باشد. 11- مجموعه مساحت ساخت مفید و غیر مفید در طبقه زیرزمین، طبقه همکف با 
پارکینگ هرکدام حدودا 141/50 متر مربع می باشد. مشخصات ساخت)اعیان( 1-5- 
طبقه زیرزمین با کد )2/20- ( مسکونی دو خوابه و با ارتفاع مفید 2/85 متر آشپزخانه 
اپن: با کابینت از نوع فلزی، پوشــش دیواره ها و کف از سنگ و از پوشش سقف آن گچ 
سفیدکاری و رنگ، سرویس بهداشــتی و حمام: پوشش کف سرامیک، پوشش دیواره 
ها کاشی سقف از سیمان ســفید، در ورودی از آلومینیوم سالن پذیرایی و اتاق خواب 
شمالی: پوشش کف از پالستر سیمان پوشش دیواره ها و سقف گچ سفیدکاری و رنگ، 
اتاق خواب غربی: پوشش کف از سنگ، پوشش دیواره ها و سقف گچ سفیدکاری و رنگ، 
در و پنجره رو به حیاط: از نوع آلومینیوم معمولی و با شیشه ساده، درهای داخلی: از 
نوع چوبی رنگ شده، در ورودی ساختمان طبقه زیرزمین: از نوع آلومینیوم معمولی و 
با شیشه ساده، ایوان: در جلوی سالن مشرف به حیاط یک ایوان که سمت حیاط آن یک 
باغچه و پله سنگی جهت دسترسی به کف حیاط قرار داشته و پوشش کف و دیواره های 
جانبی آن از سنگ ازاره تا تراز کف حیاط می باشد. 5-2- پارکینگ مسقف به صورت 
تونلی در کد ارتفاعی 0/00+ و با ارتفاع مفید 2/15 متر: پوشــش کف موزاییک، پوشش 
دیوارها از قرنیز ســنگی در پایین و آجر نما بر روی آن تا زیر سقف، پوشش سقف از 
گچ سفیدکاری، در ورودی آن فلزی لوالیی و بطول 12/10 و به عرض 3/10 به مساحت 
مفید حدودا 37/50 متر مربع می باشد. 5-3- طبقه اول )با کد 1/00+( مسکونی دو خوابه 
و با ارتفاع مفید 3/00 متر: آشپزخانه معمولی: با کابینت از نوع فلزی، پوشش دیوارها تا 
ارتفاع 1/50 متری از کاشی و باالی آن تا زیر سقف از گچ سفیدکاری و رنگ و پوشش 
سقف آن گچ سفیدکاری و رنگ، در ورودی از نوع چوبی رنگ شده، سرویس بهداشتی: 
پوشش کف سرامیک، پوشش دیوارها تا ارتفاع 1/40 متری از کاشی و باالی آن تا زیر 
سقف و پوشش ســقف از گچ ســفیدکاری و رنگ، در ورودی از نوع چوبی رنگ شده، 
حمام: پوشش کف سرامیک، پوشــش دیوارها کاشی و پوشش سقف از سیمان سفید، 
در ورودی از نوع چوبی رنگ شده، ســالن پذیرایی و اتاق خواب: پوشش کف پالستر 
سیمان، پوشش دیوارها و سقف گچ سفیدکاری و رنگ، اتاق خواب دارای کمد چوبی) 
اتاق خواب ها و حمام حدوداً 1/40 متر باالتر از کف ســالن قرار داشته و به وسیله پله 
داخلی با سالن ارتباط دارد( ، تراس جنوبی جلوی سالن بدون سقف: پوشش کف از سنگ 
و دیوارها از آجرنما، در و پنجره های ســمت حیاط و سمت گذر: از نوع فلزی با رنگ و 
با شیشه ساده که بر روی لبه تراس جنوبی سالن نرده فلزی نصب شده است، درهای 
داخلی و در ورودی ساختمان از نوع چوبی رنگ شده است. 5-4 - راه پله ارتباطی بین 
طبقه زیرزمین و اول بام: کف پله از سنگ، پوشش دیوارها تا ارتفاع 0/20 متر از سنگ و 
روی آن تا زیر سقف از گچ سفیدکاری و رنگ و پوشش زیر شمشیری های راه پله از گچ 
سفیدکاری و نرده پله از نوع فلزی می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد فوق 
االشاره و با بررسی های بعمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات شامل متراژ اعیانی و 
عرصه موجود در زمان بازدید و در نظر گرفتن موقعیت مکانی ملک فوق و کلیه عوامل 
موثر در موضوع ارزیابی کل ششدانگ ملک مذکور به مبلغ 9/261/344/000 )نه میلیارد 
و دویست و شصت و یک میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال ( برآورد و اعالم 
نظر می گردد. م  الف: 10317 اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)1284 کلمه، 13 کادر(
به استثنای بهای یک شانزدهم ثمنیه

4/548 بر اساس تقاضای آقای عباس حقیقی فرزند اسفندیار مبنی بر حذف عبارت »به 
استثنای بهای یک شانزدهم ثمنیه اعیانی« از تمامت ششدانگ پالک 15191/4648 مورد 
ثبت صفحه 377 دفتر 141 خوراســگان واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق/ 
گواهی دفتر امالک، مالک بهای یک شــانزدهم ثمنیه اعیانی مذبــور خانم منور ضیائی 
ردانی همسر مرحوم حسن زارعی هرمدانی می باشد در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 
1324000 ریال تعیین نمــوده که متقاضی فوق الذکر مبلغ مذبور را طی فیش شــماره 
01085 مورخ 96/3/18 به صندوق ســپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از نشانی 
مالک بهاء اعیانی مذکور و حیاط یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ ســپرده مذکوربه اداره ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان واقع در خیابان تاالر مراجعه نماید و در صورتی 
که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه 
قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه 
گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بهای یک شانزدهم ثمنیه اعیانی« از سند فوق الذکر 
حذف خواهد شد.م الف: 10627 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

)216 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/546 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 960693 ج / 5 خواهان خانم نرجس صالجی خوانده: آقای محمد عبدالهی، 
مبنی بر فروش یک واحد آپارتمان به شماره پالک ثبتی 3/1964 مفروز و مجزی شده 

از 846 فرعی از اصلی به نشــانی اصفهان خیابان خیام )خرم(کوی الیادران، بن بست 
شهید نصراصفهانی، انتهای بن بست پالک 21 و کدپستی 8183815541 جلسه مزایده 
ای در تاریخ 96/5/12 روز پنجشنبه ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت، ساختمان مرکزی دادگستری، طبقه 
زیرین، اجرای احکام حقوقی، واحد 5( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از مزایده از مورد مزایده به آدرس صدر الذکر بازدید نمایند و کســانی حق شرکت در 
مزایده را دارند که ده درصد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری اصفهان 
به شماره 2171290210008 )بانک ملی( واریز نموده و فیش آن را همراه داشته باشند. 
مزایده از مبلغ کارشناسی شــروع و برنده فرد یا افرادی هســتند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهند. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناســی: یک واحد آپارتمان واقع در 
بخش 14 ثبتی غرب استان اصفهان به مساحت 107/4 متر مربع با شماره ملک 3/1964 
فرعی مفروز و مجزی شده از 846 فرعی از اصلی مذکور قطعه صفر تفکیکی ثبت شده 
در دفتر شماره 1133 صفحه 431 به شــماره ثبت ملک 250362 با شماره چاپی سند 
062239 ب 94 با قدرالسهم 3 دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان فوق به نام خانم نرجس 
صالحی و سه دانگ دیگر به نام محمد عبدالهی به ثبت رسیده است و همچنین آپارتمان 
در طبقه اول یک مجموعه 3 واحدی به متراژ 107/4 مترمربع با قدمت حدود 10 سال با 
اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و نمای سنگ و آجر، درب ورودی و پارکینگ و درب 
و پنجره های ضلع جنوبی فلزی و پنجره های ضلع شمالی آلومینیوم می باشد. درب های 
داخلی چوبی و کابینت آشــپزخانه MDF، آپارتمان فوق دارای 2 عدد اتاق خواب یکی 
در ضلع جنوبی که دارای یک باب تراس مسقف به مساحت 4/64 مترمربع و دیگری در 
ضلع شمالی می باشد. کف و دیوارهای آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام کاشی و 
سرامیک می باشد دیوارهای داخلی با گچ و رنگ پوشیده شده است و سیستم گرمایشی 
به صورت بخاری گازی و سرمایشی به وســیله کولرآبی تامین شده است. با در نظر 
گرفتن جمیع جهات کارشناسی و همچنین عرضه و تقاضای ملک در زمان مباشرت به 
ارزیابی و تعیین قیمت و موقعیت محلی و نوع مالکیت ملک فوق و دیگر عوامل موثر در 
ارزش گذاری ملک فوق قیمت روز شــش دانگ آپارتمان فوق معادل 1/900/000/000 
ریال )معادل یکصد و نود میلیون تومان( تعیین و اعالم می گردد الزم به ذکر اســت که 
آپارتمان فوق در تصرف خوانده آقای محمد عبدالهی می باشــد. م الف: 9375 اجرای 

احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان )445 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/541 کالسه پرونده: 1258-95 تاریخ رسیدگی: 95/12/21 مرجع رسیدگی: شعبه 12 
شورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: وحید نصیری ساکن: خمینی شهر ابتدای خ 
کهندژ جنب داروخانه فردوسی وکیل خواهان: مجید پرنده به نشانی: خ شریعتی جنوبی 
مقابل پنجشنبه نرسیده به کوی شــهیدان نکویی مهر خوانده: رحمان مالکی به نشانی 
منظریه خ فیض االسالم خ صفا کوی صفا مقابل مســجد امام حسین خواسته: مطالبه 

وجه چک 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: درخصوص دادخواســت تقدیمی آقای وحید نصیری به طرفیت 
رحمان مالکی به خواسته مطالبه مبلغ سی و دو میلیون ریال وجه 2 فقره چک و به شماره  
832907-95/9/5 و 1578/341619/19 - 95/10/17 عهده بانک اقتصاد نوین شــعبه 
1391 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در 
جلســه رســیدگی مورخه 95/12/21 عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/12/21 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
 خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
 در حق خواهان صادر و اعالم  می گــردد رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز
  پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
 تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف: 4186 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )393 کلمه، 

5 کادر(

تلویزیون

اینستاگردی

مشــکالت مختلف هنر و به خصوص هنر تئاتر، در شهرهای 
مختلف کشور باعث شده که هنرمندان این رشته نتوانند آنگونه 
که شایسته است در این زمینه پیشرفت قابل مالحظه ای داشته 
باشند؛ هنر تئاتر به عنوان یک هنر بسیار پرطرفدار و البته دشوار 
و پر از حاشیه در سال های گذشته نتوانسته در شهر اصفهان 

جای خود را باز کند.
اگر چه هنرمندان این شهر در تالش اند که این هنر زیبا و البته 
دشوار را زنده نگه دارند، اما با این حال در صورتی که حمایتی 
از سوی مسئوالن مختلف درباره این هنر وجود نداشته باشد، 

تئاتری های اصفهان نمی توانند به آینده آن امیدوار باشند.
»رپرتوار تجربه« که امسال از سوی تاالر هنر سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان اجرایی شد، یک اتفاق مناسب در 
این زمینه به شمار می رفت که بســیاری از کارگردانان جوان 

اصفهانی را به سمت خود جلب کرد.
»بر پهنه دریا« نام نمایش طنزگونــه ای بود که در مجموعه 
نمایش های رپرتوار تئاتر تجربه، به نمایش درآمد؛ نمایشنامه آن 
نوشته »اسالومیر مروژک« نویسنده لهستانی است که شیوه 

طنز سیاه را در کارهای خود حفظ می کند.
مروژک در نوشته های خود سیاست را به گونه ای با موضوعات 
خیالی در هم می آمیزد و جنبه های تاریخــی را به آن پیوند 
می زند؛ »بر پهنه دریا« نوشته ای است که دموکراسی شعارگونه 

را به تمسخر می گیرد.

نمایش »بر پهنه دریا« به روایت رپرتوار تئاتر تجربه، داستانی 
است از سه دختر که با نام های کوچک و بزرگ و متوسط از آنها 
یاد می شود.آنها در میان آب های دریا، درون کشتی زندانی شده 

و آذوقه غذاییشان به پایان می رسد.
دخترانی که برای زنده ماندن به دنبــال راه نجات می گردند 
خوردن یکی از همراهان را به عنوان وسیله ای برای رهایی از 
گرسنگی انتخاب می کنند. داستان با انتخابات دموکراتیک 
برای گزینش فردی که باید خورده شــود ادامه پیدا می کند؛ 
تبلیغات انتخابی شروع شده و هر یک از حاضران برای دفاع از 

زندگی خود تالش می کند.
تبانی و همدســتی »بزرگ« که شــخصیتی قــوی دارد با 
»متوسط« که به چاپلوسی بزرگ می پردازد سبب می شود تا 
»کوچک« به عنوان گزینه ای برای خورده شدن مطرح شود و 

این داستان ادامه پیدا می کند.
جامعه کوچک، نمونه ای از یک دنیای واقعی

ایمان جمشــیدیان، کارگردان »بر پهنه دریا« که خود نیز از 
بازیگران این نمایش بود، اظهار داشــت: بر پهنه دریا نگاهی 
طنزگونه به وقایعی دارد که در جامعه های بشری اتفاق می افتد 

و این جامعه کوچک نمونه ای از یک دنیای واقعی است.
وی در مورد حضور در رپرتوار تئاتر تجربه گفت: این رپرتوار یک 
دوره آموزشی علمی خوب و تاثیرگذار بود که با حضور اساتید 
باتجربه که خود دستی بر آتش نما یش دارند توانست واقعیت 

دنیای تئاتر را به هنرجویان جوان آموزش دهد.
اتفاقی جدید و نو که در اصفهان رقم خورد

کارگردان جوان اصفهانی ادامه داد: همه کسانی در رپرتوار تئاتر 
تجربه حضور داشتند دست  به  دست هم دادند تا اتفاقی نو در 
اصفهان رقم بخورد و تالش کردند تا گامی در جهت پیشرفت 
تئاتر شهر خود بردارند، اما تئاتر اصفهان هنوز با تئاتر پایتخت 
فاصله زیادی دارد و برای پر کردن این فاصله باید بسیار تالش 
شود.وی مهم ترین عامل در پیشرفت تئاتر اصفهان را همکاری 
مسئوالن فرهنگی شهر دانست و بیان داشت: نهادهای زیادی 
در شهر می توانند در پیشبرد تئاتر نقش داشته باشند و همه 
باید در کنار هم دید روشنی از آینده این مقوله داشته باشیم 
تا تئاتر به حرکت خود ادامه دهد و برای آنکه قوت بگیرد همه 

باید تالش کنند.
جمشیدیان عامل فاصله تئاتر امروز اصفهان را با تئاتر پایتخت 
حواشی بسیار زیاد آن دانست و گفت: برای آن که بتوانیم آینده 
روشن تر برای تئاتر تصور کنیم الزم است از حواشی دور بمانیم.

ذهن هنرمند باید تا حد امکان از این مسائل دور باشد تا بتواند 
به تبلور الزم دست یابد؛ امروز برای آنکه بتوانیم تمرکز کنیم 

باید از میان حرف ها و حدیث ها گذر کنیم.
فضای کار در اصفهان 

وجود ندارد!
وی به نبود فضای کافی برای 
شروع کار اشاره کرد و اذعان 
داشت: کار اولی ها نمی توانند 
کار خــود را نمایش دهند و 
در نهایت خفه می شــوند. 
شاید چیزهایی که در دست 
دارنــد ارزش اهمیت دادن 
داشته باشــد؛ پیشکسوتان 
باید کمک کنند تا جوانان 
به این عرصه وارد شوند ؛ کار 
اولی بودن به معنی کار نابلد 

بودن نیست.
هنرمنــد جــوان اصفهان 
تاکید کرد: اگر بزرگان تئاتر 
شــهر جای خود را در حد 
یک قدم بــه جوانان بدهند 
پیشرفت جوانان و کار اولی ها 

حاصل می شــود. نمایش »بر پهنه دریا« به کارگردانی ایمان 
جمشیدیان تا ۳۱ تیرماه به غیر از ۲۸ و ۲9 ساعت ۲۰:۳۰ در 

تاالر فرشچیان به نمایش در می آید.

اتفاقی نو که در نصف جهان رقم خورد؛

برگزاری نمایش های رپرتوار تئاتر تجربه در اصفهان

همه کسانی در 
رپرتوار تئاتر تجربه 

حضور داشتند دست  
به  دست هم دادند تا 
اتفاقی نو در اصفهان 

رقم بخورد و تالش 
کردند تا گامی در 

جهت پیشرفت تئاتر 
شهر خود بردارند
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فناورانه

گروهی از دانشمندان کوچک ترین ستاره جهان را کشف کرده اند. این ستاره 
کمی بزرگ تر از زحل بوده و جاذبه گرانشی سطح آن نیز ۳۰۰ برابر قدرتمندتر 
از  جاذبه زمین است؛ همچنین در کشف حیات در فضا به دانشمندان کمک 

می کند.
ستاره های کوچک و کم سو نمونه های ایده آلی برای ردیابی سیاره هایی با 
اندازه مشابه زمین هستند. درسطح این سیاره ها احتماال آب به شکل مایع 

وجود دارد که از اجزای کلیدی رشد حیات به حساب می آید.
دانشــمندان برای ردیابی ســیاره های دوردســت مشــابه زمیــن، باید 
 ســتاره های کم نــوری را اندازه گیــری کنند کــه ســیاره دور آنها مدار 

می زند.
درهرحال این ستاره توسط ستاره شناسان دانشــگاه کمبریج کشف شده 
و حجم آن مشــابه حجم Trappist-۱، اما اندازه آن دوسوم این ستاره به 

حساب می آید.
EBLM J۰۵۵۵-۵۷Ab احتماال کوچک ترین شیء آسمانی است و حجم 
آن به اندازه ای است که بتواند هسته های هیدروژن را با هلیوم ترکیب کند. 

این فرآیند برای تشکیل ستاره ها حیاتی است.

اختراعی که افکار را تبدیل به موسیقی می کندکوچک ترین ستاره جهان کشف شد

محققان دانشگاه واشنگتن، وسیله ای برای تبدیل فکر به موسیقی ساخته و 
امیدوارند که در گذران دوره نقاهت بیماران پس از سکته یا مشکالت حرکتی 

مفید واقع شود.
این وســیله که انســفالوفون نام دارد، به شــما اجازه می دهد فکرهایتان را 
تبدیل به موسیقی کنید؛ همچنین سیگنال های مغزی را از طریق یک کاله 
جمع آوری و آنها را به نوت های موسیقی تبدیل می کند. این وسیله در کنار 
یک ترکیب کننده به کاربر اجازه خلق آهنگ دلخواه خود را با آالت مختلف 

موسیقی می دهد.
این دســتگاه را با دو دســته از ســیگنال های مغزی می توان کنترل کرد: 
سیگنال های مربوط به کورتکس بینایی )با چشم بسته( و سیگنال هایی که با 

فکر کردن به حرکت همراه هستند.
محققان دانشگاه واشنگتن، پس از ساخت این دستگاه، آن را با ۱۵ بزرگسال 
ســالم آزمودند که در این آزمون، همه آنها می توانستند بدون هیچ آموزش 
اولیه ای، نوای موســیقی را به درســتی خلق کنند. آنها متوجه شدند که در 
این گروه، کنترل دستگاه با چشمان بســته، دقیق تر از تصور حرکت صورت 
می گیرد. انسفالوفون سیگنال الکتریکی مغز را با استفاده از ابزارهایی واسط 

میان مغز و کامپیوتر، به نام انسفالوگرافی، اندازه می گیرد.

شــرکت خصوصی فضانوردی متعلق به جف بزوس در نمایشگاه فضایی این 
ماه، اجازه ورود بازدیدکنندگان به راکت و کپسول فضایی خود را می دهد.

شــرکت بلو اوریجین که رقیب اصلی اسپیس ایکس در ســفرهای فضایی 
خصوصی  محسوب می شود، راکت »نیوشــپرد« خود را به نمایشگاه هوایی 
»ویسکانســین« می برد و در آنجا اجازه وارد و سوار شدن بازدیدکنندگان به 

این راکت را می دهد.
این راکت نخســتین راکتی  است که یک شــرکت خصوصی موفق به فرود 
عمودی آن شد و در سال 2۰۱۵ توانست نخستین پرواز موفقیت آمیز خود در 
مدار مرزی میان اتمسفر زمین و فضای بیکران را انجام دهد و سپس فرودی 

موفقیت آمیز داشته باشد.
کپسول بلو اوریجین دارای پنجره هایی  است که تقریبا نیمی از اتاقک خدمه 
آن را می پوشاند و تیم فضانوردی می توانند حین پرواز از مناظر بیرون نیز لذت 
ببرند. این شرکت همچنین در نمایشگاه هوایی ویسکانسین به بازدیدکنندگان 
اجازه می دهد پس از باال رفتن از موشک و کپسول و نشستن روی صندلی های 
آن، به تماشای تصاویر شبیه سازی پرواز به مدار زمین )که از فیلم های واقعی 
ضبط شده خود این موشک استفاده کرده( بنشینند؛ پس احتماال یک صف 

طوالنی در مقابل غرفه جف بزوس برقرار خواهد شد.

