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رییــس جمهور منتخــب ملت کــه در اردیبهشــت ماه با 
پیروزی بر رقبای سرشناسش، دولت دوازدهم را به نام خود 
زد،پنجشنبه گذشته در مراسم تنفیذ شرکت و حکم مربوطه 
را از دستان مقام معظم رهبری دریافت کرد؛ رییس جمهور 
دیروز نیز در مجلس و در مقابــل نمایندگان ملت و بیش از 
100 هیئت خارجی ســوگند یاد کرد تا کار دولت دوازدهم 

رسما شروع شود.
اخبار منتشر شــده در آخرین جلســه دولت حاکی از آن 
اســت که حدود پنج درصــد از مردان سیاســی تیم دکتر 
روحانــی در دولت دوازدهم دچــار تغییر می شــوند. این 
تغییرات نشــان دهنده آن اســت رییس جمهور دوازدهم 
در برنامه های دولت جدید خود، نگرش متفاوتی نســبت به 
دولت پیشین دارد.حسن روحانی در حالی حکم دوره جدید 
دولت خود را دریافت کرد که در چهارســاله پیش رو باید  با 
چالش های جدی در داخل و خارج کشور روبه رو شود. اگر 
بخواهیم مهم ترین و پر بحث ترین دســتاورد دولت یازدهم 
را برشماریم،بدون شک باید به توافق هسته ای برجام اشاره 
کنیم.قراردادی که همچنان موافقان  ومخالفان زیادی را در 
داخل و خارج کشور دارد و مشخص است که تا پایان دولت 
دوازدهم پــر بحث ترین موضوع خواهد بــود.از طرف دیگر 
سیاســت مداران آمریکا ،به عنوان مهم ترین کشور مذاکره 

کننده، توافق برجام را دائما دچار چالــش کرده اند.دونالد 
ترامپ پس از نشستن بر مســند قدرت آمریکا این توافق را 
یکی از بدترین توافق های آمریکا برشمرد و بارها از انجام آن 
ابراز ناخشنودی کرد.از طرف دیگر به گفته همه کشورهای 
طرف قرارداد و از جمله آمریکا،ایــران همچنان به بندهای 
این توافق پاینده بوده اســت ولی از جانب دولت های مقابل 
کارشکنی هایی در برجام انجام شده است.این کارشکنی ها 
ســبب شــده برخی از منتقدان توافق و دولــت یازدهم،از 
اقدامات حســن روحانی ابراز نارضایتی کنند و خواستار لغو 
برجام شــوند.نکته چالش برانگیز دیگر، تحریم های جدید 
آمریکاست.این تحریم ها با وجود برقراری برجام همچنان 
ادامه می یابد.ترامپ با تصمیم های خودخواهانه و غیر معقول 
خود کشــورهای اروپایی را نگران کرده اســت.بدون شک 
دولت دوازدهم کاری دشــوار در برابر تصمیم های ناگهانی 
و بدعهدی سیاســت مداران آمریکایی دارد.روحانی که در 
دولت قبلی خود حتی به صورت تلفنی با اوباما صحبت کرد و 
وزیر خارجه اش با وزیر خارجه وقت آمریکا چند قدمی را طی 
کرد،حال در برابر یک رییس جمهور خود مختار و بی فکر قرار 
گرفته است.در کنار آمریکا،کشورهایی چون عربستان و حتی 
کشورهای اروپایی نیز مهم ترین چالش های خارجی دولت 
دوازدهم است.عربستان همچنان بر طبل نفاق و دشمنی با 