علمپژوهی

یکــی از شــرکت های 
حاضر در رقابت »جایزه 
ایکس ماه« که توســط 
گوگل راه اندازی شــده 
قصد دارد تا سال 2۰2۰ 
یک پایــگاه و عملیات 
حفاری در ماه راه اندازی 

کند.
مسابقه Google Lunar Xprize که توسط گوگل در 
سال 2۰۱۰ آغاز شد، یک جایزه 2۰ میلیون دالری برای 
شرکتی که بتواند روی ماه فرود بیاید درنظر گرفته است. 
این مسابقه، منشأ آغاز به  کار و پیشرفت های زیادی بوده 
که شرکت تازه کار Moon Express یکی از آنهاست و 
اکنون کل برنامه فرود و معدن یابی و استخراج روی ماه 

را ارائه داده است.
شرح برنامه شــرکت »خط  ویژه به ماه« این است که 
ابتدا یک ماه نشین در سال 2۰۱8 روی ماه فرود می آید؛ 
اگر این شــرکت موفق به این  کار شود، جایزه گوگل را 
برده است اما بنیانگذاران افق دیدی فراتر از این در نظر 

گرفته اند.
در مرحله بعدی ماه نشین دیگری در قطب جنوب ماه 
فرود می آید و اقدام به اســتخراج آب، یخ و سنگ های 
معدنی از کره ماه می کند. در مرحله بعد از آن، با استفاده 
از یخ های ماه، سوخت موشــک های بازگشتی تامین و 
در سال 2۰2۰ نخستین محموله از معدن ماه به زمین 
منتقل می شود. تمامی این مراحل قرار است با استفاده از 
موشک »الکترون« متعلق به آزمایشگاه راکت و کاوشگر 

روباتیک MX-1E انجام شود.
مون اکسپرس نخستین هدف از این پروژه را درآمدزایی 
با استفاده از معادن و ذخایر ماه عنوان کرده اما معتقد 
است که یخ موجود در ماه و هیدروژنی که در آن وجود 
دارد، سوخت موشــک های فضایی را تامین می کند و 
از این پس می توان با تاســیس پایگاه هوایی نظارت در 
ماه، این کــره را به پمپ  بنزین و محل ســوخت گیری 
راکت های فضایی برای ســفر به اعماق دورتر منظومه 

شمسی مانند مریخ تبدیل کرد.
مون  اکســپرس توانسته اســت مجوز فرود روی ماه را 
از ســازمان نظارت بر هوانوردی آمریکا دریافت کند و 
تاکنون نیز یک پرواز موفق آزمایشــی با موشک خود 
داشته و ســه پرواز دیگر برای ســال 2۰۱7 میالدی 
برنامه ریزی کرده است. این مجوز در نوع خود بی نظیر 
بوده و هیچ بخش خصوصی دیگری نتوانسته است چنین 

مجوزی را دریافت کند.

ناسا بودجه سفر به مریخ را ندارد
ویلیام گرستنمایر مدیر بخش منابع انسانی ناسا اعالم کرد این سازمان به دلیل کمبود بودجه نمی 
تواند تاریخ دقیق ماموریت ارسال انسان به مریخ را مشخص کند. این اعتراف پس از آن است که 
یکی از معاونان ترامپ تعهد کرده بود فضاپیماهای آمریکایی دوباره اکتشافاتی در مریخ انجام دهند.

»بلو اوریجین« مردم را سوار موشک می کند

هوش سنج

تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک 
برچسب عددی مشخص شده اند.

به شــکل باال نگاه کنیــد، هر کدام 
از مکعــب ها یک برچســب 
عددی خورده؛ ولی برچسب 

یکــی از آنهــا مجهول 
اســت. آیا می توانید 
مشــخص را   آن 

 کنید؟

پاسخ معمای راننده اتوبوس: راننده اتوبوس خود شما 
هستید )نام خودتان(.

  معمای شماره 2185

  جواب معمای شماره 2184

SMS Forwarder مــی توانــد کلیــه پیامــک های 
دریافتی تان را به خطوط دیگر یا حساب های ایمیل شما 
بفرســتد. بنابراین می توانید موبایل اصلی تان را با خیال 
راحت در خانه بگذارید، تلفن همراه دیگر خود را برداشته 
و مطمئن باشید که هیچ کدام از پیامک هایتان را از دست 
نخواهید داد.SMS Forwarder برای انجام وظیفه اش 
گزینه های متعددی در اختیار کاربر قرار داده. می توانید 
پیامک های دریافتی تان را نه فقط به یک شماره، بلکه به 
چندین شماره یا گروهی از مخاطبین دایورت کنید. البته 
توجه داشته باشید که هزینه این انتقال درست مثل پیامک 
زدن معمولی، توسط اپراتور شما محاسبه می شود.اما گفتیم 
که SMS Forwarder امکان ارسال پیامک ها به ایمیل را 
هم دارد. در حال حاضر می توانید متن پیامک ها را به حساب 
های کاربری یاهو و جیمیل تان منتقل کنید، اگرچه این 
قابلیت اپلیکیشن ممکن است در بعضی تلفن های هوشمند 

به درســتی کار نکند. برای انتقال پیامک ها به ایمیل الزم 
است دسترسی های خاصی به اپلیکیشن داده و تنظیمات 
ایمیل تان را دستکاری کنید. در هر صورت اگر موفق به دادن 
دسترسی به SMS Forwarder شوید، مطمئنا این قابلیت 
را بسیار مفید و کارآمد خواهید یافت.گاهی ممکن است به 
خاطر ضعف آنتن، پروســه انتقال پیامک ها به طور کامل 
انجام نشود. SMS Forwarder این حالت را تشخیص 
 Resend می دهد، بنابراین می توانید با فعال کردن تیک
fail messages در تنظیمات اپ، آن را وادار کنید که تا 
حصول اطمینان از انتقال پیامک، دست از ارسال آن نکشد. 
حتی می توانید اپ را طوری تنظیم کنید که انتقال پیامک 
ها را در ساعات مشــخصی از روز انجام دهد. این قابلیت و 
موارد دیگری که گفتیم، از SMS Forwarder اپلیکیشنی 
ایده آل و فوق العاده کاربردی ساخته است. برای دانلود این 

اپلیکیشن، از لینک  goo.gl/zhb1nA   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفیSMSForwarder؛

اپلیکیشنی برای دایورت پیامک ها به ایمیل و شماره های دیگر

افشاگرییکگزارش؛

گوگل به دانشگاه ها رشوه می دهد
گزارشی جدید نشان می دهد که شرکت گوگل مبالغ کالنی صرف 
تامین بودجه تحقیقات استادان دانشگاه ها کرده و هدف آن تغییر 

دیدگاه مردم نسبت به عملکرد تجاری خود بوده است.
 حدود ۱2 استاد دانشگاه از این شرکت مبالغی دریافت کرده و حتی 
برخی از تحقیقات خود را پیش از انتشار در اختیار گوگل قرار داده اند 

تا درباره آن اظهار نظر شود.
 از این تحقیقات برای پشتیبانی از گوگل در کارزار مداوم این شرکت 
با قانون گذاران اســتفاده شــده؛ مانند این اتهام که گوگل به طور 
غیرمنصفانه کاربران را به استفاده از سایت های تجاری خود هدایت 
می کند که البته به نظر می رسد قانون گذاران  از دخالت گوگل در 
تحقیقات دانشگاهی اطالعی نداشته اند. طی ۱۰ سال گذشته گوگل 
برای دفاع از منافع خود بودجه بیش از صدها تحقیق را تامین کرده؛ 
به طوری که گاهی حتی ۴۰۰ هــزار دالر برای یک پروژه پرداخت 
شده است. همچنین گوگل هزینه سفر استادان دانشگاه های  برتر 
مانند هاروارد و برکلی را برای دیدار بــا مقامات و البی گران فراهم 

کرده است.
به گفته یکی از کارمندان سابق این شرکت، مقامات گوگل فهرستی 
از تحقیقاتی را در اختیار داشتند که مایل بودند محققان دانشگاهی 
آن را تهیه کنند. این فهرست شامل  عناوین تحقیق ها، خالصه و 

هزینه تخمینی هر پروژه بوده است.
 همچنین  گوگل به استادان دانشگاه مبالغی پرداخت کرده تا اعالم 
کنند جمع آوری اطالعات مشــتریان آنالین توســط این شرکت 
اقدامی قانونی بوده اســت؛ زیرا خدمات شرکت رایگان هستند. در 
موردی دیگر،  محققان دانشگاهی در ســال2۰۱2 تحقیقی برای  
مقابله با اتهام زیرپا گذاشــتن قوانین آنتی تراســت توسط گوگل 

تهیه کردند.

پلی استیشن 5 احتماال در سال 2019 
عرضه خواهد شد

هنوز از عرضه پلی استیشن ۴ پرو )PlayStation 4 pro( زمان 
زیادی نگذشته است، با این وجود صحبت ها و گمانه زنی ها در رابطه 

با پلی استیشن ۵ شروع شده است.
 ،)Micheal Pachter( بر اســاس صحبت های مایــکل پچتــر
تحلیل گر محصوالت الکترونیکی، احتمال عرضه پلی استیشن ۵ 
در سال 2۰۱9 زیاد اســت و این کنسول مانند پلی استیشن ۴ پرو 
)PS4 Pro( قرار نیست نسلی جدید از کنسول های بازی را با خود 

به بازار آورد.
پچتر می گوید: به نظر من پلی استیشن ۵ در 2۰۱8 عرضه نخواهد 
شد و احتماال باید تا 2۰۱9 یا 2۰2۰ برای این کنسول صبر کنیم اما 
2۰۱9 محتمل تر به نظر می رسد. سونی مشغول زمان بندی مناسب 
است، زیرا کنسول پلی استیشن ۵ از 4k پشتیبانی می کند و باید 
زمانی منتشر شود که بازار تلویزیون های 4K در آمریکا به 50% 
و در سایر کشورهای جهان حداقل به %35 رسیده باشد. به نظر 
من پلی استیشن ۵ سونی آماده است و این شرکت دقیقا می داند در 

رابطه با آن چه سیاست ساختی را در پیش گیرد.
 )Damian Thong( نظر پچتر با آنچه پیشتر توسط دامین تانگ
پیش بینی شــده بود مغایرت دارد؛ دامین تانگ، تحلیل گر دیگری 
است که تاریخ عرضه پلی استیشن ۵ را در سال 2۰۱8 تخمین زده. 
با توجه به اینکه Xbox One X نسبت به PS4 Pro قدرت بیشتری 
داشت، عجیب به نظر می رسد که سونی یک سال به مایکروسافت 
اجازه پیشروی داده باشــد؛ به هر حال باید صبر کنیم و ببینیم چه 

اتفاقی قرار است بیفتد.

 »نخستین روبات وکیل جهان« 
در آمریکا آغاز به کار کرد

به تازگی چت باتی رایگان در ایاالت متحده شروع به کار کرده که 
با استفاده از هوش مصنوعی، به کاربران مشــاوره حقوقی رایگان 
می دهد. این چت بات پس از کسب موفقیت در نیویورک، سیاتل و 
بریتانیا، حاال در تمام ۵۰ ایالت آمریکا در دسترس قرار دارد. جاشوا 
براودر، سازنده چت بات مورد اشاره، ابداع خود را »نخستین روبات 
وکیل جهان« می نامد و تخمین زده این بات طی 2 سال گذشته، 
به مردم کمک کرده تا از ۳7۵ هزار تخلف مربوط به پارک اتومبیل 

تبرئه شوند.
براودر یکی از دانشــجویان تازه وارد دانشــگاه اســتنفورد است و 
می گوید امکان دارد چت باتش با پیامدهای قانونی از سوی دولت 
مواجه شود اما وی بیشتر نگران رقابت با وکالست. »صنعت حقوق، 
صنعتی 2۰۰ میلیارد دالری است اما من از رایگان کردن مشاوره 
حقوقی هیجان زده ام.« براودر ادامه می دهد: »برخی از بزرگ ترین 

شرکت های حقوقی نمی توانند از این مسئله خوشحال باشند.«
براودر باور دارد که چت بات او می تواند باعث صرفه جویی در پول 
و وقت مقامات دولتی شود. وی در واقع عقیده دارد که دولت پول 
زیادی را صرف استخدام اشــخاص می کند که حکم تجدیدنظر را 
می خوانند؛ در حالی که چت بــات DoNotPay می تواند همین 

حکم را به صورت واضح و آسان و در قالب متونی خوانا ارائه دهد.
براودر توســعه این بات را به تنهایی آغاز کرد امــا به مرور زمان در 
زمینه تشخیص قوانین متفاوت هر ایالت با مشکالت مواجه شد و به 
کمک وکالی داوطلب که نیمه وقت کار می کردند، موانع را از پیش 
روی برداشت. کاربر می تواند در هزار دسته بندی مختلف، سواالت 
حقوقی خود را مطرح کرده و بسته به لوکیشن و قوانین محلی، پاسخ 

مورد نیاز را دریافت نماید.

باکمکهوشمصنوعی؛

اپلیکیشنی که دنیا را برای نابینایان 
توصیف می کند

یک شرکت فناوری اپلیکیشــنی ســاخته که قادر است وقایع و 
صحنه های دنیای واقعی را برای کاربران نابینا شرح دهد.

این اپلیکیشــن به کمک هوش مصنوعی فعال شــده و می تواند 
صورت دوستان فرد را شناســایی کند و احساسات آنان را حدس 
بزند. همچنین می تواند تابلوهای نوشتاری را با صدای بلند بخواند 
و حتی در آزمایش ها توانست صحنه ها را برای کاربر خود توصیف 
کند، به عنوان مثال توانســت دخترجوانی را شناسایی کند که در 

پارک بازی می کند. 
برای استفاده از این اپلیکیشن کافی است فرد دوربین موبایل خود 
را روشن کند و از طریق بلندگو اطالعات را بشنود. این اپلیکیشن 
رایگان است و درحال حاضر فقط برای iOS عرضه می شود. البته 
درحال حاضر فقط کاربران ساکن کانادا، آمریکا، هند، هنگ کنگ، 

نیوزیلند و سنگاپور می توانند از این برنامه استفاده کنند.

ماه، پمپ بنزین می شود

 دو شرکت مایکروســافت و BMW، به توســعه اپ مکالمه 
تصویری اسکایپ برای اســتفاده در سیستم iDrive تعبیه 
شــده در اتومبیل های BMW اقدام کــرده اند.پیش از این 
BMW اولین خودرو ســازی بود که اقدام به توســعه و قرار 
دادن مجموعه نرم افــزاری Office ۳6۵ در اتومبیل هایش 
 BMW کرد و گویا از این پس مشتریان اتومبیل های آلمانی
می توانند در اتومبیلشان از امکان مکالمه تصویری اسکایپ 

استفاده کنند.
سیســتم مذکور طوری طراحی شــده که اعالن جلسات یا 

مکالمات برای راننده ظاهر شده و درنهایت شخص می تواند با 
قبول کردن گفت وگو به مکالمه تصویری یا جلسه کاری اش 
بپیوندد. BMW هم تقویم کاری و قرار مالقات های کاربر را 
با کمک گرفتن از سیستم Exchange از مایکروسافت در 
اسکایپ قابل دسترس خواهد کرد و البته این سیستم برای 
کاربران فرانســوی، آلمانی و انگلیسی پیش از باقی کشور ها 

فعال خواهد شد!
گویا همکاری های این دو کمپانی در نقاط ابتدایی است. چند 
وقت پیش بود که زمزمه هایی مبنی بر توسعه کورتانا دستیار 

صوتی مایکروسافت در اتومبیل های BMW مخابره شد. گویا 
این خبر بیراه نبوده و BMW امکان اســتفاده از این دستیار 
صوتی را به زودی در داشبورد اتومبیل هایش قرار خواهد داد! 
کاربر به این واسطه خواهد توانست لیست کارها، پیام ها، قرار 

مالقات ها، اخبار و رویداد ها را به صورت کامل رصد کند!

مایکروسافت و BMW اپ اسکایپ را به خودرو ها می آورند!

برای خیلی از جوانان، تابســتان به معنای آزمون رانندگی 
گواهینامه اســت. با وجود اینکه برنامه های تابستانه ای که 
پیش از رسیدن گرم ترین ســه ماهه سال می ریزیم، معموال 
رنگ و بــوی واقعیت به خــود نمی گیرند، ولی به واســطه 
تعطیلی های موجود، مردم ســعی می کنند این یک مسئله 

را از قلم نیندازند.
اما نکته اینجاســت که گرفتن گواهینامه به آن آســانی که 
بعضی ها فکر می کنند نیســت. جدا از امتحــان رانندگی، 
مجبورید آزمون آیین نامه را هم با موفقیت به پایان برسانید 

تا یک قدم به گواهینامه خود نزدیک شوید. حاال استودیوی 
دیما آمده تا با اپلیکیشن خود روند دریافت گواهینامه را به 

مراتب ساده کند.
در بخش توضیحــات بعضا غلط های امالیی دیده شــده و 

متاسفانه اندازه تمام خط ها هم تنظیم نیست.
همانند خیلــی از برنامه های مشــابه، »آییــن آموز« هم 
اپلیکیشنی اســت که در آن تمامی نکات مرتبط با امتحان 
آیین نامه قرار داده شــده و باوجود آن دیگر نیازی نیســت 
تا بابت ایــن آزمون نگــران باشــید. اما آیین آمــوز با چه 

 ویژگی هایی توانسته خودش را متمایز از باقی رقبایش جلوه 
دهد؟

بعد از نصب برنامه، توضیحــات کوتاهی پیرامون آن خوانده 
و سپس وارد منو می شوید. با وجود اینکه رابط کاربری زیبا 
نیســت و جدا از به کارگیری یک رنگ بندی بهتر، فونت ها 
می توانســتند به مراتب جذاب تر باشــند ولی همین رابطه 
کاربری ســاده باعث شــده تا به راحتی به تمــام بخش ها 

دسترسی داشته و خبری هم از کلیک های اضافی نباشد.
اولین قسمت برنامه، مرتبط با »مجموعه آزمون ها« است؛ 
جایی که ۴ آزمون متفاوت ۳۰ سوالی و زمان دار وجود دارد 
و بعد از خواندن مطالب الزم اپلیکیشــن همانند »آموزش 
تابلوها« یا »تئوری«، می توانید با آنها اطالعات خود را محک 
بزنید. روی کلمــه مطالب الزم تاکیــد کردیم؛ چون ضمن 
وجود توضیحات امتحان آیین نامه، شاهد جزئیات دیگری 

نیز خواهید بود.
هر قسمت خودش به چندین زیر شاخه تقسیم شده و برای 
دسترسی به »تمام« آنها باید ۳۵۰۰ تومان هزینه کنید؛ زیرا 

همه زیر شاخه ها آزاد نیستند.
در این بین مــی توانیم به بخش »عملــی« و »گواهینامه« 
اشاره کنیم که به ترتیب نکات الزم پیرامون امتحان شهری 
و شــرایط الزم برای گرفتن گواهینامه های گوناگون را در 

اختیارتان قرار می دهند. 
جدا از آنکه به کمک قســمت های »تصــادف و تخلفات«، 
»شناخت و نگهداری خودرو«، »آشنایی با قطعات خودرو« 
و »نکات« می توانید تمام اطالعات کمکی برای رانندگی را 

یاد بگیرید.
فکر کنیم تاکنون علت موفقیت ســاخته استودیوی دیما را 
متوجه شده باشید. این توسعه دهنده با قرار دادن آزمون های 
مختلــف و اطالعات گوناگــون در زمینه امتحــان عملی و 
آیین نامه، توانسته خیلی از نیازهای کسانی که می خواهند 
گواهینامه بگیرند را بر طرف کند. بنابراین پیشنهاد می کنیم 

نیم نگاهی به آیین آموز )قبولی در آیین نامه( داشته باشید.
شما می توانید این اپلیکیشن کاربردی را با استفاده از لینک   

goo.gl/poYsfQ  از کافه بازار دانلود کنید.

معرفیاپلیکیشنآیینآموز؛

یک قدم تا گواهینامه!
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مفاد آرا )نوبت اول(
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027008911 مورخ 1395/07/18 سید جعفر 
قریشي  فرزند حســین بشــماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291367284 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

183/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139560302027008914 مــورخ 1395/07/18 زهــره 
ضیائي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 287 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289387321 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

183/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139560302027010919 مــورخ 1395/08/27 فاضــل 
مرکزي فرزند علي بشماره شناســنامه 43397 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282356666 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144/8 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139560302027014430 مورخ 1395/11/06 زهراء رفیعي 
مهردوست فرزند اسداله بشماره شناســنامه 71 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284446123 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1586 فرعــي از اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 246/59 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139560302027014475 مــورخ 1395/11/06 تیمــور 
بلدي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 767 صادره از اصفهان بشماره ملي 
6639540657 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139560302027014478 مورخ 1395/11/06 محســن 
توشقانیان فرزند علي بشماره شناســنامه 117 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287985491 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139560302027016375 مورخ 1395/12/08 گوهر سعیدی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199455040 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي 
از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/90 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139560302027016730 مــورخ 1395/12/16 احمــد 
عبدالهیان خوراسگاني  فرزند عباس بشماره شناسنامه 130 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284071243 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 300 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139560302027016769 مورخ 1395/12/16 مهدي طاهري 
قهجاورستاني فرزند اسداهلل بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291738193 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139560302027016772 مــورخ 1395/12/16 مجید 
آران فرزند منصور بشــماره شناســنامه 740 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1285813146 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139560302027016775 مورخ 1395/12/16 حسین 
امیدواري قهجاورستاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2174 صادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1284062449 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 163/20 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
12- راي شــماره 139660302027000202 مورخ 1396/01/08 حسین 
نواب راد فرزند سیدعلي بشماره شناسنامه 7679 صادره از شهرری بشماره ملي 
0490512747 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152/06 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139660302027000384 مورخ 1396/01/15 قدمعلي 
هرندي جبلي فرزند عباس بشماره شناسنامه 39 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659545173 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

162/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027000457 مورخ 1396/01/17  محمدرضا 
یارعلي فرزند حســین بشــماره شناســنامه 150 صادره از اهواز بشماره ملي 
1754755488 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/48 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027000588 مورخ 1396/01/20  ســید 
محسن احمدي فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 37029 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1282297694 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027001072 مورخ 1396/02/02  بتول شاه 
زیدي فرزند غالم بشــماره شناســنامه 30868 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282236245 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139660302027001074 مورخ 1396/02/02 محمد غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 71252 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1282456261 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139660302027001078 مورخ 1396/02/02 محمود 
غیاثي اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288035381 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027001079 مورخ 1396/02/02 مهدي غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناســنامه 8134 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288089988 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027001080 مورخ 1396/02/02 امیر حسین 
غیاثي اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 404 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288404654 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027001081 مورخ 1396/02/02 پروین غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 43717 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282358464 در 3/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027001082 مورخ 1396/02/02 زهره غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناســنامه 2134 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288228678 در 3/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027001162 مــورخ 1396/02/03 محمد 
کریمي فرزند محمود بشــماره شناســنامه 52 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286931444 در ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 15240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/06 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027001190 مــورخ 1396/02/04 مهدي 
فروغي فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 12347 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283825376 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12641 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 101/35 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027001231 مورخ 1396/02/06 حســن 
مهدیان دولت آبادي فرزند حفیظ اله بشــماره شناسنامه 131 صادره از برخوار 
بشماره ملي 6609498431 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3752 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 140/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027001236 مورخ 1396/02/06 مریم عباسي 
جنداني فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 2006 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283527804 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 322 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

112/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027001623 مورخ 1396/02/16 علي رباني 
خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناســنامه 6788 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283769662 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6381 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/92 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027001959 مورخ 1396/02/24 علي عنایتي 
کردآبادي  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1375 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283989042 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/62 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027001969 مــورخ 1396/02/24 صغري 
توانگر فرزند امراله بشــماره شناســنامه 2025 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286668042 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 132/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027001970 مورخ 1396/02/24 سید حسین 
حســیني ارزناني فرزند سید کاظم بشماره شناســنامه 184 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284015068 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 183/01 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027002583 مــورخ 1396/03/07 حمید 
احمدی  فرزند حســین بشماره شناســنامه 15 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659376819 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 146/59 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027002639 مورخ 1396/03/08 عباسعلي 
ایزدي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 1 صادره از شــهرضا بشــماره ملي 
1199603902 در یکدانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

234/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027002640 مورخ 1396/03/08 ابراهیم 
ایزدي فرزند اســماعیل  بشماره شناســنامه 9 صادره از شــهرضا بشماره ملي 
1199441422 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

234/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شماره 139660302027002643 مورخ 1396/03/08 رمضانعلي 
ایزدي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 8 صادره از شــهرضا بشــماره ملي 
1199594581 در یکدانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

234/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027002651 مورخ 1396/03/08 سیدرسول 
طباطبائي فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 

5649862461 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/97 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027002657 مورخ 1396/03/08 محمود 
اخالقي  فرزند علي بشماره شناســنامه 13351 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283835266 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/85 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027002664 مــورخ 1396/03/08 منصور 
نیکخواه فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 1817 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287771149 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027002686 مــورخ 1396/03/09 علــي 
خرمي فرزند بشیر بشــماره شناســنامه 2030 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289669538 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 108/25 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027002711 مورخ 1396/03/09 عباسعلی 
خمسه عشری فرزند اکبر بشماره شناسنامه 30297 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1282230530 در ششــدانگ یکباب انبار مصالح ساختمانی و محدثات 
احداثی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 6000 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027002714 مورخ 1396/03/09 نوروز علي 
آقاجاني کردآبادي فرزند غالم بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291317821 در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 146/24 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027002821 مــورخ 1396/03/13 هاجر 
کردآبادي فرزند حســین  بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291447555 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

110/58 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139660302027002822 مورخ 1396/03/13 سید علي 
صالحي ابري فرزند سید مرتضي بشماره شناســنامه 62782 صادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1281725153 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقــع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 110/58 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139660302027002913 مورخ 1396/03/16  نرگس 
خرمي فرزند بشیر بشــماره شناســنامه 1314 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289519765 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 404/26 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139660302027002915 مــورخ 1396/03/16  مریم 
کاغذگران فرزند منصور بشماره شناسنامه 91173 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281908444 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

184 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139660302027002920 مورخ 1396/03/16 علیرضا 
عمراني پوده فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشماره ملي 
5129837517 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12197 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/10 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139660302027002946 مــورخ 1396/03/17 علــي 
اسماعیلي فرزند محمود بشماره شناسنامه 2466 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293389862 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 15234 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139660302027002953 مورخ 1396/03/17 ابراهیم 
مســائلي فرزند حبیب اله بشماره شناســنامه 325 صادره از آباده بشماره ملي 
2410920055 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 116-332 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 199 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شــماره 139660302027002961 مــورخ 1396/03/17  مجید 
نیکبخت فرزند فریدون بشماره شناسنامه 838 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289659869 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139660302027002962 مورخ 1396/03/17  رســول 
رجالي فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 798 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1285611985 در ششدانگ یکباب سوله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

536/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139660302027002981 مــورخ 1396/03/18 پــري 
نقش فرزند علي بشــماره شناســنامه 45826 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280883847 در ششــدانگ یکباب خانه ویالیی احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 903/33 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139660302027003040 مورخ 1396/03/21 کرمعلي 
طاهري عمروآبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1199551147 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 12197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 107 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی .

52- راي شماره 139660302027003043 مورخ 1396/03/21 سید خلیل 
حسیني نسب فرزند آقاتقي بشماره شناسنامه 2909 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 6339289721 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 104/65 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا اسدی .
53- راي شماره 139660302027003045 مورخ 1396/03/21 علي ربیعي 
سمسوري فرزند عباس بشماره شناســنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283923971 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 7007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027003159 مورخ 1396/03/22 حسین شیخ 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 5 صادره از زابل بشماره ملي 3673842341 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

6662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 129/45 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي.

55- راي شماره 139660302027003164 مورخ 1396/03/22 مدینه شیخ 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 12738 صادره از کردکوي بشماره ملي 
2248547536 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 6662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

129/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139660302027003196 مورخ 1396/03/23 مریم ایزدي 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288306342 
در 64/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 30/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139660302027003200 مــورخ 1396/03/23 علــي 
گرجي فرزند جعفر بشــماره شناســنامه 1465 صادره از خوانسار بشماره ملي 
1229382682 در 7/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 30/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مریم ایزدی .
58- راي شماره 139660302027003473 مورخ 1396/03/29 مریم قاسمي 
سلیمان آبادي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 430 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1288143400 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/32 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027003487 مورخ 1396/03/29 معصومه 
سرجوقیان فرزند مهدي بشماره شناسنامه 174 صادره از خرمشهر بشماره ملي 
1828879479 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4063 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

148/83  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027003493 مورخ 1396/03/29  حسین 
شــایان نژاد  فرزند عباس بشماره شناســنامه 8925 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283791129 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6406 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 295/14 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027003570 مورخ 1396/03/31  سید علیرضا 
نعمت اللهي  فرزند محسن بشماره شناسنامه 1381 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287733875 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 12034 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/93 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139660302027003571 مــورخ 1396/03/31  عباس 
حیدري فرزند رضا بشــماره شناســنامه 221 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291310495 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک شماره1 فرعي از  8864 اصلی و 8864 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 158/52 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محترم نیکلی .
63- راي شــماره 139660302027003814 مــورخ 1396/04/07 مریم 
زماني فرزند امیر بشــماره شناســنامه 13142 صادره از تهران بشــماره ملي 
0037099043 در ششــدانگ یکباب انبار و سوله باســتثناء بها ثمنیه اعیاني 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 1498/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شاهپور ایروانی فرزند محمد علی.
64- راي شماره 139660302027003990 مورخ 1396/04/12 اعظم همتي 
ولنداني فرزند مهدي بشماره شناسنامه 60370 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282434438 در یکدانگ و یک - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
65- راي شماره 139660302027003991 مورخ 1396/04/12 اکرم همتي 
ولنداني فرزند مهدي بشماره شناســنامه 4590 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282793489 در یکدانگ و یک - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
66- راي شماره 139660302027003994 مورخ 1396/04/12  محمدرضا 
همتي فرزند مهدي بشماره شناســنامه 1899 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288419600 در دو دانگ و دو - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
67- راي شماره 139660302027003997 مورخ 1396/04/12 لیال همتي 
ولنداني فرزند مهدي بشماره شناســنامه 4591 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282793497 در یکدانگ و یک - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
68- راي اصالحی شــماره 139660302027004079 مورخ 1396/04/13  
ابرار افخمي اردکاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1274374367 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
196/47 مترمربع وخریداري طي ســند رســمي صحیح می باشد که در رای 
شماره139560302027014660 مورخ 1395/11/10 اشتباه ثبت شده بود. 
69- راي  اصالحی شــماره 139660302027001977 مورخ 1396/02/25 
امیر امیني هرندي فرزند یداله بشماره شناسنامه 441 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287611771 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
153 مترمربع. خریداري طي سند رســمي صحیح می باشد که در رای شماره 

139560302027010516مورخ 1395/08/19 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/08

هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
م الف: 12024    
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ابالغ
پرونــده:  شــماره    9610106797200221 ابالغنامــه:  شــماره   4 /456
9509986797200746 شــماره بایگانی شــعبه: 950746 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: یونس شفیعی به نشانی: لردگان روستای تل اشکفت مال خلیفه )فعال مجهول 
المکان(، تاریخ حضور: 1396/05/28 شــنبه ســاعت 17:00 محل حضور: اصفهان 
خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57. علت حضور: در خصوص دعوی احمد پذیری به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 11234 شــعبه 42 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()85 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره    9610106797200222 ابالغنامــه:  شــماره   4 /457
9509986797200745 شــماره بایگانی شــعبه: 950745 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: ایمان حفیظ اله به نشانی: اصفهان فارسان خ رجایی جنب بانک انصار کفش 
ایمان )فعال مجهول المکان(، تاریخ حضور: 1396/05/28 شــنبه ساعت 17:30 محل 
حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57. علت حضور: در خصوص دعوی احمد پذیری به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 11233 شعبه 

42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )85 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره    9610106794800212 ابالغنامــه:  شــماره   4 /459
9509986794800638 شــماره بایگانی شــعبه: 950638 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: منصور انصاری به نشــانی اصفهان خ زینبیه کوچه آرد شهرک الله ، تاریخ 
حضور: 1396/06/12 یکشنبه ساعت 16:30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57. علت 
حضور: در خصوص دعوی جمال محمدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف:11202 شــعبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )85 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره    9610106794200287 ابالغنامــه:  شــماره   4 /462
9609986794200064 شــماره بایگانی شعبه: 960064 مشــخصات ابالغ شونده 
حقیقی: محمد موسوی به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور: 1396/06/14 سه 
شنبه ساعت 11:30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف. علت حضور: در خصوص دعوی منصور 
احمدی پزوه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 11255 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )78 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره    9610106796300569 ابالغنامــه:  شــماره   4 /463
9609986796300406 شــماره بایگانی شــعبه: 960407 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: بهرام ترکی باغ بادرانی فرزند فرج اله به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور: 
1396/05/31 سه شنبه ساعت 09:00 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق 
چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختــالف. علت حضور: در 
خصوص دعوی اکبر مقبل اصفهانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 11245 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )85 کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/464 شماره ابالغنامه ها: 9610106794200170 و 9610106794200169  شماره 
پرونده: 9609986794200271 شماره بایگانی شــعبه: 960274 مشخصات ابالغ 
شوندگان حقیقی: طهمورث خســروانی فرزند محمدحسین و مجید محمودی فرزند 
قاسم هر دو به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور: 1396/05/29 یکشنبه ساعت 
08:30 محل حضور: اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف. علت حضور: در خصوص دعوی بانک انصار به 
طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 
11242 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )90 کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/480 خواهان خانم فیروزه محمــودی فرزند لیاقت علی دادخواســتی به طرفیت 
خوانده محمدصادق یاوری فرزند علی یاور به خواســته طــالق تقدیم دادگاه های 
خانواده شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده 
واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه چهارم اتاق 
404 ارجاع و به شماره 951885/خ1 ثبت گردیده که پرونده در اجرای مواد 27 و 28 

قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است؛ به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر 
آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، یکی از اقارب خود را که واجد 
شرایط مقرر در قانون فوق الذکر اســت بعنوان داور به شعبه معرفی نماید. در غیر 
این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 11284 شعبه اول دادگاه خانواده 

اصفهان )172 کلمه، دو کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره    9610100353802442 ابالغنامــه:  شــماره   4 /500
9609980359800313 شــماره بایگانی شــعبه: 960521 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: مجتبی حاجیــان فرزند علی به نشــانی مجهــول المــکان ، تاریخ حضور: 
1396/05/15 یکشنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310. علت 
حضور: در خصوص شــکایت امان ا... مقیمی علیه شــما در وقــت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:11229 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )112 جزایی سابق( )81 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره    9610100353802440 ابالغنامــه:  شــماره   4 /501
9409980358200775 شــماره بایگانی شــعبه: 960520 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: اکرم قندی فرزند محمود به نشانی: سمنان، شاهرود، مرکزی، خ 22 بهمن، خ 
آزادگان 6، پ 37، تاریخ حضور: 1396/05/15 یکشنبه ساعت 09:30 محل حضور: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 310. علت حضور: در خصوص شکایت فرهاد معطری علیه شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف: 11227 شعبه 112 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( )89 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/514  طیبه پریشانی فروشــانی دارای شناسنامه شماره 350 به شرح دادخواست 
به کالســه  315/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرحیم پریشانی فروشانی به شناسنامه 117 در تاریخ 
1395/2/24 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به  1- رباب محمدی فرزند کرمعلی ش.ش 186 )همســر( 2- فتح اله 
پریشــانی فروشــانی فرزند عبدالرحیم ش.ش 397 )فرزند( 3- شــکراله پریشانی 
فروشانی فرزند عبدالرحیم ش.ش 281 )فرزند( 4- نوراله پریشانی فروشانی فرزند 
عبدالرحیم ش.ش 41 )فرزند( 5- طیبه پریشانی فروشانی فرزند عبدالرحیم ش.ش 350 
)فرزند( 6- فاطمه صغری پریشانی فروشانی فرزند عبدالرحیم ش.ش 279 )فرزند( 7- 
فرشته پریشانی فرزند عبدالرحیم ش.ش 335 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4215 شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک( )172 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/517  عبدالرضا آقاجانی دارای شناسنامه شماره 210 به شرح دادخواست به کالسه  
309/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خدیجه کوشکی ورنوسفادرانی به شناسنامه 7327 در تاریخ 1386/5/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- عبدالرضا آقاجانی فرزند حســن به ش.ش 210 )فرزند( 2- مرتضی آقاجانی 
فرزند حسن به ش.ش 182 )فرزند( 3- علیرضا آقاجانی فرزند حسن به ش.ش 149 
)فرزند( 4- غالمرضا آقاجانی فرزند حسن به ش.ش 11858 )فرزند( 5- مهین آقاجانی 
فرزند حسن به ش.ش 50 )فرزند( 6- شهین آقاجانی فرزند حسن به ش.ش 13101 
)فرزند( 7- طلعت آقاجانی ورنوسفادرانی فرزند حسن به ش.ش 443 )فرزند(والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4211 
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک( 

)172 کلمه، دو کادر(
اخطاریه 

4/540 شماره پرونده: 33/96 ح 2 نام و نام خانوادگی: عزت اله رستمی فرزند قربانعلی 
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محل حضور: شــعبه دوم شورای حل اختالف 
خمینی شهر خ پاسداران مجتمع شورای حل اختالف خمینی شهر وقت حضور: ظرف 
ده روز پس از رویت. علت حضور: دعوی تجدیدنظر خواهی ســید جواد حسینی به 

طرفیت شما با ارسال نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم چنانچه الیحه دارید ظرف 
مدت 10 روز پس از ابالغ الیحه خود را کتبا به این شــعبه اعالم نمایید. م الف: 4216 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختلف شهرســتان خمینی شهر)مجتمع شماره یک( 

)98 کلمه، یک کادر(
اخطار اجرایی

4/542 شماره: 878/95 ح 8 به موجب رای شماره تاریخ حوزه 8 شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آقای سعید پاکدل فرزند 
مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 124/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/306/250 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
91/11/20 لغایت زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له آقای امیرحســین مختاری 
فرزند اصغر به نشــانی خمینی شــهر. اجرایی و پرداخت حق االجرا دولتی در حق 
صندوق دولت ضمنا دادنامه صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4218 شعبه هشتم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک( )178 کلمه، دو کادر(

ابالغ رای
4/544 کالسه پرونده: 33/96 ح 2 شــماره دادنامه: 96/3/27- 351 مرجع رسیدگی 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان ســید جواد حسینی به نشانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک دبیرستان شهدا خوانده: عزت اله رستمی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس از  ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا در خصوص دعوی آقای سید جواد حســینی بطرفیت خوانده آقای 
عزت ا... رستمی به خواسته الزام خوانده به انتقال مالکیت خط تلفن همراه به شماره 
09133122754 مقوم به مبلغ 8/700/000 ریال نظر به اینکه خواهان دلیل یا مدرکی 
که قیمت واگذاری و انتقال خط مذکور از خوانده به وی باشد ارائه نداده است و صرف 
نظر خط مذکور از ناحیه خواهان کفایتی در این خصوص ندارد شورا دعوی خواهان 
را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان 
را صادر می نماید رای صادره ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4217 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک( )196 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/549 چون آقای غالمحســین دادخواه تهرانی فرزند رضا نســبت به ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما طی 15913 مورخه 
1396/04/07 گواهی شده و به تایید دفتر 191 حبیب آباد اصفهان رسیده مدعی است 
که به حکایت دفتر امالک و سیستم جامع ششدانگ پالک 15194/2058 واقع در بخش 
5 ثبت در صفحه 86 دفتر 922 امالک که به صفحه 423 دفتر 24 خروجی نقل شده است 
ذیل شماره 170598 و شماره ســند 010180 بنام فرامرز بصیری فرزند محمدعلی 
سابقه ثبت و سند داشته سپس طبق سند انتقال شــماره 97621 مورخه 79/11/08 
دفترخانه 31 اصفهان تمامت آن به پروانه هاشــمی انتقال گردیده و سپس طبق سند 
شــماره 109954 مورخه 1381/6/2 دفترخانه 36 اصفهان تمامت ششدانگ به نام 
غالمحسین دادخواه تهرانی فرزند رضا انتقال قطعی گردیده و طی سند شماره 2386 
مورخه 1392/12/3 دفتر 267 و سند شماره 2253 مورخه 1392/10/14 دفترخانه 
267 اصفهان نزد بانک کشــاورزی و همینطور بانک اقتصــاد نوین رجوع به آگهی 
بازداشت می باشد به علت اسباب کشی 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 هرکس مدعی انجام معامله )غیز از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده 
مسترد گردد. م الف: 12221 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)261 کلمه، سه کادر(
اخطار اجرایی

4/468 شــماره: 951203ش5-1396/3/4 به موجب رای شماره 2117-950 تاریخ 
95/11/26 حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- رضا هادی مشکنانی فرزند ولی اله 2- ولی اله هادی مشکنانی هر 
دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به: محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 

2/770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
موصوف چکهــا 691695-95/6/22 و 691687-95/5/30 و 691693-95/8/15 و 
691694-95/7/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له: علیرضا مشــهدی رنانی 
فرزند محسن به نشانی: اصفهان رهنان خ شریف شرقی جنب بانک سپه تشک آروین 
خواب، صادر و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:11213 شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )210 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/473 شــماره: 676/95ش51-1396/3/22 بــه موجب رای شــماره 1256 تاریخ 
95/12/25 حوزه 51 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی اکبر قربانیان به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 810/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/21 تا تاریخ وصول آن و 
پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام، مشخصات محکوم له: مهناز زجاجی فرزند 
حسن به نشانی: خ مشتاق دوم- خ سپهر - کوچه شهید علیخانی- مجتمع صدف طبقه 
همکف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:11198 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره سه( )178 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/472 شماره: 960239-95-967 به موجب رای شــماره 9609976795700260 
تاریخ 96/2/20 حوزه 27 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه عباس مالعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 56/343/000 ریال بابت قبوض مصرفی گاز و بــرق و 1/473/575 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست 95/10/12 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم 
له: مهدی جعفرزاده به نشانی: اصفهان بلوار کشاورز کوچه شهید وحید کوچه زارع 
ساختمان نور، و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11199 شعبه 27 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()204 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/471 شماره: 950958ش5-96/4/13 به موجب رای شماره 9609976793500278 
تاریخ 96/2/12 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه رضا دوست محمدی فرزند سجاد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به 
شماره 9216/758643-07/ مورخ 95/5/14 و پرداخت مبلغ 3/520/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات 
محکوم له: مجید کدخدایی الیادرانی فرزند حسین شغل آزاد  کدملی: 1270509888- 
 با وکالت ســید جواد میرمعصومی و محمدرضا عشــقی نژاد به نشــانی: اصفهان 
خ شــریف واقفی بین ملک و گلزار جنب مســجد شجره ســاختمان اداری مسعود 
)3( - طبقــه اول - واحــد 16- دفتــر وکالــت ســید جــواد میرمعصومــی. ماده 
34 قانون اجــرای احــکام: همین کــه اجرائیه به محکــوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا بگذارد یــا ترتیبی برای 
پرداخت محکــوم به بدهد یا مالــی معرفی کند کــه اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میســر باشــد و در صورتــی که خــود را قادر بــه اجرای مفــاد اجرائیه 
 ندانــد، باید ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایی خــود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11204 شعبه 5 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()225 کلمه، دو کادر(

ایمان اسکندری نژاد رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لردگان روز گذشته 
از آتش سوزی در 2 هکتار از جنگل های منطقه ارمند لردگان خبر داد و گفت: این آتش با 
تالش 2 ساعته نیروهای ستاد بحران، جوامع محلی و یگان منابع طبیعی شهرستان مهار شد.