ایران می کوبد و به قول معروف سر جنگ و درگیری دارد.در 
داخل کشور نیز اوضاع برای دولت دوازدهم چندان مساعد 
نیست.بر کسی پوشیده نیســت که حسن روحانی در اواخر 
دولت پیشــین خود روابط حسنه ای با ســران دوقوه دیگر 
نداشت.بارها سخنان غیر مستقیم رییس قوه قضائیه و مجریه 
نقل محافل سیاسی گشت تا جایی که مقام رهبری ناچار به 
ابراز نصیحت شــدند.هر چند در پایان دولت ،سران سه قوه 
در کنار یکدیگر نشســتند و عکس یادگاری گرفتند ولی به 
نظر می آید که این روابط حسنه،آتش زیر خاکستر باشد که 
با کوچک ترین بد عهدی دولت های مقابل برجام،شــعله ور 
شود.به نظر می رسد حسن روحانی با تغییر وزیر دادگستری 
خوددر دولت پیشرو ،اهدافی متفاوت را در برابر قوه قضائیه 
دنبال کند.در کنار نمایندگان مجلس منتقد دولت روحانی و 
توافق  برجام باید به محمود احمدی نژاد و یارانش نیز اشاره 
کرد که گاهی با بیان سخنانی دولت روحانی را دچار تشویش 
می کنند.از منتقدان و سیاســت مداران که فاصله بگیریم 
به اوضاع داخلی کشور می رســیم که نابسامانی هایی بس 
بزرگ دارد.مشــکالتی چون بیکاری،گرانی و ... پیش روی 
دولت اســت و انتظار کلید جادویی رییــس جمهور را می 
کشــد.دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز می کند که 
نرخ برخی از ارقام مصرفی مردم دو برابر شده است.به عنوان 
مثال قیمت مرغ در آغاز دولت دوازهم حدود 8100 اســت 
که نسبت به چهار سال قبل خود رشدی قابل توجه داشته 

است.چالش بی آبی کشور و 
خشک شدن رودخانه های 
مهمی چــون زاینــدرود 
انتظــار احیــای آنها یکی 
از ضروری تریــن اقدامات 
مورد انتظار از دولت است.
به مشــکل بی آبــی باید 
آلودگی هوا و خطرات ناشی 
از خشک شدن تاالب های و 
دریاچه ها را هم افزود.حسن 
روحانی در ســخنرانی های 
انتخاباتــی خــود بازهــم 
صحبت از وعده های کوتاه 
مدت کرد و همــگان را به 
صبــر فراخواند تــا بتواند 

اهداف خود را پیاده کند و امروز آغاز همان زمان های کوتاه 
مدت برای رفع مشکالت است. 

ترور نافرجام ولیعهد عربستان
منابع نزدیک به دربار پادشاه سعودی و ولیعهد جوان و جاه طلب عربستان فاش کردند 
که او اوایل هفته جاری هنگام حضور در یکی از قصرها، با نقشــه یک از شاهزاده های 

مستعفی سعودی در معرض عملیات ترور ناموفق قرار گرفته است.

يادداشت

بین الملل

آمریکا رسما از توافق آب و 
هوایی پاریس خارج شد

وزارت خارجه آمریکا رسما با صدور اطالعیه ای سازمان ملل 
متحد را از تصمیم دولت این کشور برای خروج از توافق جوی 
پاریس مطلع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، واشنگتن 
در اطالعیه ای خاطرنشان کرده ایاالت متحده طی مدت 
زمان خروج از این توافق که انتظار می رود سه سال به طول 
بینجامد در نشست های سازمان ملل در خصوص تغییرات 
جوی شرکت خواهد کرد.»دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
آمریکا چند وقت پیش با بیــان اینکه توافق جوی پاریس 
برای آمریکا 2 تریلیارد دالر هزینه دارد تصمیم برای خروج از 
توافق جوی پاریس را اعالم کرد. وی گفت که از ایده مذاکره 
مجدد در خصوص این توافق که به امضای حدود 200 کشور 

رسیده استقبال می کند.

کره جنوبی به دنبال رفع تنش 
با پیونگ یانگ

»مون جائه این« درباره انتشار اعالمیه های تبلیغاتی بر ضد 
کره شمالی در کره جنوبی هشدار داد و خواستار توقف آن 
شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مون جائه این، رییس 
جمهور کره جنوبی، اعالم کرد از آنجایی که ارسال و پخش 
اعالمیه های تبلیغاتی بر ضد پیونگ یانگ ممکن اســت 
موجب بروز اقدامات خشونت آمیز شود، بهتر است فعاالن 

کره جنوبی انتشار این اعالمیه ها را متوقف سازند.
دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی اعالم کرد که »مون 
جائه این« درباره انتشار این اعالمیه های تبلیغاتی بر ضد 
کره شــمالی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده ممکن است 
این اقدام موجب تحریک پیونگ یانگ و بروز درگیری های 

تصادفی و ناخواسته شود.