آتش سوزی در 2هکتار از جنگل های ارمند لردگان   
اخبار

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را استاندار چهارمحال و 
بختیاری، نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن 
در مجلس دهم، معاون وزیر نیرو و تعدادی از مسئوالن استانی 

همراهی کردند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در حاشــیه این بازدید گفت: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

نحوه و میزان اجرای مصوبات شورای عالی آب را پیگیری کند.
قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: ضروری است تا نمایندگان 
مجلس از نحوه برداشــت آب و اجرای طرح های آبی در مسیر 
رودخانه زاینده رود در محدوده اســتان اصفهــان نیز بازدیدی 

داشته باشند.
وی گفت: همچنین ضروری است تا میزان آورد و برداشت آب این 

رودخانه تحت بررسی کارشناسی و علمی قرار گیرد. 
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: براساس تصمیم گیری های صورت 
گرفته در شورای عالی آب، مقرر شد تا طرح های دارای 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی چهارمحال و بختیاری در حوضه زاینده رود 

مدیریت و بهره برداری شود. 
وی یادآور شد: سهم چهارمحال و بختیاری از رودخانه زاینده رود 
ساالنه 237 میلیون مترمکعب است و به منظور محاسبه دقیق 
میزان برداشت آب، 400 کنتور هوشمند تا پایان سال جاری در 

این استان نصب می شود.
همچنین تاکنون 100 دستگاه کنتور هوشمند بر سطح رودخانه 
زاینده رود در این استان نصب شده و مابقی نیز تا پایان امسال راه 

اندازی خواهد شد. 
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: پس از نصب کنتورهای هوشمند 
روی رودخانه زاینده رود، در صورت مازاد احتمالی در برداشت، 
طرح های این استان تعدیل می شود، در صورت کمبود طرح های 
جدید تعریف شده و در صورت برابری، روند کنونی ادامه دار می 

شود.
وی افزود: کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، مصوبات شــورای عالی آب را از دی ماه 1392 
به بعد بررسی کند تا مشخص شود چه میزان از این مصوبات به 

مرحله اجرا در آمده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: به نظر می رسد از 
حدود 25 بند مصوبه مربوط به نشست های شورای عالی آب، در 
این مدت تنها 3 بند مربوط به چهارمحال و بختیاری اجرایی شده 

و مابقی راکد مانده است. 
وی یادآور شد: مســئوالن چهارمحال و بختیاری در خصوص 
اجرای تونل گالب هیچ گونه رضایت و موافقتی را به وزارت نیرو 
اعالم نکرده اند و ضروری اســت تمامی 13 بند تفاهم نامه بین 
وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص این طرح 

به طور کامل اجرا شود. 
وی گفت: باز و بسته شدن دریچه های سد زاینده رود بدون اطالع 
مسئوالن چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد که مسئوالن 

این استان نیز باید در جریان قرار گیرند.
عالء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی نیز در حاشیه این بازدید تاکید 
کرد: با توجه به اهمیت مســئله آب و بحران ناشی از آن در این 
مقطع تاریخی، موضوع بررسی میزان آورد و برداشت زاینده رود 

در این استان و اصفهان در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
وی افزود: احســاس کنونی اعضای این کمیسیون این است که 
بسیاری از مصوبات شورای عالی آب در حوضه آبخیز زاینده رود 
به طور کامل اجرایی نشده و در آینده نحوه اجرای کامل مصوبات 
شورای عالی آب، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی به طور دقیق بررسی خواهد شد.
وی  افزود: احساس مردم در اجرای عدالت مهم است و آنها باید 
بدانند که عالوه بر کاهش نزوالت جدی و کمبود منابع آب، عدالت 

در رفتار حاکم است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: البته اســتانداران چهارمحال و بختیاری و 
اصفهان، وزیر نیرو، اعضای شــورای عالی آب و سایر مسئوالن 
مربوطه برای رفع مشکالت و معضل ناشــی از کم آبی، دغدغه 

جدی دارند.
وی گفت: بــه همین منظور اعضای کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به همراه معاون وزیر نیرو 
و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از طرح های 

آبی استان اصفهان نیز بازدید می کنند.
بروجردی تاکید کرد: پس از کامل شدن بازدیدها تصمیم منطقی، 
علمی، کارشناسی و به دور از هرگونه سلیقه سیاسی و شخصی 

اعالم می شود.
وی با اشــاره به اظهارات مســئوالن چهارمحــال و بختیاری 
درخصوص باز و بسته شدن دریچه های ســد زاینده رود بدون 
اطالع قبلی افزود: به منظور باز و بســته شــدن این دریچه ها 

هماهنگی قبلی با مسئوالن این استان ضرورت دارد.
در چارچوب این بازدید، رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزیر 
نیرو نیز گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش منابع 
آب، دیر یا زود بایستی اصول مدیریت منابع به هم پیوسته آب 

اجرایی می شد.
وی افزود: اجرای اصول مدیریت منابع به هم پیوسته آب، هزینه 
ارزشمندی برای کشور محسوب می شود و این وزارتخانه هم به 

تنهایی قادر به اجرای این اصول نیست.
وی گفت: هیچکس در توزیع عادالنه آب تردید ندارد، اما رسیدن 
به وفاق، مستلزم تشریک مساعی اســت. به گفته کارشناسان 
هواشناسی، خشکسالی های 10 ســال اخیر در چهارمحال و 
بختیاری باعث کاهش منابع آبی این استان و کاهش 20 درصدی 
بارندگی ها و تغییر الگوی بارش ها از برف به باران شده و روستاها و 

شهرهای استان را با بحران کم آبی مواجه کرده است.

با مسئوالن

سخنگوی جمعیت هالل احمر در شهرکرد:

هالل احمر استان به بالگرد 
مجهز می شود

سیدحمید جمال الدینی ســخنگوی جمعیت هالل 
احمر کشــور گفت: هم اینک 24 فرونــد بالگرد این 
جمعیت در کشور فعال اســت که در این دولت رشد 

40درصدی توسعه ناوگان هوایی را شاهد هستیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه پایگاه 
امداد و نجات هوایی استان 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، گفت: با سرعت بخشــی به عملیات اجرایی این 
طرح، این پایــگاه باید تا هفته دولت بــه بهره برداری 

برسد.
قاسم سلیمانی دشتکی اظهار کرد: با توجه به موقعیت 
توپوگرافی و کوهســتانی بودن این استان، راه اندازی 

پایگاه امداد و نجات هوایی ضروری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیرو تعامل و 
هماهنگی های انجام شده با مسئوالن جمعیت هالل 
احمر کشور، با تکمیل آشــیانه و راه اندازی پایگاه در 
استان، یک فروند بالگرد از سوی جمعیت هالل احمر 

به این استان اختصاص می یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت:

82 میلیارد ریال خسارت نشت 
نفت به محیط زیست گندمکار

نشــت نفت خــام در منطقــه گندمکار و ســرخون 
شهرســتان اردل، به محیــط زیســت چهارمحال و 

بختیاری 82 میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری 
گفت: کارشناســان میزان خســارت زیست محیطی 
ناشی از نشت نفت خام در منطقه گندمکار و سرخون 
شهرســتان اردل در این اســتان را82 میلیارد ریال 

برآورد کردند.
شــهرام احمدی، برآورد نهایی خســارت شکستگی 
خط انتقال نفت خام خوزستان به اصفهان در منطقه 
گندمکار شهرستان اردل آذرماه پارسال در بحث خاک 
منطقه جنگلی حفاظت شده »هلن« را 32 میلیارد ریال 
اعالم کرد. وی گفت: در پی وقوع این حادثه، خسارت 
زیست محیطی به آب، خاک، رودخانه و همچنین تنوع 

گیاهی و جانوری این خطه وارد شد.
احمدی میزان خسارت وارده به آبزیان این منطقه را نیز 
50 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این میزان خسارت 

به دادگستری و وزارت نفت نیز اعالم شده است.

روز پنجشنبه تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، به منظور 
بررسی طرح های آبی و کمبود آب در سرچشمه های کارون و زاینده رود به چهارمحال و بختیاری سفر کردند. 

استاندار چهارمحال در حاشیه سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به این استان عنوان کرد:

چهارمحال برای اجرای تونل گالب موافقتی اعالم نکرده است

سرمایه گذاری تولیدکنندگان 
خوراک آبزیان چهارمحالی در عراق

تولید کنندگان خوراک آبزیان چهارمحال و بختیاری، برای ساخت 
کارخانه تولید خوراک آبزیان درکشور عراق قرارداد بستند.

مدیر توســعه خدمات صنعتی و کارآفرینی شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس این قرارداد، بخش خصوصی 
تمامی مراحل ساخت، تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید خوراک 

آبزیان را در شهر بابل عراق انجام می دهد.
محمد مقیمی افزود: بر این اساس، اجرای عملیات ساخت این طرح 
زیربنایی از صفر تا صد با تجهیزات و ماشــین آالت ایرانی توسط 

بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی ســاخت این کارخانه تولیدی را در راستای ســفر اقتصادی 
مسئوالن صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به عراق دانست و 
گفت: مشارکت واحدهای صنعتی استان در ایجاد یک مرکز تجاری 

در بغداد، از دیگر توافق هاست . 
بزرگ ترین شرکت تولید خوراک ماهی منطقه غرب آسیا، در قطب 
صنعتی شهرکرد قرار دارد و با سرمایه گذاری25 میلیارد ریال برای 

بیش از 200 نفر به طور مستقیم شغل فراهم کرده است.
استان چهارمحال وبختیاری رتبه نخست پرورش ماهیان سردابی 

را در کشور دارد.

 مدیریت تردد جاده های کشور 
با پهپاد، از نیمه دوم امسال

طرح مدیریت تردد جاده های کشــور با پهپاد، از نیمه دوم امسال 
به صورت آزمایشی انجام 

می شود .
معــاون برنامــه ریــزی 
ســازمان راهــداری و 
حمــل و نقل جــاده ای 
کشور، در مراسم معارفه 
مدیــرکل ایــن اداره در 
چهارمحــال و بختیاری 

گفت: تــردد خودروها و مســافر در یکــی از جاده های شــلوغ 
 کشور، از نیمه دوم امســال با پهپادها به صورت آزمایشی نظارت 

می شود.
آدم نژاد افزود: افزایش وســعت دید، دقت باالتر و امکان ارزیابی 
 ســریع تر عبور و مرور جــاده ای نســبت به دوربیــن های ثبت 
 تخلف، از مزایــای اســتفاده از پهپادها برای نظــارت و مدیریت 
 حمــل و نقل جــاده ای کشــور اســت کــه بــه زودی در تمام 

جاده های کشور به کارگرفته خواهد شد. 
وی همچنین گفت: ســاالنه 80 هزار میلیارد ریال برای نگهداری 
جاده ها و زیر ســاخت هــای آن هزینه می شــود تــا 34 هزار 
 کیلومتر جاده کشــور برای حمــل و نقل کاال و مســافر ایمن تر 

شود.
در پایان این مراسم از زحمات دو ساله آقای منوچهر سلمان زاده 
مدیر کل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال 
و بختیاری قدردانی شد و آقای احمد جمشیدی به عنوان مدیر کل 

جدید برای چهار سال معرفی شد.
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يادداشت
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در کاشان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، از اهدای اعضای بدن بیمار مرگ 
مغزی ابوالفضل مهدی بابایی 43 ســاله اهل محالت در کاشــان به سه بیمار 

نیازمند خبر داد.

سوژه روز

با مسئوالن

تبادل تجربیات هیئت قضائی 
تایلند و دادگستری اصفهان

در دیدار هیئت عالی رتبه دادگاه قانون اساسی تایلند با 
مقامات قضائی استان اصفهان با تبادل تجربیات قضائی 

دو طرف ، روند قضائی ایران و تایلند بررسی شد.
در این نشســت رییس دادگاه قانون اساسی تایلند به 
تشریح نحوه فعالیت دســتگاه قضائی کشور پادشاهی 
تایلند پرداخت و گفت : چهار نوع دادگاه قانون اساسی، 
عمومی ، دیوان عدالــت اداری و دادگاه نظامی در این 

کشور فعال است.
نوراک ماپرانل، وظیفه دادگاه قانون اساســی تایلند را 
حمایت از قانون اساســی دانســت و افزود: به گونه ای 
اســت که هم مردم و هم مقامات دولتی نتوانند آن را 
نقض کنند.وی گفت: یکی دیگر از وظایف دادگاه قانون 
اساسی این کشور این اســت که قوای مقننه و مجریه 

قانون اساسی را نقض نکنند.
رییس کل دادگســتری اصفهــان هم در ایــن دیدار 
به تشــریح برخی قوانیــن قضائی ایــران پرداخت و 
گفت:قوانین ما برگرفته از شــرع اســالم است احمد 
خسروی وفا همچنین در این نشست در خصوص ترکیب 
اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند سواالتی مطرح کرد.
هیئت تایلندی شامل قضات عالی رتبه از دیوان عدالت 
اداری و عالی این کشــور و حدود 20 نفر از مشاوران از 
حوزه های مختلف هستند که پس از اصفهان به شیراز 

سفر خواهند کرد.

تعطیلی 60 مدرسه در استان 
اصفهان بر اثر نشست زمین

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: 
بر اثر خشکسالی و نشست زمین 60 مدرسه این استان 
تعطیل شده است.محمد حسین سجاد در جلسه شورای 
آموزش و پرورش زرین شهر افزود : این مدارس بیشتر 
در شهرهای زرین شهر ، فالورجان ، پیربکران  و برخوار 
هستند و دانش آموزان آنها به مکان های آموزشی دیگر 
منتقل شدند.وی با اشاره به اولویت تخصیص اعتبارات 
سازمان نوســازی به تعهدات و تجهیزمدارس در سال 
جاری گفت : بنیــاد برکت تا کنون بیــش از 50 طرح 
آموزشی با اعتباری افزون به 350 میلیارد ریال در استان 
اصفهان اجرا  و به بهره برداری رسانده است.وی گفت: 
بیش از نیمی از مدارس شهرســتان لنجان فرسوده اند 
که باید خیران مدرسه ساز برای ساخت مدارس جدید 

همکاری کنند.

هشتگ نویسی در فضای مجازی
اینترنت، به عنوان بزرگ ترین سامانه ای 
که تاکنون به دست بشر طراحی ، مهندسی 
و اجرا شده است، شبکه ای جهانی اســت که امروزه کمتر کسی 
را شــاهد هســتیم که از خدمات و امکانات متنوع و گوناگون این 
پدیده نوظهور غافل باشــد و مورد اســتفاده قرار ندهد. رسانه ای 
که روز به روز شــاهد کارآیی بیشــتر آن در زندگی روزمره افراد 
هستیم که با گسترش آن در سرتاســر جهان و به دنبال آن رشد 
کاربرانش توانسته جایگاه خود را در بین جوامع انسانی پیدا کند 
و به نوعی جزء جدایی ناپذیر در زندگی امروزی شود. در کنار این 
رویداد به مرور شــاهد ایجاد و گسترش شبکه های مجازی بودیم 
شبکه هایی که مخاطبین بسیاری را جذب کرده و امروزه نقش مهم 
 و فعالی را در پوشش رسانه ای و خبری رخدادها و حوادث جهانی

 ایفا می کند.
 فضایی کــه تمامی کاربران این شــبکه ها می تواننــد تصاویر و 
موضوعات مورد نظرشان را در این شــبکه ها به اشتراک گذاشته 
و در دســترس دیگران قرار دهند. در کنار همه این مسائل اما نام 
یک عنوان امروزه بسیار در این فضاها دیده می شود و آن هشتگ 
است. اصطالحی که خیلی زود در شبکه های مجازی مورد استفاده 
قرار گرفت و به نوعی یک نماد پیشــوندی شبیه به مربع است که 
قبل از واژه مورد نظر می باشد. هشتگ را اینگونه تعریف کرده اند: 
برچسبی است که برای دسته بندی و به اشتراک گذاری پست ها 
و نظرات درباره موضوعی خاص در سطح جهانی و فراتر از حلقه و 
فهرست دوســتان به کار می رود. در واقع با آمدن هشتگ، جست 
وجو برای یافتن یک لغت آسان تر و ســریع تر شده به طوری که 
هر کس می تواند با نوشتن یک عبارت، کلمه یا نام آن را تبدیل به 

هشتگ کرده و به اشتراک بگذارد. 
هشتگ ابزاری برای دســته بندی چنین پیام هایی فراهم آورده 
تا کلیدی تریــن عبارات مربوط به هر موضوع با عالمت هشــتگ 
مشخص و در دسترس گذاشته شود. در واقع کمکی به دیگران می 
شود برای یافتن مطالبی که اشخاص در صفحه های شخصی خود 
قرار می دهند؛ همچنین کاربرد آن در هر شبکه اجتماعی با دیگر 
شبکه ها متفاوت است. گفته می شــود اولین هشتگ را در سال 
2007 شبکه اجتماعی توئیتر با تقریبا یک میلیارد کاربر در سرتاسر 
دنیا به وجــود آورد و بعد از آن دیگر شــبکه های اجتماعی نظیر 
اینستاگرام، فیس بوک گوگل پالس، یوتیوب و... مورد استفاده قرار 
دادند. در مورد ترویج هشتگ نویسی در تبلیغات گفته شده است 
که سازمان های بزرگ تر تنها روی یک هشتگ یا تعداد کمی از آنها 
تمرکز می کنند. با این حال، برخی افراد و سازمان ها تعداد زیادی 
از هشــتگ ها را به کار می گیرند تا بر طیف گسترده ای از مفاهیم 
موردعالقه شــان تاکید کنند. تصمیم گیری در مورد اختصاصی 
کردن هشتگ ها یا ترویج یک طیف، بستگی به استراتژی بازاریابی 

کسانی که با آن درگیر هستند، دارد.
امروزه مسائل و رویدادهای مختلفی که در دنیا شاهدش هستیم با 
هشتگ نویسی در فضای مجازی تبدیل به یک عرف شده و همیشه 
با موضوعات و اتفاقات روزانه می توان هشتگ های متفاوتی را بسته 
به موضوعی که رخ داده جســت وجو کرد. به طوری که در نمونه 
مشابه داخلی آن انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای شهر 
و روستا بود که هشــتگ های فراوانی در این رابطه به وجود آمد و 
در اختیار  کاربران در تلگرام و اینســتاگرام گذاشته شد تا مطالب 
مرتبط با انتخابات را مشــاهده کنند و همچنین  سایر رخدادها و 
موضوعاتی که در تمام کشورها رخ می دهد شاهد هشتگ نویسی 
هستیم از نام اشخاص معروف از جمله سیاستمداران و هنرمندان 
و ورزشکاران گرفته تا مسائل اجتماعی، دینی ، حوادث همه و همه 

در هشتگ نویسی مورد توجه قرار می گیرند.

حاشیه نشینی ، طالق، مواد مخدر، فساد و فحشا از مهم ترین چالش های 
استان اصفهان است . مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
در کارگروه اجتماعی گفت: برای اجرای طرح های مقابله با حاشیه نشینی در 
استان اصفهان 20 میلیارد ریال اختصاص یافت.محمود ابراهیمی با اشاره به 
اینکه سال گذشته 10 جلسه با 50مصوبه به منظور مقابله با حاشیه نشینی 
در استان برگزار شد افزود: سال گذشــته نیز چهار میلیارد و 800 میلیون 
تومان برای این طرح ها اختصاص یافت و در بین شهرهای استان اصفهان 
توزیع شد. وی با بیان اینکه دستگاه ها به نوعی اقداماتی را برای کاهش طالق 
در استان انجام داده اند افزود:در این طرح 10 دستگاه اصلی و 20 دستگاه 
معین در زمینه مقابله با طالق فعالیت می کنند. وی ادامه داد: طالق، مصرف 
مواد مخدر، حاشیه نشینی و فساد و فحشا از مهم ترین چالش های اجتماعی 

و فرهنگی استان است.

شرایط جدید بازنشستگی 
بیمه شدگان روستایی و 

عشایر استان

 اختصاص 20میلیارد 
 برای پیشگیری از 

حاشیه نشینی

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان اصفهان 
گفت:بیمه شدگان روستایی و عشایری استان اصفهان می توانند درخواست 
بازنشستگی پیش از موعد بدهند.عماد اســتکی گفت : جامعه روستایی، 
عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر عضو این صندوق 
با حداقل 10 سال سابقه پرداخت بیمه و 70 سال سن می توانند درخواست 
بازنشستگی پیش از موعد بدهند.مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر استان اصفهان افزود : کشاورزان ، روستاییان ، عشایر 
و ساکنان شــهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر هم با سن باالی  50 
ســال  تا 30 تیر فرصت دارند برای عضویت در صنــدوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر به 204 کارگزاری صندوق مراجعه کنند.

وی گفت: متقاضیان می توانند برای ثبت نام به آدرس اصفهان ،خیابان نظر 
غربی،سازمان بیمه عشایر روستایی مراجعه کنند.

طرح همیار درمان برای 
 اولین بار در اصفهان 

به اجرا گذاشته شد

مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از اجرای طرح » همیار درمان« و اعتباربخشی بیمارستان ها برای اولین بار در اصفهان خبر داد.
دکتر علی اکبر جنگجو افزود: در طرح همیار درمان، هشت بیمارستان مهم از استان به عنوان بیمارستان های قطب در نظر گرفته شده و سایر بیمارستان ها بر اساس 

موقعیت های مختلف مانند جغرافیایی، تقسیم بندی و در زنجیره هریک از آنها قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه این کار برای نخستین بار در کشور در اصفهان، اجرا می شــود، ادامه داد: بدین ترتیب، بیمارستان های قطب استان به صورت زنجیره ای به نظارت 
مستمر و بازدید از بیمارستان های زیرمجموعه خود می پردازند تا طرح اعتباربخشی در بیمارستان ها، استمرار داشته باشد.جنگجو گفت: در طرح همیار درمان 140 
تن از نیروهای خبره بیمارستان ها انتخاب شده و به بازدید از بیمارستان ها می پردازند. دکتر مجتبی گلزاری، رییس اداره نظارت بر خدمات بستری معاونت درمان 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز گفت: طرح اعتباربخشی در بیشتر کشورهای دنیا، اختیاری است اما در ایران، اجباری است.

رییس دانشــگاه علمی کاربردی کشــور گفت: اصفهان به 
علت داشــتن مراکز قوی صنعتی و مهارتی در راه اندازی 
 دانشــگاه بین المللی جامــع علمی کاربــردی پیش قدم

 است.
محمد حسین امید در سفر به شاهین شهر  ودر گردهمایی 
رؤسای  واحد های دانشگاهی جامع علمی کاربردی استان 
گفت: در برنامه ششــم توســعه راه اندازی دانشگاه های 
بین المللی جامع علمی کاربردی  پیش بینی شده و اصفهان  
به علت داشــتن مراکز قوی صنعتی ومهارتی در این مورد 

پیش قدم است. 
امید افزود: دانشــگاه  بین المللی جامــع علمی کاربردی 
دارای اساتید ،مهارت  ودانشجویانی با مدارک بین المللی 

خواهد بود.
وی در خصوص توسعه رشــته های این دانشگاه در مقطع 
کارشناسی ارشد گفت: در حال حاضر 50 رشته کارشناسی 
ارشد داریم و در سیاست کوتاه مدت،  توسعه این رشته ها 
مد نظر نیست ولی دانشگاه جامع علمی کاربردی از  سال 98 
به بعد رشته های مهارتی مقطع کارشناس ارشد را  با نگرش 

جدید راه اندازی خواهد کرد.
رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه 
یکی از انحرافاتی که در گذشته در دانشگاه علمی کاربردی 
اتفاق افتاده، کمیت گرایی بوده اســت افزود: امسال اولین 

مسیر ما ماموریت گرایی است یعنی مراکزی که ماموریت 
خاصی دارند در زمینــه مهارت خود می توانند دانشــجو 

بگیرند.
امید با اشاره به سیاســت های کالن پژوهشی وتحقیقاتی 
دانشــگاه افزود:  با توافق وزارت علوم قرار است  در کنار هر 
دانشگاه جامع علمی کاربردی   یک مرکز رشد داشته باشیم  
وبرای دانشجویانی  که بتوانند شرکت های علمی کاربردی 

راه اندازی کنند،تسهیالت فراهم کنیم.
هزار مرکز دانشــگاهی جامع علمی کاربردی با 450 هزار 
 دانشجو و800 رشــته مقطع دار و400 رشته کوتاه مدت

 تک درس وتک پودمان در کشور فعال هستند. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ساالنه 
60 میلیارد ریال برای کدهای آمبوالنس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی این شهرســتان هزینه 

می شود.
دکتر محمد حاجی جعفری اظهــار کرد: مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی  
کاشان که افزون بر این شهرســتان، آران و بیدگل را نیز 

پوشش می دهد دارای 27 کد آمبوالنس است.
وی افزود: این مرکز هم اکنون دارای 10 پایگاه جاده ای 
در شهرستان کاشــان و دو پایگاه جاده ای در شهرستان 

آران و بیدگل است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی  کاشان هم چنین دارای 
2 پایگاه شهری در آران و بیدگل و پنج پایگاه شهری در 

کاشان است.
حاجی جعفری تصریح کرد: 7 دســتگاه آمبوالنس سال 
گذشته برای دو شهرستان کاشان و آران وبیدگل، تجهیز 

و نوسازی شد.
وی از دیجیتــال  کردن ســامانه اورژانس کاشــان نیز 
خبــر داد و گفت: 6 میلیــارد ریال برآوردهای توســعه  
ای دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان تخصیص یافته  که 
نیمی از آن توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

 پزشکی و بقیه توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان تامین 
خواهد شد.

رییس مرکز مدیریــت حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی  کاشان نیز در این نشست از افزایش 
یک درصدی تصادفات این منطقه در ســه ماه نخســت 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.
حاجی جعفری همچنین از رشد 6 درصدی ماموریت های 
انجام شده در سال 95 نسبت به سال قبل از آن خبر داد 
و یادآور شد: شمار ماموریت های انجام شده در سال 94، 
16 هزار و 526 فقره و ماموریت های انجام شده درسال 

95 نیز 17 هزار و 533 فقره بوده است. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

هزینه 60 میلیاردی برای آمبوالنس های اورژانس کاشان

خبردانشگاه

ريیس دانشگاه علمی کاربردی کشور مطرح کرد: 

اصفهان؛ پیشگام در راه اندازی دانشگاه بین المللی جامع علمی کاربردی

میثم هاديان

اخبار

 آغاز اعزام 
کاروان های راهیان نور اصفهان

اعزام 12 هزار نفر از استان اصفهان به مناطق عملیاتی غرب کشور 
آغاز شد .

 جانشــین ســازمان اردویــی راهیــان نوروگردشــگری ســپاه
 صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهــان گفت :این افــراد در غالب 
270دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور شامل باشگاه 
افســران ،تپه ا... اکبر،یادمان شهدای ابوالحســن و سنندج اعزام 
می شــوند .مهدی اکبری افزود:ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و 
آشــناکردن نســل جوان با دوران دفاع مقدس از اهداف برگزاری 

اردوی راهیان نور است.
وی گفت :تا اواسط شهریور هر روز 5دستگاه اتوبوس به این مناطق 

عملیاتی اعزام می شود.

رونمایی از تفاهم نامه آموزشی بین 
دانشگاه های اصفهان و فرایبورگ آلمان

با حضوررییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از تفاهم نامه 
آموزشی دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان و دانشگاه فرایبورگ آلمان 

رونمایی شد.
در این مراسم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره 
به اینکه اســتان اصفهان با 40 مرکز علمــی و کاربردی ظرفیت 
ارتباط با دانشــگاه بین المللی را دارد گفت: تبادل اساتید، تبادل 
دانشجو، برگزاری ورک شــاپ های مشــترک و نمایشگاه های 
 آثار و تولیدات فرهنگی و هنری دو کشــور از مفاد این تفاهم نامه

 است. 
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشــاره به افزایش بودجه 
پژوهشی دانشگاه های علمی و کاربردی کشــور افزود: تا دو سال 
آینده برنامه ای برای ورود رشــته های ارشــد به دانشگاه علمی 

کاربردی وجود ندارد.
وی گفت: برای اولین بار در دانشگاه علمی کاربردی 200 میلیارد 
تومان تســهیالت ارزان قیمت و درازمدت برای تامین تجهیزات 
زیرساختی و 80 میلیون دالر برای خریدهای ارزی در نظر گرفته 

شد.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور افزود: در سال 96-95 
یک میلیون و 800 هزار ظرفیت دانشــجو در دانشگاه های علمی 
کاربردی ایجاد شد که 600 هزار دانشجو برای حضور در دانشگاه 
علمی کاربردی ثبت نام کردند، اما همه آنها در دانشــگاه حضور 

نیافتند.
امید افزود: در سال جاری تا 15 درصد می توان شهریه های دانشگاه 
را افزایش داد که این امر برای رشــته های فنی و مهندسی تا 15 

درصد و دیگر رشته ها 5 الی 10 درصد است.

پنجشنبه گذشته وزیر تعاون ، کار و  فاطمه کاويانی
رفاه اجتماعی در سفر به اصفهان به 
مناسبت هفته تامین اجتماعی، افتتاح پنج طرح بهداشتی و 

درمانی را در برنامه خود برای افتتاح و بازدید قرار داد .
مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان بعد از خوش آمدگویی به 
شرح پروژه های افتتاحی پرداخت و گفت: امروز شاهد افتتاح و 
بازسازی بخش پلی کلینیک بزرگ تامین اجتماعی وهتلینگ 
بیمارستان دکتر غرضی اصفهان ، هتلینگ بیمارستان حضرت 
فاطمه زهرا)س( نجف آباد ، درمانگاه گز و برخوار و مرکز آنژیو 
وهتلینگ بیمارستان شریعتی اصفهان خواهیم بود.علی اعتصام 
پور عنــوان کرد: بخش هتلینگ بیمارســتان فوق تخصصی 
دکتر غرضی و بخش درمانی پلی کلینیک این بیمارســتان با 
مساحت پنج هزار و 700 متر مربع و دو بخش بازسازی شده 
به مساحت یک هزار و 500 متر مربع ،36 میلیارد ریال هزینه 
در برداشته است. عالوه بر آن برای احداث مرحله اول هتلینگ 
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا)س( شهرستان نجف آباد که 
چهار ماه بطول انجامید، حدود یک میلیارد تومان هزینه شده 
و مراحل دوم و سوم هتلینگ این بیمارستان نیز تا پایان سال 
جاری با هزینه دو میلیارد تومان دیگر تکمیل خواهد شد. وی 
عنوان کرد: بیمارستان حضرت فاطمه زهرا)س( شهرستان 
نجف آباد با 160 تخت مصوب و 140 تخت فعال در سال 1375 
ساخته شده است؛ همچنین مرکز آموزش و پژوهش فردوسی  
که با هشت میلیارد ریال هزینه بازســازی شده به کتابخانه، 

آزمایشگاه و آمفی تئاتر مجهز است.
در این دیدار استاندار اصفهان، این استان را جزو استان های کم 
برخوردار از لحاظ امکانات دانست و افزود: این در حالی است که 

10 درصد کارگران کشور در این استان هستند.
رسول زرگر پور ظرفیت های استان اصفهان را  برای پیشبرد 
اهداف سازمان تامین اجتماعی بســیار مطلوب عنوان کرد و 

گفت: بیش از 65 درصد جمعیت استان اصفهان تحت پوشش 
این ســازمان قرار دارد. وی ساخت بیمارســتان میالد را از 
طرح های دارای اولویت برشمرد وگفت: مسائل فنی و دریافت 
پروانه هتل هما عملی شده و پیگیری الزم جهت اجرایی شدن 

طرح در دستور کار قرار دارد .
تــاش وزارت کار برای افزايش قــدرت خريد 

مستمری بگیران
در این نشســت وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعــی در دیدار 
با نمایندگان مردم درمجلس شــورای اســالمی و جمعی از 
مسئوالن اســتان و جامعه کار و کارگری استان از طرح های 
جدید ایــن وزارتخانه بــرای حمایت از مســتمری بگیران 
تامین اجتماعی خبــر داد و گفت:  تامین اجتماعی اســتان 
 اصفهــان در دو بخش درمــان و بیمه ای عملکــرد مطلوبی 

داشته است . 
علی ربیعی با اشاره به اینکه کشور در مسیر توسعه قرار دارد 
عنوان کرد: در مسیر رشد و توسعه، طبیعتا تعدادی جا خواهند 
ماند که بیشــتر از افراد ضعیف و کارگر جامعه هســتند پس 
توجه و رسیدگی به شــرایط این قشر ضروری است و رسالت 
ما حذف نابرابری است . وی از رونمایی کاراکارت بدون ضامن 
در ابعاد جدید برای مستمری بگیران این سازمان خبر داد و 
گفت: با تعامالت انجام شده، تزریق این کارت ها برای بهبود 
اوضاع زندگی این قشر انجام می شود. ربیعی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به رفع مشــکالت صندوق بازنشستگی 
فوالد، برای جبران عقب ماندگی ها و معوقات بازنشستگان زیر 
پوشش این صندوق قول داد.وی با اشاره به اینکه بخش درمان 
تامین اجتماعی را با 8 هزار میلیارد ریال اعتبار تحویل گرفته 
است گفت: هم اکنون اعتبار این معاونت به 20 هزار میلیارد 
 ریال رسیده و با تاکید بر تقویت طرح اشتغال فراگیر هم افزود:
11 میلیون حاشیه نشین در کشور، نیازمند ساماندهی بیمه ای 

هستند که اجرای آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی هنگام افتتــاح درمانگاه 
بیمارســتان غرضی اصفهان با بیان اینکــه در دولت یازدهم 
منابع و مصارف تامین اجتماعی بــا مدیریت صحیح کنترل 
شد گفت:این سازمان امروز به یک سازمان موفق و پویا تبدیل 
شده است. علی ربیعی افزود:وظایف و خدمات تامین اجتماعی 
فراتر از دولت هاست و باید برای نســل ها و مردم باقی بماند 
و خدمت  رســانی کند. وی با بیان اینکه تامین اجتماعی باید 
پاسخگوی نیاز آیندگان نیز باشد افزود:کارگران و کارفرمایان، 
ماهانه از جیب خود هزینــه می کنند تــا در روز مبادا از آن 
بهره مند شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 
سال های گذشته مشکالت زیادی در سازمان تامین اجتماعی 
وجود داشت ، تصریح کرد: در صورتی که مراقبت و برنامه  ریزی 
درستی انجام نشود این سازمان نمی تواند در قبال آیندگان 
پاسخگو باشــد. تامین اجتماعی در این وزارت خانه ظرفیت 
بزرگی را ایجاد کرده تــا بتوانیم برنامه هایی بــرای مقابله با 
فقر طراحی کنیم. وی تاکید کــرد: تامین اجتماعی می تواند 
سیاســت های حمایتی را تحمل کند، اما نه با پول مشارکت 
کننده های قبلی بلکه با منابع جدید و باید نمایندگان مجلس 
مراقب باشند که این همبســتگی بین تامین اجتماعی و رفاه 
اجتماعی از بین نرود. ربیعی در پایان عنوان کرد: تالش برای 
ارتقای تجهیزات سالمت در کشور و به خصوص اصفهان که 
پذیرای بسیاری از شهرهای دیگر اســت ادامه دارد، اما آرزو 
می کنم تنهــا برای زایمــان و زیبایی به ایــن مراکز مراجعه 

صورت گیرد.
معاون درمان تامین اجتماعی در حاشیه افتتاح پلی کلینیک 
تخصصی غرضی اصفهان گفت: به جرات می توان ادعا کرد که 
نمونه احداث چنین پلی کلینیک تخصصی از لحاظ کیفیت 
ســازه و تجهیزات در 5 هزار متر مربع زیربنــا با این حجم از 
امکانات ، تجهیزات و نیروی متخصص را در کشــور شــاهد 

نبوده ایم. 
مهدی درخشان از بازسازی و افتتاح چند طرح دیگر در استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در جلسه امروز با توافقات انجام شده 
تصمیم گیری قطعی بــرای احداث بیمارســتانی جدید در 
شــهر اصفهان به عنوان جایگزین و شاید به نوعی مکمل این 
بیمارســتان صورت گرفت این در حالی است که از سه سال 
گذشته بحث روی زمین مورد نظر در بین شهرداری اصفهان و 
سازمان تامین اجتماعی به نوعی موضوعی الینحل به نظر می 
رسید که خوشبختانه امروز به یک توافق کلی دست یافتیم. وی 
در پایان گفت پلی کلینیک گز و برخوار نیز تمام مقدمات الزم 
برای افتتاح را انجام داده اند و در هفته آینده توسط مسئوالن 

استانی افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛

افتتاح  5طرح بزرگ بهداشتی و درمانی در اصفهان
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 صد نامه فرستادم
 صد راه نشان دادم...

روزنامه فرهنگ که در دوره ظل الســلطان 
در اصفهان منتشر می شده، اطالعیه جالب 
توجهی از پست خانه و چاپارخانه اصفهان در آن دوره چاپ کرده 
است:»اوال، هر روز دوشنبه که چاپار شیراز به اصفهان وارد می شود، 
هر وقت که وارد شود، تا یک ساعت به غروب مانده زمان توقف پست 
است و از دو ســاعت به غروب مانده، دیگر پاکت  و نوشته جات و 
امانات قبول نخواهد شد. ثانیا، هر روز پنجشنبه که چاپار تهران به 
اصفهان وارد می شود، هر وقت که وارد شود تا دو ساعت به غروب 
مانده زمان توقف پست است و از سه ساعت به غروب مانده نوشته 
جات و امانات به جهت شیراز و بندر بوشهر قبول نخواهد شد. ثالثا، 
هرگاه یک دقیقه از وقت مزبور در هر یک از این دو روز بگذرد، اعم 
از اینکه چاپار تهران یا شیراز تا آن وقت وارد اصفهان شده باشد یا 
هنوز نیامده باشــد، به هیچ وجه قبول نوشته جات و امانات انجام 
نخواهد شد. جهت آنکه یک ســاعت پیش از حرکت پست، نوشته 
جات و امانات قبول نمی شود، مواظبت و بستن پاکت ها و امانات 
مردم است که پاکت های مردم مفقود نشود و امانات بر زمین نماند 
زیراکه در سابق بعضی امانت ها بر زمین مانده و پاکت های چند نفر 
چاپار مفقود شده بود. رابعا، هنگام ورود چاپار تا یک ساعت بعد از 
آن هیچ کس را حق مطالبه پاکت و نوشته جات خود یا غیر نیست. 
سببش جدا کردن پاکت های خارج از شهر و تحویل گرفتن امانات 
از چاپار است و هرکس در ساعات مذکوره مطالبه مکتوبات و امانات 
خود را نماید هتک احترام خود را کرده است. خامسا، در روز پست 
هیچ کس از آشنایان و دوستان را دراوطاق )اتاق( پست خانه حق 
مراوده نیست. حتی اینکه اگر امانت یا نوشته ای داشته باشد باید 
در خارج اتاق نوشته و امانت خود را به یکی از اجزای اتاق سپرده یا 
 قبض رسید از پی کار خود برود. جهتش ضیق وقت و کثرت شغل

 است«
)روزنامه فرهنگ، شماره8، 
4 شعبان 1296 ه.ق(

اگر نمادهای شــهر اصفهان را در نقشــه ها و 
دفترچه های راهنما مرور کنیم، به جز چند اثر 
شاخص از سایر میراث فرهنگی اصفهان خبری 
نیست. میدان نقش جهان، پل های زیبای زاینده رود و گنبد و گلدسته های 
بی نظیر این شهر همیشه تصاویر آشنای اصفهان از دیروز تا امروز بوده اند. 
زیرپوســت اصفهان اما، تاریخی کهنه و فراموش شده در جریان است. 
تاریخی که از بس خوانده نشده غبار سالیان بر آن نشسته ولی هنوز آنقدر 
بکر و دیدنی است که می تواند گردشگران آشنا با نقش جهان و چهلستون 
را این بار برای تماشای میراثی نو از این شهرکهن میهمان اصفهان کند. 
 میراثی نو از جنس مقبره دختر شــاه عباس صفوی و زن فتحعلی شــاه 

قاجار.

    مادر داغ دیده
در شــب جمعه آخر ماه رجب ســال 1041 قمری، جشــنی خونین در دولتخانه 
صفوی برگزار می شود. شــاه صفی، حکمران خون ریز آن زمان، دستور قتل برخی 
از شــاهزاده های کوچک و بزرگ را در این مراســم صادر می کند. فرزندان عیسی 
خان قورچی باشــی، داماد شــاه عباس اول نیز جزو این لیست سیاه هستند. سید 

محمدخان، سید علی خان و سید معصوم خان به همراه فرزند خردسال سید محمد 
خان در این شب شوم، به قتل می رسند. آنها را به هوای تبعید به الموت، نرسیده به 
چهارباغ سر می برند و جسدشان را در گورستان بزرگ ستی فاطمه دفن می کنند. 
این گورستان که امروزه از آن تنها یک امامزاده و یک مقبره تاریخی باقی مانده در 
قدیم در محل کنونی بیمارستان کاشــانی و زمین های اطراف آن واقع بوده است. 
پس از دفن چند تن از خاندان صفوی در این مقبره، گورستان ستی فاطمه تبدیل 
به مدفن اعقاب و نوادگان دختر شاه سلطان حسین می شود. در مقبره شاهزادگان 
مقتول، قبری با سنگ مرمر نفیس، مدفن مادر این فرزندان یعنی دختر شاه عباس 
اول را نشان می دهد. زبیده بیگم دختر دوم شاه عباس بدین ترتیب بیش از سیصد 

سال است که در کنار پیکر فرزندانش به خاک سپرده شده است. 

    یادگار امیرکبیر
در ذی الحجه ســال 1296 قمری، همدم السلطنه همسر ظل السلطان حاکم وقت 
اصفهان،هنگام وضع حمل از دنیا می رود. اهمیت مزار این زن سرشناس نه به دلیل 
انتســابش به حاکم اصفهان؛ بلکه از آنجا که همدم الســلطنه دختر وزیر محبوب 
ایرانیان یعنی امیرکبیر است، مدفن او از نظر گردشگری و تاریخی اهمیت می یابد. 
روزنامه فرهنگ در شماره 25 خود گزارشی از تشیع جنازه دختر امیرکبیر تا دفن 
وی در امامزاده احمد نوشته است:»... روز مزبور به جهت حفظ مراتب احترامات آن 
مرحومه معظمه، جمعی از علما و مجتهدین عظام و سایر شاهزادگان و تمام صاحب 
منصبان نظامی و حکومتی در تشــییع جنازه محترمه او حاضر شــدند.« جزئیات 
تشــییع جنازه دختر امیرکبیر به قلم روزنامه فرهنگ خواندنی است:» یک دسته 
موزیکالچی و صد نفر سرباز و شش اســب یدک سیاه پوش و پنجاه خوانچه و نوحه 
خوان و سایر لوازم احترامات برای تشییع او آماده شد و در امامزاده احمد او را دفن 
کرده و مقبره مخصوصی مشتمل برســنگ مرمر و آینه کاری چنان که رسم مقابر 
خانواده های سلطنتی است برای او بنا شد و چند نفر قاری معین گردید که سالیانه 
در آنجا به تالوت قران مجید مشغول بوده...« این مقبره زیبا امروزه در ضلع شمالی 
امامزاده احمد واقع در چهارسو مقصود و محله حسن آباد قرار دارد. داخل اتاق اُرسی 
مانند این مقبره، مزار ابوالفتح خان صارم الدوله)شوهر خواهر ظل السلطان( متوفی 

1318 قمری و عزیز السلطنه، دختر ظل السلطان نیز به خاک سپرده شده اند. 

    در قلب تخت فوالد
در دوره فتحعلی شاه پس از محمد حســین خان صدر اصفهانی و فرزندش که در 
اصفهان اقدامات عمرانی زیادی انجام داده اند، شــازده سیف الدوله سلطان محمد 
میرزا ،فرزند فتحعلی شاه به حکمرانی اصفهان می رســد و خیلی زود به حکمران 
محبوب این شــهر بدل می شود. مادرشــازده ســیف الدوله یعنی مریم خانم زن 
فتحعلی شاه، هنگامی که در ماه صفر سال 1246 قمری فوت می شود، در کنار تکیه 
آقاحسین خوانساری در تخت فوالد دفن می شود. از آن به بعد و تا امروز این تکیه 
به مادرشازده معروف می شود. سنگ قبر مادرشازده سنگ مرمر یکپارچه است و 
می توان آن را از شاهکارهای حجاری اســتاد محمد حسین اصفهانی معرفی کرد. 
خط زیبای این سنگ مزار نیز حاصل قلم هنرمندانه آقامحمدباقر سمسوری است. 