آمریکا استفاده از پهپادهای 
چینی را متوقف کرد

ارتش آمریکا اعالم کرد به دلیل مسائل امنیتی، دیگر از 
پهپادهای ساخت چین استفاده نخواهد کرد.به گزارش 
رویترز، ارتش آمریکا به دلیل »ضعف و آســیب پذیری 
سایبری« موجود در پهپادهای ساخت شرکت تولیدکننده 
فناوری »SZ DJI« چین، دســتور توقف استفاده از این 
محصول را صادر کرد.این دســتور ارتش آمریکا که روز 
 DJI دوم آگوست صادر شده، شــامل تمامی پهپادهای
 و سیســتم هایی که از قطعات یا نرم افزار DJI استفاده

 می کنند، می شود.

عکس  روز يادداشتيادداشت

اخبار

ويژه 

 شکایت اتباع ایران
 از وزارت خارجه آمریکا

ده ها نفر از اتباع کشورهای ایران و یمن روز جمعه از وزارت خارجه 
آمریکا به دلیل عدم رسیدگی به تقاضایشان برای صدور روادید، بعد 
از اجرایی شدن دستور منع مهاجرتی دولت این کشور شکایت کردند.  
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی 
اتباع ایران، یمن و چهار کشور مسلمان دیگر را از ورود به خاک آمریکا 
منع کرده است. به گزارش رویترز؛ دولت آمریکا اخیرا در ایمیلی به 
برندگان در قرعه کشی »ویزای مهاجرتی گوناگونی« )التاری( اعالم 
کرده ممکن است به دلیل دســتور منع مهاجرتی ترامپ برای آنها 
روادید صادر نشود.   بیش از 90 نفر از اتباع یمن و ایران در شکایتی 
که در دادگاه منطقه ای ایالت واشنگتن تنظیم شده گفته اند دولت 
آمریکا از صدور روادید برای آنها به دلیل فرمان ضد مهاجرتی ترامپ 
خودداری کرده و وزارت خارجه آمریــکا از اظهارنظر در این مورد 

خودداری کرده است.

توافق ایران و روسیه برای تقویت 
همکاری های نظامی 

یک منبع دیپلماتیک روسیه از توافق مســکو و تهران برای تقویت 
همکاری های نظامی پس از تحریم های جدید آمریکا خبر داده است. 
یک منبع در دفتر »دیمیتری راگوزین« معاون نخست وزیر روسیه 
اعالم کرد، پس از تحریم های جدید آمریکا، روســیه و ایران برای 
تقویت همکاری های نظامی، فنی و تکنولوژیکی توافق کرده اند. بنا 
بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، »دیمیتری راگوزین« قرار است 
در خصوص تامین تسلیحات با »حسین دهقان« وزیر دفاع ایران در 

تهران دیدار و گفت وگو کند.
این منبع روس گفته اســت: »راگوزین در دیدار با وزیر دفاع ایران 
درباره مسائل مختلفی از جمله تامین تسلیحات جدید روسیه برای 
ایران گفت وگو خواهد کرد.« وی در ادامه تاکید کرده است که این 
توافق پس از آن صورت گرفته که آمریکا تحریم های جدیدی را علیه 
دو کشور اعمال کرده اســت. این منبع دیپلماتیک روس ادامه داد، 
هیئت روس در این ســفر در خصوص احتمال امضای قراردادهای 
جدید کار خواهد کرد.عالوه براین، انتظار می رود، معاون نخست وزیر 
روسیه در این سفر با معاون علوم و فناوری ریاست جمهوری ایران نیز 
دیدار و در خصوص انتقال فناوری های پیشرفته به ایران و آموزش 

متخصصان ایرانی در روسیه گفت وگو داشته باشد.