در کنار قبر زن فتحعلی شاه، قبر سرسلسله علمای نجفی مسجد شاهی وجود دارد 
که شعر سنگ مزارش یکپارچه به زبان پارسی است. در این تکیه همچنین مزار جد 
بزرگ علمای موسوی چهارسوقی یعنی میرزا زین العابدین خوانساری چهارسوقی 

واقع شده است. 

    از جماله تا سنبلستان
در آشــوب و هرج و مرج پس از مرگ نادرشــاه افشار، ســران طایفه زند به دلیل 
مشــروعیتی که اعضای خاندان صفوی هنوز در میان مردم داشته اند، شخصی از 
نوادگان دختری شاه سلطان حسین به نام شاه اســماعیل سوم را با عنوان پادشاه 
انتخاب می کنند. در تغییر و تحوالت سیاســی آن روزگار دوره حکمرانی این شاه 
ناخوانده، دولت مســتعجل اســت و خیلی زود قربانی معادالت سیاســی زندیه و 
افشاریه می شود. اگرچه گفته می شود قبر شاه اسماعیل سوم پیش از این در صحن 
امامزاده ستی فاطمه قرار داشته و در جریان تسطیح کف این امامزاده از بین رفته 
اما امروزه مزار دختر او در رواق امامزاده اســماعیل قرار دارد. آن سوتر از مجموعه 
تاریخی- مذهبی نفیس و بی همتای امامزاده اسماعیل، در پس کوچه های پشت 
مسجد جامع در محله جماله، مقبره تاریخی و بسیار زیبای همسر سلطان محمود 
آل مظفر واقع شده اســت. مقبره ســلطان بخت آغا که ملکه خاندان آل مظفر در 
اصفهان بوده و به دست شوهرش به قتل می رسد، از بناهای این دوره تاریخی است. 
سنگ قبر زیبای سلطان بخت آغا تاریخ درگذشت وی را چهارده شوال 776 قمری 
یعنی بیش از 600 سال پیش نشان می دهد. در مجاورت محله جماله محله تاریخی 
سنبلستان و امامزاده درب امام قرار دارد. در رواق این امامزاده در روزگاران گذشته، 
مقبره مادر جهانشاه قراقویونلو قرار داشــته که گنبد کوچک این امامزاده نشانگر 

مکان این مقبره است. 
هرچند امروزه از مزار این ملکه ترکمن اثری بر جای نیســت، اما نام و نشان آن به 
تنهایی می تواند محور گردشگری درب امام را تکمیل کند. چنین موضوعی درباره 
سایر مزارهای نام برده نیز می تواند محورهای گردشگری بی نظیری برای بازدید 

کنندگان ایجاد کند.   

مرور تاریخ اصفهان در مقبره های فراموش شده
از دختر شاه عباس تا دختر امیرکبیر، زنان مشهور زیادی در اصفهان دفن شده اند

در قدیم و در روزگاری که از وسیله های حمل و نقل امروزی هیچ اثری نبوده، مسافرت با چهارپایان 
آداب خاصی داشته است. کجاوه ها، یکی از ابتکارات قدیمی ها برای مسافرت آسان کودکان و زنان 

بوده ؛ کجاوه اتاقک های چوبی سبکی است که پشت حیوان بسته می شده است.     

از خیابان سپه وارد خیابان حکیم می شویم در انتهای بازار رنگرزان به مسجدی می رسیم که کوله باری 
از تاریخ اصفهان را بر پشت خود دارد. این مسجد دو بار و به دو شکل متفاوت از طرف دو شخص در دو 

زمان مختلف بنا شده است.
به دوران سلطنت شاه عباس دوم صفوی می رویم. او از دست طبیب خود بسیار خشمگین است؛ این امکان در هر لحظه وجود دارد 

که پادشاه حکم مرگ طبیب معروف و مخصوص خود، حکیم محمد داوود را امضا کند.
 حکیم داوود این موضوع را به موقع متوجه شده و در حال آماده شدن برای فرار است. شاردن، سیاح معروف فرانسوی در این مورد 

می گوید:
»... به هندوســتان گریخت و در آنجا در اثر مالزمت اورنگ زیب و انجام خدماتی ملقب به تقرب خــان به اندازه ای ترقی کرد که 

شخص بسیار معتبری شد...«
تقرب خان که به خاطر معالجات موثرش در برطرف کردن امراض بزرگان به این لقب دست پیدا کرده اکنون در هندوستان پس از 
ثروتمند شدن برای خانواده اش در اصفهان پول می فرستد. روزی تصمیم می گیرد که هزینه ساخت مسجدی را متقبل شود و از 
طریق خانواده اش به ساخت آن اقدام کند. این عملیات احداث به مرور زمان و از تاریخ 1067ه.ق آغاز و تا 1073 ه.ق ادامه می یابد.
از سلطنت شاه عباس دوم صفوی حدود 700 ســال به عقب باز می گردیم. اصفهان در اختیار سلســله آل بویه یا دیلمیان است. 
مویدالدوله دیلمی حکومت اصفهان را در اختیار دارد. صاحب بن عباد وزیر نویسنده و دانشمند اوست. صاحب، چند سال بعد وزیر 
جانشین موید الدوله یعنی فخر الدوله هم می شود. زمان صاحب، اصفهان مهد ادب و فرهنگ شده بود و ساختمان های قدیمی شهر 

مرمت شده و اصفهان از نظر اقتصادی بسیار پیشرفت کرده بود.
صاحب بن عباد در محل فعلی مســجد حکیم مســجدی را بنا کرد که به آن مســجد جامع جورجیر می گفتند. این مسجد بین 
سال های 366 تا 385 هجری قمری بنا شده اســت. اکنون در همان محل تنها ســر در جورجیر از آن مسجد قدیمی باقی مانده 
 است. هر آنچه از آن مســجد قدیمی باقی بوده در زمان شاه عباس دوم خراب شده و مســجد حکیم فعلی توسط حکیم داوود بنا 

شده است.
صاحب بن عباد تا سال 385 ه.ق در قید حیات بود. اکنون مقبره وی در میدان قدس در خیابان عالمه مجلسی در محلی قرار دارد 

که ظاهرا منزل وی بوده و اکنون تبدیل به زیارتگاه زائرین وی شده است.

عکس روزقصه حکیم و صاحب
چهارسوق

درباره قصری که نیست!
در همسایگی محله 
جمالــه و بازارچه 
حاج محمد جعفــر، در کوچــه ای به نام 
قصر، بنایی تاریخی از دوره صفوی برجای 
مانده که افســانه های زیادی پیرامون آن 
وجود دارد. قصر جمیالن اگرچه امروزه یک 
کاروانسرای فرسوده و قدیمی از عهد صفوی 
است که به عنوان انبار و کارگاه و نجاری از 
آن استفاده می شود، اما نام قصر جمیالن را 

با خود به همراه دارد. 
ظاهرا این قصر در کنار قبرستانی به همین 
نام که دیگر وجود ندارد واقع بوده اســت. 
ســرای جمیالن فعلــی دارای دو ورودی 
مجزاست که تزئینات و گچ بری های سردر 
آن نشــانی از دوره های گذشــته دارد. بر 
اساس افســانه های قدیمی قصر چنبالن 
یا جمیالن یا ُچلمون در دوره ساســانیان 
و به دستور خســرو پرویز برای معشوق و 
همسرش »شکر اســپهانی« بنا می شود. 
افسانه عشق شاه ساسانی به دختر اصفهانی 
در منظومه خســرو و شــیرین نظامی به 

زیبایی آمده است:»شــکرنامی که شــّکر 
ریزد او بــود / نباتی کز ســپاهان خیزد او 
بود/ چو خســرو بر سر کوی شــکر شد / 
سپاهان، قصر شیرینی دگر شد« کاخی که 
خسروپرویز در کوی شکر برای همسرش 
بنا می کند در زمان ســلجوقیان به قصر 
چنبالن  تبدیل می شــود. ظاهــرا در آن 
دوره در مکان فعلی محله جمیالن که آن 
روزگار در بیرون از حصار اصلی شهر واقع 
بوده باغ ها و بناهای ویالیی فراوانی وجود 
داشته است. برخی از سازه های سلجوقی 
در پیکره کاروانسرای فعلی قصر جمیالن 
به چشــم می خورد. در دوره صفویه این 
مکان به عنوان یکــی از محله های اصلی 
شهر مشخص و مدارس و مساجد و سراهای 
مختلفی در آن ساخته شد. قصر ساسانی-

ســلجوقی هم در همیــن دوره تبدیل به 
سرایی شد که امروزه هنوز شبحی از آن به 
چشم می خورد.میرزاحسین خان تحویل 
دار جغرافیدان عصر ناصرالدین شــاه در 
این باره می نویسد:»...چمبالن و قبرستان 

قدیمی آن وسط معموره شهر و تقریبا چهل 
هزار ذرع مربع عرصه آن و بســیار کهنه و 
قدیمی، کنار آن سرایی و قصری از بناهای 
محکم مسمی به قصر چلمان. می گویند در 
زمان خســروپرویز این قبرستان بعضی از 
زمین باغی بوده و قصر مزبور در وســطش 
به جهت »شکر اصفهانی« ساخته شده...« 
در نزدیکی قصر جمیالن محله و کوچه ای 

به نام »تل عاشقان« قرار دارد.ظاهرا ریشه 
لغوی این نام از آنجاســت کــه در همان 
روزگاری که شکر اسپهانی در قصر ساسانی 
زندگی می کرده، عاشقان و شیفتگان وی 
روی تپه ای که نزدیــک قصر او بوده برای 
دیدار او جمع می شده اند. از این رو، این تپه 
را) که امروزه دیگر نشانی از آن باقی نیست( 

تل عاشقان می نامیده اند.  

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

 مجنون
 در کوچه های شیراز

روزی در یکی از بقاع شــریفه آن 
شهر)شیراز( نشسته بودم که حالتی 
غریب مشــاهده افتاد؛ مردی را دیدم می رفت سراپا 
عریان و به هر دو دست خود کارد داشت و به قوت تمام 
بر اندام خود می زد و خون از وی جاری بود. زخم های 
کاری بی شمار بر تن و سر و روی خود داشت و همچنان 
در آن کار بود و هر زخم که به خود می زد ظاهر می شد 
که راحت و لذت می یابد و اصال سخنی نمی گفت . از حال 
او پرسیدم گفتند اســماعیل نام دارد به کسی عاشق 
بود او وفات یافت چون این آگاه شد بیهوش شد چون 
به خود آمد مجنون شده بود...عجیب تر این است که 
زخمی که صبح بر خود زند اگر دیگر باره بر همان موضع 
نزند به وقت عصر التیام مــی یابد. پس متفحص حال 
او شدم بعد از سه روز در بیرون شهر کاردی بر پهلوی 
 او رسیده احشای او قطع شــد و بیفتاده جان تسلیم

 کرد.
)تاریخ حزین الهیجی(

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

 طبابت
 به سبک ایرانی

»معتبرترین ، مفصل ترین و قدیم ترین کتاب 
طبی ایرانیان ذخیره خوارزمشاهی است که 
به نام خوارزمشــاه امیری که بر ســرزمینی واقع در شمال شرقی 
ایران امارت داشــته، در حدود پانصد ســال پیش)پیش از دوران 
صفویه( نوشته شده است.در ایران هیچ نوع جراحی معمول نیست، 
و پزشکان ایرانی به این هنر هیچ آشنایی ندارند؛ جراحی محدود 
به عمل فصد است که به وســیله دالکان معمولی انجام می پذیرد. 
یکی از علل عدم آشنایی پزشــکان ایرانی به جراحی این است که 
بر خالف کشــورهای اروپایی در ایران جنگ و ستیز کمتر اتفاق 
می افتد و اگر هم جنگی روی دهد بیشتر ســالح سرد به کار می 
برند؛ بنابراین احتیاج مبرم به عمل جراحی ندارند. دوم اینکه چون 
هوای ایران بر خالف هوای اروپا گرم و خشک است به ندرت مردم 
دچار تورم ناشی از فساد اخالط و ترشــح نسوج و بیماری هایی از 
اینگونه می شوند و اگر چنین مواردی پیش آید با داغ کردن عالج 
می کنند. ســه دیگر اینکه هوای ایران چنان صاف و پاکیزه است 
که بسیاری از زخم ها خود به خود و بدون به کار بردن هیچ وسیله 

بهبود می یابند؛  دردست بعضی از پزشکان مجموعه ای از گیاهان 
طبی خشک شده دیدم که آنها را به گاه تعلیم به شاگردانشان نشان 
می دادند و همه طبیبان از این مجموعه ها دارند.برخی از پزشکان 
به چگونگی گردش خون در بدن آگاهند. آنهــا به من گفتند که 
پزشکان قدیم ایران از دیر زمان به این حقیقت آگاه بوده اند. هنوز 
درنیافته ام سخن ایشــان توام با حقیقت است یا تنها جنبه تفاخر 
دارد.)ابن سینا ششصد ســال پیش از دوره صفویه گردش خون 
را تشریح کرده بوده(.پزشــکان ایرانی طبابت و دوا فروشی باهم 
می کنند. هر یک آنان نزدیک خانه خود دکان کوچکی دارد که به 
نسبت کمی یا زیادی بیماران و مراجعه کنندگان بیشتر یا برخی 
از ســاعات روز را در آنجا حضور دارند. شریک یا شاگرد هم دارند.

مریض داران، بیمار را بر اسبی سوار می کنند و در حالی که کسی 
پشت سر بیمار بر اسب سوار است و بازوان وی را نگاه می دارد پیش 
طبیب می آورند. برای اینکه بیماران شــناخته شوند معموال یک 
طرف پارچه کتان سفید و نسبه بلندی را به گردنش می آویزند و 
سر دیگر پارچه را پس از گذراندن از روی شکم به کمربندش مربوط 
می کنند. کشت گران و آبیاران و دیگر کســان هم طبقه آنان اگر 
اسب نداشته باشند بیمار خود را همین گونه که به شرح آمد بر خر 
سوار می کنند و نزد طبیب می برند.هر روز عده زیادی از بیماران 
که حال بعضی از آنان وخیم است به امید شفایابی نزد طبیب می 
آیند و هر یک شیشه ای محتوی پیشاب خود می آورد. پزشک بی 
آن که از جایی که نشسته بجنبد نخست شیشه ادرار را می گیرد، 
ســپس به زبان بیمارمی نگرد. آن گاه از جای خویش برمی خیزد، 
نبض مریض را می گیرد و عده ضربان قلبش را می شــمارد. بعد 
از اینکه موجبات بیمار شدنش را پرســید و اعضای دردمندش را 
شناخت بر پاره کاغذی چهار گوشــه به طول تقریبی سه انگشت 
نسخه می نویسد و به شریک یا شــاگرد خود می دهد و او دواها را 
مطابق دستور جدا از هم در پاره کاغذهایی که به صورت قیف لوله 
شده می ریزد و می گوید فالن قدر از این دوا بده. هنگامی که دواها 
را وزن می کنند طبیب روی پاره کاغذی طرز اســتفاده و مصرف 
دواها را می نویسد، به بیمار می دهد و در حقش بدین عبارت دعا 

می کند:خدا شفا می دهد.«
 )سفرنامه ژان شاردن(

زاینده رود

همدم السلطنه همسر ظل الســلطان حاکم وقت 
اصفهان،هنگام وضع حمل از دنیا می رود. اهمیت مزار 
این زن سرشناس نه به دلیل انتسابش به حاکم اصفهان؛ 
بلکه از آنجا که همدم الســلطنه دختــر وزیر محبوب 
ایرانیان یعنی امیرکبیر است، مدفن او از نظر گردشگری 

و تاریخی اهمیت می یابد.

مهرداد
 موسوی خوانساری
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زالتکو کرانچار، رو در روی اصحاب رسانه
زالتکو کرانچار، سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان امروز،ساعت 17:45 در مجموعه 
اصفهان سیتی سنتر ) طبقه اول- سالن نگارخانه( و در حاشیه نمایشگاه بزرگ عکس یاران 

سپاهانی پاسخگوی سواالت اصحاب رسانه خواهد بود.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان درباره شرایط تیم خود 
گفت: بازیکنــان به هماهنگی رســیده اند 
و امیدواریــم این هماهنگی بیشــتر 
شــود. پس از اردوی آماده سازی 
پیش فصل، بازی هــای خوبی در 
لیگ برتر انجام دادیم و امتیازات 
کامل را از دو مسابقه اخیر کسب 

کردیم.
رضــا افضل در خصــوص پیروزی 
این تیم مقابل ارژن در شــیراز اظهار 
داشت: ارژن مقابل ما بازی انتحاری به نمایش 
گذاشــت و به خوبی جنگید. تیم ما هم بازی خوبی ارائه داد و خدا 
را شکر توانستیم در این بازی پرفشــار، از فرصت های خود به نحو 

احسن استفاده کنیم و با پیروزی به اصفهان بازگردیم.
ســرمربی گیتی پســند با بیان اینکه کاروان این تیــم برای جام 
باشگاه های آسیا، هفته آینده به ویتنام )محل برگزاری مسابقات( 
اعزام خواهد شد، اظهار داشــت: تیم های آسیایی به خوبی خود را 
تقویت کرده و بازیکنان ایرانی و غیر ایرانی باکیفیتی جذب کرده اند. 
امیدواریم بازیکنان گیتی پسند بازی های خوبی در این تورنمنت 

به نمایش بگذارند.
افضل با اشاره به اینکه فوتسال ایران در این سال ها به دستاوردهای 
خوبی در آسیا و جهان رسیده است، عنوان کرد: در تالش هستیم 
این موفقیت ها را تکمیل کنیم و با قهرمانی در جام باشگاه های آسیا، 

دل مردم اصفهان و ایران را شاد کنیم.

افضل: 

 می خواهیم موفقیت های ایران 
در فوتسال را تکمیل کنیم

نقل قول روز

منهای فوتبال

قهرمان آملی مســابقات بوکس طالی جوانان آسیا، نشان طالی 
خود را به شهدای مدافع حرم و سردار حاج 

قاسم سلیمانی اهدا کرد.
رضا حســن نیا در حاشیه مراسم 
برگزاری یادواره شهدای مدافع 
حرم و شهدای روســتای پلک 
ســفلی شهرســتان آمل که با 
حضور سردار اســماعیل قاآنی، 
جانشــین فرمانده ســپاه قدس 
برگزار شــد، نشــان طالی خود را 
 به سردار ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس، 
اهدا کرد.حســن نیا این اقدام خود را به پاس رشادت های سپاه 
قدس و شــهدای مدافع حرم در دفاع از حریم اهــل بیت)ع( در 

کشورهای سوریه و عراق اعالم کرد. 
این ورزشــکار آملی، نماینده ملی پــوش وزن 81 کیلوگرم تیم 
بوکس ایران در مســابقات بوکس قهرمانی جوانان آسیا بود که با 
شرکت 120 بوکسور از 23 کشور جهان در شهر بانکوک برگزار و 
با شکست تمامی حریفان خود صاحب گردن آویز طالی جوانان 

آسیا شد.

کار شایسته ای که بوکسور آملی انجام داد؛

 رضا حسن نیا نشان طالی خود را 
به سردار سلیمانی اهدا کرد

در روزهای گذشته شورای شهر کاشان تصمیم به تعطیلی 
فعالیت های باشگاه ورزشی شهرداری کاشان گرفت.

در پی این اتفاق، تیم شهرداری کاشان نیز که دومین فصل 
فعالیتش در لیگ برتر را پشت سر گذاشت، منحل خواهد 
شد. نماینده کاشــان فصل گذشته در لیگ برتر هندبال 
به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد تا به همراه تیم نفت وگاز 
گچساران، دو سهمیه ایران در رقابت های باشگاهی آسیا را 
به خود اختصاص بدهند.حال و با توجه به انحالل این تیم، 
سهمیه آسیایی این تیم به تیم سوم جدول رده بندی یعنی 
سپاهان می رسد، اما معلوم نیست که دیگر باشگاه اصفهانی 

قصد استفاده از این سهمیه را داشته باشد یا خیر؟
تیم سپاهان که زمانی پرافتخارترین تیم باشگاهی هندبال 
ایران بود، چند سالی اســت که همانند گذشته در رشته 
هندبال هزینه نمی کند و با توجه به هزینه اعزام به جام 
باشگاه های آسیا، بعید است که شاگردان محسن طاهری 
از موقعیت به وجود آمده اســتفاده کنند. طی سال های 
گذشته، دو تیم ســپاهان و ذوب آهن از استان اصفهان 
سابقه شرکت در مسابقات جام باشگاه های آسیا در رشته 
هندبال را داشتند، اما توفیقی در کسب قهرمانی نداشتند.

شــانزدهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی آســیا از 
پنجشنبه در شهر آستانه قزاقستان آغاز شده است و در 
وزن 54+کیلوگرم، حدیــث طالبی کاراته کای اصفهانی 
در دور اول با نتیجه 4 بر صفر برابر قرقیزستان پیروز شد 
در مرحله دوم 2 بر صفر مقابل چین تایپه به برتری رسید.

حدیث طالبی در نیمه نهایی و در مبارزه سوم 2 بر صفر به 
ژاپن باخت و با فینالیست شدن کاراته کای ژاپنی طالبی 
به جدول شانس مجدد راه یافت و در مقابل بازیکن امارات 
2 بر صفر برنده شد و به مدال برنز رسید. کاراته اصفهان به 
جز حدیث طالبی نماینده دیگری در این دوره از مسابقات 
ندارد و این در حالی است که مسابقات آسیایی قزاقستان 
در دو بخش آقایان و بانوان و در رده های سنی مختلف با 
حضور ۶۶0 کاراته کا از 27 کشور برگزار می شود. همچنین 
مصطفی شاکرین تنها داور اعزامی استان اصفهان به این 
دوره از رقابت ها در کالس ارتقای داوری شــرکت کرد و 

توانست درجه خود را ارتقا دهد.

قاب روز

همدردی جهانبخش و یارانش با نوری
ابراز همدردی علیرضا جهانبخش و یارانش در تیم آلکمار با عبدالحق نوری 

هافبک جوان آژاکس.

اتفاق روز

آرش افشین به تیم ســابقش برمی گردد. مطمئنا این تیم سابق، 
استقالل نیست بلکه مهاجم فصل گذشته استقالل خوزستان شاید 
دوباره فرصت بازی در فوالد را پیدا کند. ورزش سه درباره این موضوع 
نوشته: شنیده می شود آرش افشین، مهاجم رامهرمزی سابق فوالد 
که فصل قبل در تیم های استقالل تهران واستقالل خوزستان حضور 
داشــت، یکی از گزینه های اصلی کادرفنی به حساب می آید و به 

زودی پورموسوی درباره آرش تصمیم گیری خواهد کرد.

احتمال بازگشت افشین به فوالد

اعضای تیم فوتبال اســتقالل که در کمپ آکادمی فوتبال ایروان 88
مشغول تمرین و آماده سازی هســتند روز یکشنبه در دیداری 
دوستانه به مصاف آرارات ایروان خواهند رفت که هماهنگی ها برای 
برگزاری این دیدار انجام شده است.از سوی دیگر به احتمال فراوان 
اعضای تیم استقالل بعد از پایان این مســابقه ایروان را به مقصد 
تهران ترک خواهند کرد.این بازی در حالی برگزار می شود که زمان 
برگزاری دربی استقالل و پرسپولیس به 31 تیر موکول شده است.

زمان بازگشت آبی ها به تهران مشخص شد
دو  بازیکن جدید به تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز پیوستند.

ســید جالل عبدی مدافع راســت فصل گذشته سپاهان 
اصفهان به فجرسپاسی پیوست. میالد امیری هافبک فصل 
گذشته گل گهر که سابقه پوشیدن ذوب آهن را دارد هم به 
تیم فوتبال فجرسپاسی ملحق شد.فجرسپاسی با مربیگری 
علی کالنتری فصل آینده در لیگ دسته اول حضور خواهد 

داشت.

مدافع سپاهان به فجرسپاسی پیوست

علت اصلی ماندن مهدی طارمی در پرســپولیس مشــخص شد. 
علتی که امکان ندارد کسی تا امروز به آن 

فکر کرده باشد. 
مصاحبــه مرتضی فنونــی زاده با 
خبرگزاری تســنیم را بخوانید تا 
متوجه این موضوع شوید. مدافع 
ســابق قرمزها گفتــه:»در حال 
رفتن به سمت شــمال بودم که 
افســر راهنمایــی و رانندگی قصد 
داشــت من را به خاطر 10 کیلومتر 
اضافه بر سرعت تعیین شده جریمه کند. او 

من را شناخت و پرسید طارمی در پرسپولیس می ماند یا نه! 
من هم گفتم اگر جریمه کنی، طارمی می رود، اما جریمه ام نکنی 

طارمی می ماند. 
به او گفتم طارمی در پرسپولیس مانده و افسر بنده خدا هم از خیر 
جریمه گذشت! او با خوشحالی با من عکس گرفت و خداحافظی 

کرد.«

ممکن است تابستان امسال، شــاهد جدایی متئو کواچیچ، ستاره 
جوان و خــالق خط میانی رئــال مادرید 
باشــیم. با توجه به پیوستن احتمالی 
دنی ســبایوس به رئــال، ترافیک 
در خط میانی ایــن تیم افزایش 
خواهد یافــت و ممکن اســت 
همانند فصول قبل، این موضوع 
باز هم بــه کاهش دقایــق بازی 

کردن کواچیچ منجر شود. 
با این شــرایط، ممکن اســت رئال 
مادرید مشــکلی با فروش او نداشته باشد و 
به پیشنهادات کواچیچ جواب مثبت دهد. در حال حاضر تاتنهام 
جدی ترین مشــتری این هافبک جوان اســت و ممکن است در 

تابستان شاهد مهاجرت او به لندن باشیم. 
کواچیچ در سال 2015 و با درخواست رافا بنیتس، از اینتر راهی 
رئال شــد، اما طی این 2 ســال قادر به یافتن جایگاه ثابتی برای 

خود نبود.

 چرا طارمی در پرسپولیس
 ماندنی شد؟

چراغ سبز رئال؛ 

»کواچیچ« فروشی است

سوال روز

فوتبال جهان

سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشی، 
10 پدیده احتمالی رقابت های زیر 23 سال آسیا 
را معرفی کرد که در میان برگزیده ها نام ســتاره 
جوان ایرانی هم به چشــم می خورد.این سایت 
پیش بینی کــرده در رقابت هایی کــه در چین 
آغاز می شود، »مهران درخشان مهر« بازیکن 18 
 ساله تیم زیر 23 سال کشورمان یکی از ستاره ها

 خواهد بود.

سایت AFC با این جمالت به توصیف او پرداخت: 
درخشــان مهر با تنها 18 سال ســن، تجربیات 
ارزشمندی در سطح اول آسیا دارد و در هر ۶ بازی 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت. 
درخشان مهر عالوه بر حضور ثابت در رده سنی 
جوانان در 3 سال اخیر، یکی از اعضای تیم زیر 1۶ 
سال ایران بود که موفق به حضور در جمع 8 تیم 
برتر این رده سنی در آسیا شد. این بازیکن چپ پا 

در هر 2 پست دفاع و خط میانی توانایی بازی دارد 
و از وقتی ســال 201۶ برای اولین بار در ترکیب 
ذوب آهن به میدان رفت به عضوی از ترکیب ثابت 

تیم اصفهانی تبدیل شد. 
پس از راهیابی زودهنگام تیم بزرگساالن ایران به 
جام جهانی 2018 روسیه حاال »درخشان مهر« 
امیدوار اســت در یک ســال باقی مانده تا جام 
بیســت و یکم آنقدر بدرخشد که به ترکیب تیم 
کارلوس کی روش، ســرمربی پرتغالی راه یابد. 
سایت کنفدراسیون آسیا در ادامه آماری از این 
بازیکن مســتعد ارائه کرده که نشــان می دهد 
او در 540 دقیقــه همراهــی ذوب آهن در لیگ 

قهرمان آسیا، 3۶4 بار توپ را لمس کرده، 128 
پاس ســالم داده، 12  ســانتر مناســب داشته، 
 آمار 80 درصد تــکل موفق را ثبت کــرده و در

 35 درصد دوئل ها پیروز شده است.
 سایت AFC از وی شــیائو از چین، بشار رسن از 
عراق )که به تازگی به پرسپولیس پیوسته است(، 
اوان دیامنس از اندونــزی، زابیوخیلو اورنبوئیف 
از ازبکســتان، ریلی مک گر از استرالیا، لیانزوآال 
چانگته از هندوســتان، کوجی مویوشی از ژاپن، 
سامی ال ناجی از عربســتان و لی سانگ مین از 
کره جنوبی به عنوان دیگر ســتاره های احتمالی 

جام نام برد.

زمان های اوج مصرف برق را بشناسیم. 
در این زمان هــا هزینه )قیمت( برق 

دوبرابر می باشد.

زمان اوج مصرف شب تقریبا از اذان 
مغرب آغاز شــده و تا 4 ساعت ادامه 
دارد. در فصل تابستان بازه زمانی 11 الی 15 

زمان اوج مصرف روز می باشد.

در پی انحالل تیم شهرداری کاشان رخ داد؛

 سهمیه آسیایی
 به سپاهان می رسد

با برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته آسیا رقم خورد؛

 مدال برنز
 برای تنها نماینده اصفهان 

گزارش AFC از 10 ستاره احتمالی رقابت های زیر ۲۳ سال آسیا؛

درخشان مهر، ستاره ای که در چین به روسیه می اندیشد

فوتبال ایــران برای کی روش ســود دارد. هم از 
حیث مالی و هم از حیث حرفه ای. همین مسئله 
هم هســت که موجب شــده این مردم پرتغالی 
با وجود هوچی گری هایی کــه دارد، بیش از 5 
ســال در فوتبال ایران دوام آورده و به کار  خود 

ادامه دهد.  
 فوتبال رو به رشــد ملی ایران هر چند با حضور 
کــی روش در رأس کادر فنی تیم ملی شــتاب 
بیشــتری گرفت، اما ســرمربی تیم ملی ایران 
از همــان روزهــای ابتدایــی می دانســت که 
با چه شــرایطی مواجه اســت و از لحاظ اعتبار، 
فوتبــال ایران مــی تواند ســکوی پرتابی برای 
این مرد پرتغالی باشــد. حاال هم کــه تیم ملی 

بــدون اما و اگــر و بــه عنوان 
دومین تیم دنیا به جام 

جهانی صعود کرده، 
ایــن کــی روش 
است که نام خود 
را در میان مربیان 

دنیا مطــرح تر از 
قبل می داند.  

  از سوی دیگر اما سود 
اصلــی کــی روش از 

فوتبــال ایران، 

درآمدی اســت که می تواند کســب کند. سال 
گذشته بود که گزارشــی از برآورد دستمزدهای 
مربیان ملی فوتبال، او گران تر از مربیان پرتغال، 
ایتالیا و فرانســه عنوان شد.  »ســم الردایس« 
سرمربی تیم ملی انگلیس که با دریافت 3 میلیون 
یورو، گران تریــن مربی تیم های ملــی فوتبال 
در جهان بــود، اخیرا به دلیل رســوایی مالی در 
این کشور از ســمت خود برکنار شــده است و 
اکنون گرت ساوت گیت، بازیکن سابق این کشور 
هدایت این تیم را برای 4 بازی به صورت موقت 

بر عهده دارد.
 در این بین کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
ایران نیز که در ســال 2011 هدایت تیم ملی را 
بر عهده گرفت، عالوه بــر اینکه گران ترین مربی 
تاریخ تیم ملی فوتبال ایران اســت، با دریافتی 
1/۶ میلیون پوند در ســال در رده پنجم و باالتر 
از خیلی از مربیان مشهور و پرافتخار قرار دارد.

 از سوی دیگر نیز حدود 4  هفته از دیدار تیم 
ملی فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله نهایی 

انتخابی جام جهانی  2018 و پیروزی 
ملی پوشان کشورمان 

و صعود 

مقتدرانه یوزها به جام جهانی می گذرد، صعودی 
شــیرین که نام ایران را به عنــوان دومین تیم 
صعود کننده به این مســابقات مهــم ثبت کرد.  
گذشته از آمار و رکوردهای کم نظیر تیم ملی در 
راه صعود به جام جهانی روسیه و رکورد شخصی 
و جالب کارلوس  کی روش، سرمربی پرتغالی که 
موفق شده 4 بار تیم های تحت رهبری اش را به 
جام جهانی ببرد، برخی رســانه ها ترجیح دادند 
روی مباحث مالی و سود سرشاری که از صعود 

عاید فوتبال ایران می شود، مانور دهند.  
 بر اســاس موارد مندرج در قرارداد اگر ایران به 
جام جهانی  2018 روســیه راه یابد، 10 درصد از 

از فیفا بابت ورود مبلغی که فدراسیون 
فــت بــه جام جهانی  یا ر د

به  فنــی می کنــد  کادر 
.  تعلــق  د می گیــر

بی  مر ســر
ادامــه  در 
موظــف اســت پس 
از مذاکــره بــا تیــم 
مربی گری، بــه بهترین 
شــکل ممکــن ایــن مبلغ 
را تقســیم کنــد و فدراســیون 
مقابــل نتایــج ایــن تصمیم گیری 
وظیفه ای نخواهد داشــت.  فدراسیون 
موظف اســت نســبت به پرداخت این مبلغ 
 در 5 تــا 7 روز پــس از دریافت جایــزه از فیفا

 اقدام کند.
 در بند دیگر هم آمده اســت که در جام جهانی 
2018 روســیه، کادرفنی  10  درصــد از مبالغ 
تشویقی فیفا در جریان این رقابت ها را دریافت 
می کند کــه قاعدتا تا زمان حضــور تیم ملی در 

جام جهانی ادامه خواهد داشت.
 با در نظر گرفتن این شــرایط اگر مبلغ پاداش 
صعود 8 میلیون دالر باشــد ســهم  کی روش یا 
به عبارتــی کادرفنی 800 هزار دالر اســت که 
این مبلغ جــدا از پاداش های نقــدی روزانه ای 
اســت که فیفا برای تیم های شــرکت کننده در 
مســابقات جام جهانی در نظر گرفته است.  اگر 
تیم ملی بتواند از مرحله گروهی صعود کند، فیفا 
3 و نیم میلیون دالر دیگر به فدراسیون فوتبال 
ایران پرداخت خواهد کرد که سهم 10 درصدی 

 کی روش می شود 350 هزار دالر! 
به عبارتی  کــی روش تا این لحظــه 3 میلیارد 
تومان نقد دارد و اگر موفق شــود ایران را به 
مرحله حذفی ببرد یک میلیارد و 300 میلیون 
تومان هم عایدش خواهد شد که مجموع آن 

4میلیارد و 300 میلیون تومان می شود.   
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این برنامه مبنای برنامه ریزی های شهری برای این کالنشهر 
به شمار می رود. البته درشــهر اصفهان پیش  از این نیز برای 
اصفهــان 80، 85، 90و 95، ســندهای برنامه ریــزی تهیه 
وتدوین شده بود ومدیریت شــهری اصفهان به خوبی از پس 

تحقق اجرای این برنامه ها برآمد.
یکی ازمسائل مهمی که دربرنامه ریزی سنداصفهان۱۴00به 
آن توجه شده،اهمیت برنامه ریزی های کارشناسی شده وعلمی 
است که سبب جلوگیری از مشــکالت آینده و بازنگری های 

بعدی می شود.
به منظور آگاهی بیشتر از این موضوع، با سعید فردانی، مدیر 
برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت وگویی انجام شده 

که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
مهم ترین سیاست های تدوین برنامه راهبردی اصفهان 

1۴۰۰چه بوده است؟
کالن شهر اصفهان از سال۱۳۷5تاکنون چهار برنامه پنج ساله 
را به طور مستمر تدوین و اجرا کرده واصفهان ۱۴00پنجمین 
برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان پس از برنامه های اصفهان 
+۲۲، اصفهــان85، اصفهان90و اصفهان 95هســت. برنامه 
اصفهان ۱۴00برای مهروموم های ۱۳95تا ۱۳99تدوین شده 

که در سال 9۴به تصویب شورای اسالمی شهر رسید.
مهم ترین سیاست های حاکم بر تدوین برنامه اصفهان ۱۴00، 
مشارکت کلیه ذی نفعان و همچنین تلفیق رویکردهای کیفی 

و کمی برنامه است.
مهم ترین مزیت برنامه اصفهان ۱۴00 نســبت به برنامه های 
گذشته شــهرداری اصفهان، قابلیت رصد و ارزیابی است که 
اصفهان ۱۴00 تنها به صورت کیفی تدوین نشده و به صورت 

کامال مشخص، قابلیت رصد و ارزیابی را در تمام سطوح دارد.
ارکان اصلی این برنامه شامل شهر، مدیریت شهری وشهروندان 

است که دردو سطح راهبردی وعملیاتی تدوین شد.
ویژگی های مهم این برنامه کدم اند؟ 

استفاده همزمان از رویکردهای»مسئله محور« و»هدف محور« 
ازدیگر ویژگی های این برنامه اســت. رویکرد مسئله  محور بر 
رفع مشکالت اصلی مناطق و محالت تمرکز داشته و رویکرد 
هدف محور با در نظر گرفتن فرصت ها، آینده ای آرمان گرایانه را 
به تصویر کشانده و به دنبال تغییر همراه با رشد وپیشرفت است.

یکی دیگر از ویژگی های این برنامه، انجام اولویت بندی پیش 
از ورود به موضوع تخصیص اعتبارات و بودجه اســت؛ سطوح 
برنامه اصفهان ۱۴00شامل ماموریت و چشــم انداز، اهداف 
کالن، سیاســت های کالن و ارزش های کلیدی، اهداف ُخرد، 
راهبردها، سیاست های اجرایی و درنهایت برنامه عملیاتی شامل 

طرح ها،پروژه ها و اقدامات است.
از اولویت های این برنامه کاهش آلودگی هوا،توسعه حمل ونقل 
عمومی با مدل های مختلف سفر به صورت هوشمند و همگانی، 

سرمایه گذاری و بازآفرینی بافت فرسوده است.

یکی از مهم ترین اتفاقات هر سازمان تعریف و اجرای 
صحیح پروژه هاســت؛ این مدیریت تا چــه اندازه بر 

پروژه های عمرانی شهر نظارت دارد؟ 
در مدیریت برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از 5سال 
پیش همــه پروژه ها به صــورت متمرکز در راســتای اهداف 

وتخصیص منابع کنترل می شود.
در حال حاضر بیش از ۱000پروژه ملی، منطقه ای و محله ای 
در اصفهان فعال اســت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
تحت نظارت این سازمان قرار دارد و معاونت برنامه ریزی کلیه 
پروژه های شهرداری را ازنظر زمان، هزینه، محدوده و کیفیت 
رصد وکنترل می کند تا در تخصیص منابع بهتر از قبل عمل 

کنیم.
الزم می دانم در این فرصت اعالم کنم که در آینده ای نزدیک 
طراحی ســامانه اولویت بندی پروژه های شــهری را خواهیم 

داشت.
 ازجمله اقدامات خوبی که در سال های اخیر در معاونت 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری 
اصفهان صورت گرفته، راه اندازی »سامانه فراور« در 
حوزه آمار و اطالعات است؛ در رابطه با این سامانه هم 

توضیح می دهید؟ 
در»ســامانه فراور«کلیــه اطالعــات شــهرداری اصفهان 
بر اســاس تعریف و یکسان ســازی اقالم اطالعاتی به صورت 
یکپارچه در شــهرداری اصفهان راه اندازی شــده و در حال 
حاضر به عنوان مثال اگر در این ســامانه عــددی در ارتباط با 
فضای سبز قیدشده باشــد، این عدد قابل استناد برای کلیه 
 ذی نفعان و مالک تصمیم گیری برای تخصیص منابع خواهد 
بود. سال گذشــته نظام جامع آماری برای شهرداری اصفهان 
تدوین شده بود و نیاز به بازنگری داشت، با توجه به تعدد اقالم 
اطالعاتی، این نظام باید به صورت مکانیزه در شهرداری اصفهان 
مستقر می شد که خوشبختانه باهمت کارشناسان این حوزه، 

فضای الزم در شهرداری اصفهان ایجاد شد.
تاکنون 50 درصد از این پروژه عملیاتی شده و اقالم اطالعاتی 
در ســطح شــهرداری اصفهان با حوزه های مختلفی که در 
شهرداری فعالیت می کنند، یکسان سازی شده است  و این به 
ما کمک می کند تا در حوزه آمار و اطالعات یکپارچگی گفتمان 

داشته باشیم.
این کار با مشارکت تمام حوزه های شهرداری انجام می شود، 
البته در بخش اطالعات مکانی گام های بعدی سایر ارگان ها و 

نهادهای شهری را هم وارد می کنیم.
 این اقالم اطالعاتی در برنامه ریزی ها و شاخص های توسعه و 
پس ازآن نیز در تخصیص منابع و بودجه های سالیانه استفاده 

می شود.

پیشرفت ۹۷درصدی پل شهیدان اشکاوند
مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان، ضمن اشاره به پیشرفت9۷درصدی پل شهیدان اشکاوند،گفت: 
با بهره برداری غیررسمی از فاز سوم خط یک قطار شهری، مســافرگیری آن از اول مردادماه انجام 

می شود.

اخباراخبار

امروزه بوستان ها و فضای سبز یکی از کاربری های مهم خدماتی شهرها و محرک توسعه پایدار شهری به شمار می روند؛ 
از این رو توسعه فضای سبز با توجه به آالینده های شــهری در مناطق و محالت شهر اصفهان در دستور کار مدیریت 

شهری قرار دارد.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان دراین باره اظهار کرد: عملیات احداث 
بوســتان محلی ابوریحان غربی در خیابان بعثت  با مساحت 5۶00 متر 

مربع در دست اجراست.
علی شمسی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۳0 درصد پیشرفت داشته 
است، ادامه داد: این پروژه با اعتبار ۲ میلیارد و 500 میلیون ریال ظرف 

یک ماه آینده تکمیل می شود.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اضافه کرد: عملیات اجرایی بوستان 
ایمان در خیابان آل بویه برای ارتقای سرانه  فضای سبز و ایجاد نشاط و 

شادابی اهالی منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.
شمسی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۷0درصد پیشرفت داشته است، خاطرنشان ساخت: احداث بوستان ایمان با 

اعتبار ۲ میلیارد ریال تا مرداد ماه سال جاری به پایان می رسد.