آغاز جنگ داخلی در عربستان
جنگ در العوامیه از 3 ماه قبل میان مخالفان و نیروهای سعودی آغاز 
شده و تا زمان حاضر 26 نفر که شماری از آنان کودک و اتباع خارجی 
مقیم هستند،کشته شده اند . به گزارش اسپوتنیک به نقل از شبکه 
العالم، این جنگ سبب تخریب گسترده در این شهر شده است. منابع 
داخلی العوامیه گفته اند اوضاع منطقه که در آن منع تردد اعالم شده 
بسیار مصیبت بار می باشد. شاهدان شهر گفتند که مقامات عربستان 
سعودی مانع جمع آوری اجساد شــهدا از خیابان شده اند. حرکت 
در این شهر به خاطر اســتقرار تک تیرانداز در پشت بام خانه های 
مردم به ندرت می باشــد. منابع حقوقی سعودی گفتند که به بهانه 
عملیات ارتش در این منطقه، تخلفاتی مانند جلوگیری از رسیدن 
آتش نشانان و آمبوالنس به العوامیه انجام شده است. یک زن که با 
دشواری از خانه اش به قطیف رفته، گفته که 3 روز بدون غذا بود و حی 

المسوره در العوامیه گلوله باران شده است.
فعاالن شبکه های اجتماعی فیلم و تصاویری از العوامیه را قبل و بعد از 
حمله آل سعود منتشر کردند که نشانه ویرانی در این شهر می باشد.

دهم ماه گذشــته نیروهای مخصوص آل ســعود به بهانه مخالفت 
 مردم با تخلیه خانه شــان به خاطر اجرای »پــروژه های عمرانی«

 به حی المسوره حمله کردند. این مخالفت مردم سبب شهادت 20 نفر 
شد که با ویرانی گسترده همراه بود، آل سعود با زور سالح مردم را به 
تخلیه خانه هایشان وادار ساخت و رژیم سعودی برای مقابله با مردم، 

نیروهای گارد ملی را به جنگ ضد العوامیه ارسال کرد.
حتی وزارت امور اجتماعی سعودی با انتشار بخشنامه ای مانع کمک 
رسانی شماری از جمعیت های خیریه در القطیف به آوارگان العوامیه 

شده و اجازه ایجاد مراکز آوارگان را نداده است. 
شهر شیعه نشین القطیف در اســتان احساء در شرق عربستان قرار 
دارد و منطقه العوامیه نیز که زادگاه شیخ نمر باقر النمر است در این 
شهر واقع شده است. منطقه شیعه نشین عوامیه از حدود شش سال 
پیش صحنه تظاهرات مسالمت آمیز معترضانی است که سیاست های 
سرکوبگرانه ریاض علیه شیعیان این کشور را برنمی تابند و خواستار 
اصالحات سیاســی و پایان دادن به تبعیض گسترده در عربستان 
هســتند. در جریان ســرکوب این اعتراضات تاکنون چندین تن 
کشــته و ده ها تن دیگر زخمی و یا بازداشت شده اند. رژیم سعودی 
کارنامه خوبی در زمینه رعایت حقوق بشر ندارد و همواره زیر انتقاد 
سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر قرار دارد. حدود 10 تا 1۵ 
درصد از جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می دهند که عمدتا در 
استان الشرقیه ساکن هستند. این استان مهم ترین مرکز استخراج 

نفت در عربستان به شمار می آید.

روحانی در خانه ملت سوگند يادکرد؛

آغاز دوازدهمین چالش چهارساله در جمهوری اسالمی

 طبیعت گردی سید حسن خمینی
 و ناطق نوری

سیاست خارجه

علی الریجانی، رییس مجلس در دیدار »کیم یونگ نام« 
رییس مجمع عالی خلق کره شمالی، اظهار داشت: ما از 
انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع می کنیم، اما سالح هسته ای 

را برای هر کشوری و برای امنیت جهان مضر می دانیم.
رییس مجلس خطاب به رییس مجمــع عالی خلق کره 
شمالی، تصریح کرد: پایداری شما در مقابل زورگویی های 
آمریکا قابل تقدیر است و امیدوارم که هرچه سریع تر صلح 
و امنیت در دنیا برقرار شــود و کشــورهایی که به دنبال 
قدرت طلبی بر سایر کشورها هستند، متوجه شوند از این 