مدیر منطقه1۴ شهرداری اصفهان:

بوستان محلی ابوریحان غربی در دست احداث است

ســنگفرش چهارباغ عباســی به منظور احیای دولتخانــه صفوی و پــس از تکمیل طرح ســنگفرش میدان امام 
 خمینی)ره( در دستور کار قرار گرفت تا خیابان چهارباغ عباســی به خیابان سپه و سپس به میدان امام )ره( متصل

 شود.
مدیر منطقه ۳شهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: عملیات اجرایی 
سنگفرش چهارباغ عباســی در ۴فاز و با اعتبار ۲میلیارد و ۷00میلیون 

تومان پیش بینی شد.
حسین کارگر  افزود: سنگفرش فاز اول این پروژه در ضلع شرقی چهارباغ 

عباسی از میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی تکمیل شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی ســنگفرش فاز دوم ضلع شرقی چهارباغ 
عباســی نیز از خیابان شــیخ بهایی تا خیابان آمادگاه در مرداد ماه سال 

جاری آغاز می شود.
 کارگر با اشاره به اینکه فاز سوم پروژه نیز در محور غرب چهارباغ عباسی از 

میدان امام حسین)ع( تا شیخ بهایی پس از تکمیل فاز دوم این پروژه انجام می شود، عنوان کرد: سنگفرش فاز چهارم 
نیز از شیخ بهایی تا خیابان آمادگاه، پس از تکمیل سنگفرش فاز سوم چهارباغ عباسی اجرایی می شود.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان خبر داد: 

اجرای فازدوم سنگفرش چهارباغ عباسی از مردادماه

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 »تراکم فروشی«مصطلح 
وجود ندارد

اخذعوارض ساخت وســاز که امروزه با عنوان »تراکم فروشــی« 
شناخته می شود، موضوعی است که یکی از منابع اصلی درآمدی 
شــهرداری به حســاب می آید؛ درصورتی که تراکم فروشــی در 
سال های دهه ۷0رخ داده اســت. به بیانی ســاده تراکم فروشی 
به موضوعی اطــالق می شــود که شــهرداری بــدون توجه به 
محدودیت های مکان ساخت وســاز، مسائل ساخت وسازی، بافت 
محله، بررســی امالک مجاور ملک، متراژ و سایر مؤلفه ها، تنها به 

اخذ هزینه به ازای ارائه مجوز ساخت مبادرت کند.
اما از دهه80 با تصویب طرح جامع تفصیلی ساخت وساز، این رویه 
اصالح شــد و درآمدهای حاصل از ساخت وساز نه ازطریق فروش 
حجم باالی تراکم، که بر اســاس متراژ زمین و بررسی موارد دیگر 

مشخص می شود.
دراین باره وحیدفوالدگر،نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفته است:»از دوره دوم شورای شهر به بعد و با شروع تهیه طرح 
تفصیلی جدید در شــهر اصفهان، ارتفاعات کنترل شد و بر اساس 
ضوابط طرح تفصیلی و ارتفاعات مصوب در آن، تراکم مازاد به دو 
سقف روی پیلوت و مازاد بر۶0درصد به صورت عوارض ارزش افزوده 
تراکم اخذ شــد و موضوعی به نام»تراکم فروشی«مصطلح وجود 

نداشته و ندارد.«
از طرفی بودجه اداره کالن شهرهای ایران،همچنان به ناپایدارترین 
درآمدشــهری تحت عنوان »عوارض ساخت وساز«وابسته است.

عمده منبع مالی شهرداری های کالن شهر کشور را درآمد حاصل 
از ساخت وســاز تشــکیل می دهد که ازمحل فروش مجوز تراکم، 
تغییر کاربــری و جرایم تخلفات ســاختمانی به دســت می آید.

حتی دراصفهان هم این موضوع صادق اســت؛ تاجایی که رییس 
کمیسیون امور اقتصادی در مجلس شورای اسالمی،۷0درصد از 

درآمدهای شهرداری را حاصل از این بخش عنوان می کند.
با توجه به اخذ هزینه های ساختمانی که به گفته کارشناسان یکی 
از دالیل تورم اقتصادی است، شــهرداری اصفهان مسیر کاهش 
وابســتگی خود را از این درآمــد پیموده اســت. فوالدگر در این 
خصوص گفت:»با توجه به سیاست گذاری های انجام شده، در حال 
حاضر درآمدهای حاصل از اخذ عوارض تراکم در ســهم بودجه به 

حدود50درصد رسیده است.«
این موضــوع در حالــی رخ داده اســت که پیش بینی می شــود 
ساخت وساز در شهر اصفهان کاهش داشته باشد و درنتیجه سهم 
درآمدی شهرداری نیز از این موضوع کاهش یابد. وی درادامه گفت: 
»همچنین باید نسبت عدد تراکم در بودجه شهرداری بازهم کاهش 
یابد که امر بسیار مطلوبی اســت و امیدواریم شورای پنجم در این 

راستا توفیقات خوبی کسب کند.«

مدیرعامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان:

 احداث شهرک صنایع کارگاهی 
نیک اندیش تا پایان شهریور

مدیرعامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: شــهرداری اصفهان، برای ساماندهی مشاغل 
مزاحم، احداث شــهرک صنایع کارگاهی نیک اندیش با زیر بنای 
۱۳هزارو۷00مترمربع را در سه راه پنیارت ابتدای خیابان ارغوانیه 

در دستور کار خود قرار داد.
اصغرکشــاورز راد بااشــاره به اینکه درشــهرک صنایع کارگاهی 
نیک اندیش،8۳واحد کارگاهی و فروشــگاهی در ۶ بلوک  احداث 
می شــود، افزود: واحدهــای این پــروژه نیز  در۲طبقه شــامل 

انباروکارگاه های فروشگاهی است.
وی گفت:عملیات اجرایی بلوک یک و۲شــهرک صنایع کارگاهی 
نیک اندیش، با اعتبار ۳۷میلیارد ریال با مساحت ۳800متر مربع 

تا پایان شهریور ماه تکمیل می شود.

شهرداری

»نقشه ترافیک شهر«؛ همراه 
روزهای ترافیکی

نقشــه جامــع ترافیــک و حمل ونقــل هوشــمند 
اصفهان باهدف راهنمایی شــهروندان و گردشــگران 
در مســیر ســفرهای درون شــهری و اطالع رسانی 
پیرامون وضعیت جاری ترافیک شــهر توســعه یافته 
 و نســخه مبتنی بــر وب این پــروژه نیــز در آدرس  

http://isfahantraffic.ir در  دسترس است.
کلیات این پروژه و همین طور برنامه»نقشــه ترافیک 
شــهر اصفهان«درحوزه  معاونت حمل ونقل وترافیک 
شهرداری اصفهان با نظارت ومدیریت سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری، مرکز کنترل ترافیک و 
با همکاری برخی از شرکت های خصوصی ساخته شده 

است و مدیریت می شود.
فضای کلی برنامه

فضایی که برنامه در اختیار شــما قرار می دهد شامل 
گزینه هایی است که هرکدام کاربردی مخصوص دارد؛  
برای نمونه گزینه موقعیت مکانی که در گوشــه پایین 
سمت راست تعبیه شده است موقعیت جغرافیایی شما 

را روی نقشه نشان می دهد.
گزینه بعدی که بســیار جالب به نظر می رسد گزینه 
»این دوروبرها« اســت که در گوشه پایین سمت چپ 
این برنامه به صورت دایره ای شکل نشان داده شده است. 
انتخاب این گزینه بــه ما مکان ها و دفاتری را نشــان 
 می دهــد کــه در حوالــی موقعیــت جغرافیایی ما 

قرار دارد.
 به عنوان مثال اکنون در محدوده جغرافیایی من چند 
پارک، مساجد و حسینیه ها، بازارها و حتی سرویس های 
بهداشتی وجود دارد که البته این مکان ها بر اساس دو 
معیار دسته بندی مکان ها و میزان فاصله نمایش داده 

می شوند.
نقشــه  اصفهان با جزئیات مختلف به همراه الیه های 
اطالعاتی با موقعیت های مکانی مرتبط با حمل ونقل و 
ترافیک به صورت آفالین در دسترس مردم قرارگرفته 
اســت. گزینه اعالم که با نماد زنگ نشــان داده شده 
اســت، در صورت بروز تغییر در موقعیت های مکانی 
یا افزوده شــده در الیه های جدید، پیغــام جدیدی به 
کاربر اعالم می کند که در صــورت تایید کاربر، الیه ها 

به روزرسانی خواهند شد.
 به بیانی ساده کاربر می تواند هر مکانی را که درخواست 
داشته باشد روی قسمت الیه ها، گزینه آن را فعال کرده 

و از وضعیت آنها مطلع شود.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان:

سامانه اولویت بندی پروژه های شهری طراحی می شود

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان اظهار داشت: وضعیت آلودگی هوای 
شهر اصفهان گردوغباری است که منبع داخلی دارد و مناطق مرکزی کشور 
را در برگرفته و به دلیل وزش باد های شــدید، گردوخاک از مناطق کویری 

وارد اصفهان شده است.
منصورشیشه فروش افزود: تاکنون مورد خاصی وجود نداشته و جلساتی نیز 
در مرکز مدیریت بحران تشکیل شده است؛همچنین هشدار های الزم توسط 
مرکز بهداشت داده  شده وباتوجه به روند کاهشی این ذرات، نیازی به تعطیلی 

ادارات نیست.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: وضعیت بحرانی نداشته ایم و اگر 
هم وجود داشته، درحدکنترل بوده است؛ محیط زیست و سازمان هواشناسی 
مرتب وضعیت را بررسی می کندواین وضعیت عادی است. وی تاکید کرد:در 
مناطق گرم و خشــک باوزش باد این شرایط ایجاد می شــود،اما آمادگی 

دستگاه ها در این خصوص خوب بود و اطالع رسانی الزم انجام شده است.

مدیر پروژه B.R.T  گفت: در راستای توسعه خطوطB.R.T، عملیات 
اجرایی خط پنجم آن ظرف یک ماه آینده با اعتبار۱5میلیارد تومان آغاز 

می شود.
در این راستا توســعه خطوط B.R.T  در دســتور کار مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد که تاکنون خط یک از شهر ابریشم تا پایانه باقوشخانه 
و فاز اول خط ســوم از پایانه ارغوانیه تا میدان امــام علی)ع( راه اندازی 

شده است.
مدیر پروژهB.R.T با اشــاره به این موضوع ادامه داد: احداث خط دوم 
B.R.T نیز از میدان قدس تا میدان جمهوری به طول۴کیلومتر تکمیل 

شده است.
  B.R.Tعلی ملک زاده ادامه داد:در حال حاضر عملیات اجرایی خط پنجم
از میدان استقالل تا میدان جمهوری به طول۱0کیلومترو۱8ایستگاه برای 

کاهش بار ترافیکی این محور در دستور کار است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

الزم نیست ادارات تعطیل 
شود!

مدیر پروژه B.R.T خبرداد:

 B.R.T اجرای خط پنجم 
با اعتبار۱۵میلیارد تومان

برنامه اصفهان1۴۰۰یکی از برنامه های مهم شهر اصفهان است که برای تدوین آن پیشنهادهای زیادی 
ازسوی شورا به شهرداری ارائه شد.

در مدیریت 
برنامه ریزی و بودجه 

شهرداری اصفهان 
از ۵سال پیش همه 
پروژه ها به صورت 

متمرکز در راستای 
اهداف وتخصیص 

منابع کنترل می شود

اصفهان در هفته ای که گذشت
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کنسرت رضاصادقی-  21 تیرماه در تاالر رودکی

نمایش بر پهنه دریا در تاالر فرشچیان-  22 تیرماهراهپیمایی روز حجاب و عفاف- 21 تیرماه

افتتاح  ۵طرح بزرگ بهداشتی و درمانی دراستان  -  22 تیرماه

با مسئوالن

امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد:

شکست نقشه های آمریکا و اسرائیل 
در موصل

آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوی ظهر دیروز در خطبه های نماز 
جمعه اصفهان با اشاره به آزادسازی موصل بیان کرد: این بشارت 
الهی است که اگر صبور باشیم و مقاومت کنیم دشمنان جهان خوار 
چون آمریکا، انگلیس و صهیونیسم هیچ موفقیت در کید و مکر خود 
نخواهند داشت؛ کار دشمن مکر است اما طبق سفارش خدا ما باید 

صبور باشیم و بدانیم کید و مکر آن ها هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وی آزادی شــهر موصل از چنگ داعش را یک دســتاورد عظیم 
دانست و مطرح کرد: پایتخت خودخوانده داعش که ۳۷ ماه پیش 
به کمک آمریکایی ســقوط کرد و بسیاری از شــهرهای عراق را 
تصرف کردند و تا نزدیکی بغداد نیز آمده بودند؛ چیزی نمانده بود 
که بغداد نیز ســقوط کند و اگر پیروزی داعش تثبیت شده بود تا 
االن میلیون ها نفر را کشته بودند به غیر از این که بین شیعه و سنی 
اختالف پدید می آمد و نقشه شوم آمریکایی ها نیز در تجزیه عراق 
عملی می شد و مشکالتی را برای ایران نیز به وجود می آورد اما نقشه 
آن ها نقش بر آب شد. البته نباید از نقش رهنمودهای مقام معظم 
رهبری، مرجعیت عراق مبنی بر تشــکیل بسیج مردمی و فرمان 

جهاد با داعش ، غافل شویم. 
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امام باقر عليه  السالم :
همه کمال در شناخت عميق دین و شکيبایی در پيشامدهای ناگوار و 

اندازه نگاه داشتن در زندگی است.
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هاستل
همه  ما می دانیم که هنگام سفر، بیشترین هزینه ها 
مربوط به اقامت اســت، به ویژه در شهرهای بزرگ 
که پیدا کردن محل اقامت کاری دشوار است. شاید 
بهتر باشد وقتی به دنبال هاستل مناسب برای سفر 
بعدی خود هستید، این نکته را در نظر داشته باشید 
که برخی از هاستل ها این امکان را به شما می دهند 
که در حین اقامت برایشــان کار کنید؛ انجام کمی 
کارهای خانه داری در ازای اقامت رایگان! تصور کنید 
تمام پولی که باید بــرای اقامت بپردازید، پس انداز 
می شــود؛ می توانید این پول را برای رفت وآمد و یا 

یک غذای فوق العاده خرج کنید.

زبان
آیا به زبان انگلیســی مســلط هســتید؟ شانس 
آورده اید! ممکن اســت بخواهید خارج از کشــور 
هم زبان انگلیسی تدریس کنید. از زمانی که مردم 
دنیا ارزش واقعی زبــان و یادگیری زبان خارجی را 
دریافته اند، نیاز به معلم زبان انگلیسی هر روز بیشتر 
و بیشتر حس می شود. اگر یک معلم حرف های زبان 
انگلیسی باشید که عالی است، اما اگر نیستید، سعی 
کنید دوره های آموزشی الزم برای گرفتن مدرک 
TEFL یا CELTA را بگذرانیــد. در حین آموزش 
زبان، با فرهنگ های جدید نیز آشنا خواهیدشد و 
اگر کمی مراقب دخل و خرجتان باشید، پول کافی 
برای سفر به کشورهای اطراف را پس انداز می کنید.

وبالگ نویس
به نوشتن عالقه دارید؟ اســتاد گشتن در اینترنت 
هستید؟ شاید بهتر باشــد یک وبالگ راه بیندازید 
و از تجربیات خود بنویســید. اگــر وبالگ موفقی 
داشته باشید، ممکن است از شما دعوت شود تا به 
جاذبه های گردشگری مختلف، هتل ها و شهرهای 
مختلف بروید، در حالی که تمــام هزینه هایتان از 
پیش پرداخت شــده اســت؛ همچنین با گرفتن 
تبلیغات می توانیــد درآمدی هم بــرای خودتان 

ایجاد کنید. 
عکاس

اگر در ثبت مناظر و لحظــات به یادماندنی مهارت 
دارید، می توانید این مهارت را به شــغل تخصصی 
خــود  مبدل کنیــد. به لطــف رشــد و فراگیری 
شبکه های اجتماعی، گســتره مخاطبین کارهای 
شما بیشتر و جهانی تر شده است. یک پرونده  کامل 
و قوی آماده کرده و از اینترنت برای نشــان دادن 
توانایی هایتان اســتفاده کنیــد. از این طریق، هم 
می توانید کمی پول برای خرید تجهیزات عکاسی 
پس انداز کنید و هم پیشنهادات کاری فوق العاده ای 

دریافت کنید.

گوناگون

 شغل های  جذاب
 برای عاشقان سفر )2( 

یادداشت

شاید فکر کنید که»بوی خوش یا نامطبوع« 
مسئله مهمی نیست. چون وسایلی برای خارج 
کردن »بو« از آشپزخانه و اصال خانه اختراع 
شده اســت و به تازگی آپارتمان ها بوی گل می دهند، اما واقعیت 
این است که همه آپارتمان ها هم، بوی گل نمی دهند. اگر بخواهم 
دقیق تر صحبت کنم باید بگویم که در طبقه اول بوی میرزا قاسمی 
می آید، طبقه دوم بو نمی آید چون مستاجرش تازه رفته، طبقه سوم 
واحد دست چپی همیشه یک چیزی توی مایه های آبگوشت دارند 
که بوی دنبه قوی دارد، واحد دســت راستی که دست بر قضا گیاه 
خوار است با همه چی پیازداغ، ســیرداغ می خورد. طبقه چهار که 
ما باشیم مسلما، قطعا و بدون تردید هیچ بویی نمی آید!!! ولی واحد 
بغلی مان دائم در حال دود کردن عود و اسپند است. شاید هودهای 
خانه شان خیلی صدا می دهد یا جلوی پنجره ها چیزی گذاشته اند 
که هوا عوض نمی شود. به هر حال همه که خام گیاه خوار نیستند 
و غذا پختن هم بو دارد. اصال شاید آشپزی شان خوب نیست یا بعد 
از اینکه غذایشان جا افتاد، قابلمه را دست می گیرند و یک دور توی 
راه پله می چرخانند، اما هرچی که هست یک روزهایی خانه را بو بر 
می دارد. اگر کسی به جای آسانسور از پله ها استفاده کند سرگیجه 
می گیرد. بو حتی بدتر از سر و صداست. خودش را هر طور که شده 
به دماغ آدم می رساند. روزهایی که غذایشان خوشمزه است، ما را 
به حال دل ضعفه می اندازند. روزهای دیگر رسما بیچاره ایم و باید 
دماغ گیر شنا بزنیم و توی خانه تردد کنیم. البته 
ناشکری نمی کنم، 
بــوی غــذا هرچه 
کــه باشــد قابل 
تحمل اســت 
اما بــوی زباله 
ای کــه یــک 
هفتــه توی ســطل 
آشــغال تخمیر شــده تا 3 
روز توی آسانسور می ماند 
و آنقدر وحشــتناک است 
که انگار به آدم می چسبد 
 و به ایــن راحتــی ها هم

 نمی رود.

باغ 
کاغذی

زن و بازیابی هویت حقیقی،گزیده بیانات رهبر معظم انقالب به               
کوشش »محسن کربالیی نظر« و جمعی از محققین را انتشارات 

انقالب اسالمی چاپ کرده است.
 محتواي این کتاب اگرچه در اقتضائات ، شــرایط و زمان هاي 
مختلف افاضه و ایراد گشته؛ اما از یك هماهنگي و ارتباط دروني 
و روح واحد بهره مند اســت. این کلمات از زبان انســاني جاري 
شده که با ره توشه  دانش الهي در ثقلین و آگاهي به مسائل زمان 
و حوادث واقعه، وظیفه  ســنگین پاســخگویي به نیاز انساني و 

هدایتگري را عهده دار است.

دربخشی از این کتاب آمده است:
اگر زنان به انقالب نپیوسته بودند، انقالب پیروز نمی شد؛ جوانان 
براى پیوســتن به صفوف انقالب، از خانه ها بیرون نمی آمدند؛ 
مادرانشان نمی گذاشتند یا حداقل آنها را تشویق نمی کردند. اگر 
زنان دل در گرو انقالب نداشتند، مردان این طور آزادانه در صفوف 

انقالب جانفشانی نمی کردند. 
نقش زن در انقالب، هم به طور مستقیم  و هم به طور غیرمستقیم، 
یك نقش برجســته و مجموعا نقش اول اســت؛ در جنگ هم 

همین طور بود.

زن و بازیابی هویت حقیقی 
بو

در برگن )Bergun( قانونی جدید وضع شده که به موجب 
آن عکاسی کردن از مناظر شــهری ممنوع اعالم شده و 
تخلف از آن پیگرد قانونی دارد! مقامات شهر در تایید این 
اقدام خود اعالم کردند که عکاسی کردن از چشم اندازهای 
زیبای این شهر و به اشــتراک گذاشتن آنها در شبکه های 

اجتماعی، ممکن اســت باعــث ایجاد 
احســاس نارضایتی و ناخشنودی آن 
دسته از مردمی شود که شانس بودن در 
آن نقاط را ندارند.اگر همچون بسیاری 
از کاربران شــبکه های اجتماعی حس 
می کنید کــه حتی با وجــود این پیام 
روشــن و صریح، بازهم گرفتن عکس 

و به اشتراک گذاشتن آن شــما را وسوسه می کند، بهتر 
اســت به این نکته  مهم توجه کنید که ســرپیچی از این 
قانون بی جواب باقی نمانده و خاطیان حتی ممکن است به 
پرداخت جریمه  ۵ دالری برای هر تصویر محکوم شوند.اما 
نکته ای که شاید در پس وضع چنین قانون عجیبی نهفته 
باشد، هوشمندی این کمپین برای معرفی این شهر در میان 

گردشگران است؛چرا که به هر حال این مسئله باعث شده 
مردم بیش از پیش به این شهر توجه نشان داده و در مورد 
آن صحبت کنند؛ البته همیشــه نیز نمی توان با قاطعیت 
روی واکنش مردم به یک رخداد تکیه کرد. همان گونه که 
بسیاری از مردم پیام این قانون را به سوء تعبیر کرده و حتی 
کار به جایی کشیده شده که یکی از 
کاربران شبکه های اجتماعی این شهر 
را با کشور کره شمالی مقایسه کرده 
است.از سوی دیگر به نظر نمی رسد 
چنیــن واکنش هایی ســاکنان این 
شــهر را وادار به عقب نشینی از این 
تصمیم کرده باشد، به خصوص بعد از 
درخواست عجیب شهردار این شهر از ناسا. در همین رابطه 
و در پیــام ویدئویی جالب توجه، شــهردار برگن در میان 
حلقه ای از ساکنان محلی از این آژانس فضایی درخواست 
کرد کلیه تصاویر هوایی مربوطه به این شهر را یا حذف یا تار 
کنند تا مردمی که فرصت مسافرت به آنجا را ندارند، دچار 

احساس ناراحتی نشوند.

شهری که عکاسی در آن ممنوع شد!
دانستنی ها

حرف حساب

واژه ها را باید شست
من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان 
نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ 
کسی کرکس نیست ،گل شبدر چه کم از الله 
قرمز دارد ،چشم ها را باید شست جور دیگر باید 

دید،واژه ها را باید شست ... 

سهراب سپهری

 ندا
 شاه نوری
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