راه به جایی نخواهند رسید.
 »کیم یونگ نام« نیز در این دیدار اظهار داشــت: زمان و 
تاریخ می گذرد و عوض می شود، اما دشمن مشترک ما به 
هیچ وجه عوض نمی شود و آمریکا همچنان به زورگویی های 
خود ادامه می دهد. رییس مجمع عالی خلق کره شمالی 
گفت: ما خواهان این هستیم که ســطح روابط خود را به 
خصوص در جنبــش عدم تعهد و در ســطح بین المللی 
افزایش دهیم، زیرا این روابط به نفع ملت دو کشور است 
و من تالش دارم که در این ســفر با مقامات ایران در این 

خصوص مذاکرات جدی داشته باشم.

فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست 
خارجی و امنیتی که برای شرکت در مراسم تحلیف رییس 
جمهور کشورمان به تهران سفر کرده بود، با حسن روحانی 

و همچنین محمد جواد ظریف دیدار کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در دیدار با موگرینی اظهار 
داشــت: دولت جدید آمریکا به دنبال آن است تا نگذارد 
جمهوری اســالمی ایران از منافع برجام استفاده کند و 
این نقض متن برجام به شمار می رود. آقای ترامپ تالش 
می کند به هزینه ایران برجام را از بین ببرد و اروپا الزم است 
در این خصوص هوشیار باشد. ظریف همچنین با اشاره به 
آزمایش های موشکی کشورمان و نیز پرتاب ماهواره علمی 
سیمرغ و عدم مغایرت این اقدامات با قطعنامه 2231، از 
بیانیه اخیر سه کشور اروپایی که مشترکا با آمریکا صادر شد 

انتقاد کرده و آن را حرکتی در مسیر اشتباه توصیف کرد.
موگرینی هم ضمن ابراز خرســندی از شرکت در مراسم 
تحلیف حسن روحانی گفت: اتحادیه اروپا قاطعانه از برجام 
حمایت می کند و این موضع مشترک تمامی کشورهای 
اروپایی است و ما تالش داریم تا آمریکا را هم در برجام کنار 

خود داشته باشیم. 

الريجانی در ديدار ريیس مجمع عالی خلق کره شمالی:

ایران »سالح هسته ای« را برای 
هر کشوری مضر می داند

ظريف در ديدار با موگرينی:

صدور بیانیه مشترک سه کشور 
اروپایی و آمریکا اشتباه بود

واليتی: 

آمریکا جرات نمی کند سمت 
ایران بیاید

پاسخ العبادی به مقتدی صدر: 

 الحشد الشعبی
  منحل نمی شود

علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم استقبال 
از کاروان روباتیک ایران در فرودگاه امام خمینی )ره( در 
پاسخ به این پرسش که آمریکا می خواهد از مراکز نظامی 
ایران بازدید کند، مواضع ایــران دراین باره باید چگونه 
باشــد؟ گفت: نه به آنها اجازه داده می شــود که چنین 
کاری کنند و نه جرأت می کنند به حریم امنیتی ایران 

تجاوز کنند.
والیتی ادامه داد: آنهایی که زمانی فکر می کردند قدرت 
برتر دنیا هستند به تدریج با گذشت زمان و شکست های 
متوالی در عراق، افغانســتان، ویتنــام و جاهای دیگر 
فهمیدند این ادعاها پشتوانه ای ندارد و جرأت نمی کنند 

به سمت ایران بیایند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به هیچ وجه به مراکز 
نظامی راه نخواهند یافت، اضافه کــرد: این مراکز جزو 

حریم امنیتی جمهوری اسالمی ایران است .
والیتی گفت: آمریکایی هــا از بیهوده گویــی و گزافه 
گویی ها نتیجه ای نمی گیرند جز اینکه آبروی خود را در 

صحنه بین المللی می برند.

نخست وزیر عراق با رد ضمنی پیشنهاد رهبر جریان صدر 
تاکید کرد که هیئت الحشد الشعبی عراق منحل نخواهد 
شد.به گزارش سایت السومریه نیوز، حیدر العبادی روز شنبه 
در سخنرانی خود در گردهمایی»فتوای جهاد و پیروزی«  
در بغداد گفت: الحشد الشــعبی تحت رهبری مرجعیت 
و دولت است و متعلق به عراق می باشد و منحل نخواهد 
شد.وی تصریح کرد: پافشاری برای مشارکت همگان در 
عملیات آزادسازی خاک عراق از دست تروریست ها وجود 
دارد. العبادی گفت: پیروزی متعلق به همگان است و کسی 
نمی تواند آن را برای خودش مصادره کند. پیروزی بر داعش 
با همیاری همه عراقی ها حاصل شد. وی با اشاره به مقدمات 
جاری برای آزادسازی منطقه تلعفر از دست داعش گفت: 
مرحله بعد از آزادسازی خاک عراق از دست تروریست ها، 
مرحله وحدت کلمه است.مقتدی صدر رهبر جریان صدر 
پیشنهاد داده بود که»عناصر منضبط«  الحشد الشعبی در 
نیروهای مسلح ادغام شده یا تحت امر انحصاری دولت با 
شروطی سفت و ســخت قرار بگیرند.مقتدی صدر اخیرا 
سفری به عربستان داشــت و با محمد بن سلمان ولیعهد 

سعودی دیدار و گفت وگو کرد.

نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه قبل از ســفر به تهران برای شرکت در 
مراسم تحلیف حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی با اشاره به 
سفر همتای قطری اش به ایران از قصد خود برای مذاکره با ایران و قطر به 

منظور افزایش ترانزیت زمینی ترکیه از ایران به قطر خبر داده بود.
 زیبکچی رویکرد ترکیه به مسئله تحریم قطر توسط برخی کشورهای عربی 
را برادرانه و در راستای برطرف کردن نیازهای مردم قطر ارزیابی کرد و افزود: 
عالقه داریم تمام تولید کنندگان ترکیه ای کاالهای خود را در قطر بفروشند. 
قطر اگر چه دارای 2/۵ میلیون جمعیت است، اما کشوری قدرتمند و دارای 
بیشترین درآمد سرانه در دنیاست.وزیر اقتصاد ترکیه ادامه ترانزیت کاال از 
ترکیه به قطر از مسیر هوایی را راهی ناپایدار ارزیابی کرد و افزود: ترانزیت 
دریایی در این بین اهمیت می یابد و پیش بینی می کنیم ماهانه 4 کشتی 
با تناژ باال به قطر بارگیری کند. راه های مختلف را ارزیابی خواهیم کرد ولی 

اولویت ما راه زمینی ترکیه، ایران و قطر است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری حسن روحانی اشاره کرد و دوره دوم را دوره سختی برای وی 
ارزیابی کرد. این روزنامه آمریکایی نوشت: روحانی دومین دوره ریاست 
جمهوری اش را زیر فشار فزاینده از سوی مخالفان تندرو و حامیان اصالح 
 طلبش آغاز می کند. ترامپ هم قانــون تحریم های جدید ایران را امضا
 می کند که مهم ترین دستاورد دور اول ریاســت جمهوری روحانی را 
تضعیف خواهد کرد. نیویورک تایمز در ادامه افزود: شاید روحانی در ایجاد 
روابط با آمریکا چندان موفق نبوده ، اما او توافق برجام مهمی را با غرب 
امضا کرد؛البته این توافق اکنون به تنش افتاده است زیرا ترامپ رییس 
جمهور کنونی آمریکا خواهان برهم زدن آن است و باید گفت روحانی در 

این زمینه نیز کار سختی را در پیش دارد.
باید گفت روحانی راه سختی پیش رو  دارد و بسیاری از رای دهندگان 

خواستار اقدام جدی او در دولت هستند.

وزير اقتصاد ترکیه مطرح کرد:

نشست سه جانبه ایران، 
قطر و ترکیه در تهران

نیويورک تايمز: 

روحانی در تهران و 
واشنگتن راه سختی دارد

دیپلماسی منطقهواکنش

بدون شک دولت 
دوازدهم کاری 
دشوار در برابر 

تصمیم های 
ناگهانی و 

بدعهدی سیاست 
مداران آمريکايی 

دارد
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فروش پساب اصفهان به شهرداری 
خالف قانون است

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: فروش 
پساب فاضالب شهر اصفهان به شهرداری خالف قانون بوده و این 

پساب حق حقابه کشاورزان است.
اسفندیار امینی اظهار داشــت: فروش پساب شهر اصفهان توسط 
شرکت آب وفاضالب به شهرداری، غیر قانونی است و از نمایندگان 
مجلس و مقامات مسئول تقاضا می شــود قبل از اینکه موضوع به 
معضل اجتماعی دیگری بین حقابه داران تبدیل شــود، نسبت به 

ابطال قرارداد و تعیین تکلیف آن اقدام  کنند.
وی بیان داشت: مطابق بند ۲ یکی ازمصوبه های هیئت وزیران در 
مورد تقســیم آب تونل اول کوهرنگ، پســاب فاضالب شهرستان 

اصفهان متعلق به حقابه داران شرق اصفهان است.
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: 
مطابق قانون و بخشــنامه وزارت نیرو، جمع آوری و تصفیه پساب 
فاضالب به عهده شرکت آب و فاضالب بوده ولی تخصیص و فروش 

آن از وظایف شرکت آب منطقه ای است.
وی گفت: شرکت آب منطقه ای به هرطریق اگر آب جدیدی تولید 
کرد مطابق ماده ۴۴ قانــون توزیع عادالنه آب ابتدا باید کســری 

حقابه ها را که برداشت کرده، جبران کند.
امینی اضافه کرد: فروش پساب فاضالب شهر اصفهان به شهرداری 

خالف قانون بوده و حق حقابه کشاورزان است.

ویژه

خبر

مقاوم سازی واحد های مسکونی روستایی
 معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون سه هزارو ۷۲۸واحد مسکونی روستایی با ۲۱۹ میلیارد و ۵۸۳میلیون ریال 

تسهیالت بانکی چهار درصد مقاوم سازی شده است.

 مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران گفــت: این 
تفاهم نامه همکاری با هدف توســعه زیر ساخت های 
 ارتباطات و فناوری اطالعات شــهر اصفهــان به امضا 

رسید.
رسول سرائیان با بیان اینکه مهیا شدن این زیر ساخت ها 
بستر هوشمندسازی شهر اصفهان اســت، افزود: این 
تفاهم نامه همکاری در آینده به قرارداد اجرایی تبدیل 
می شود و زمینه ایجاد بستر فیبرنوری را در داخل شهر 

اصفهان فراهم می کند.
وی گفت: با اجرایی شدن این تفاهم نامه، شهر اصفهان 
در آینده به صورت هوشــمند مدیریت و اداره می شود 
 و مــردم در زندگی روزمره این مســئله را احســاس 

می کنند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: در آینده، تمامی 
بخش ها از جمله مسائل ترافیکی، بهداشت و درمان و 
حمل و نقل به صورت هوشــمند و از راه دور مدیریت 

می شوند.
سرائیان به پیامد دیگر اجرایی شــدن این تفاهم نامه 
نیز اشــاره کرد و گفت: چشــم انداز ایــن تفاهم نامه 
 کاهش و حــذف مراجعات مردمی به دســتگاه دولتی 

است.
شهردار اصفهان نیز در حاشیه این مراسم گفت: زمینه 
توســعه پایدار و جهانی شدن شــهر اصفهان توجه به 

فناوری های نرم است.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه محور توســعه شــهر 
اصفهان فناوری است، افزود: در برنامه ۱۴00، اصفهان 

باید به یک شهر دانش محور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه دانش در شــهر اصفهان باید به ثروت 
تبدیل شود، گفت: بسترهای تحقق این مسئله در حال 
آماده شدن بوده و نخستین منطقه ویژه علم و فناوری 

کشور در اصفهان تعریف شده است.

موتورخانــه یکی از مهم ترین بخــش های تلف کننــده انرژی در 
ســاختمان های بــزرگ بخصوص ســاختمان هایی بــا کاربری 
غیرمسکونی است؛ به طوری که طبق آمار حدود ۵0 درصد انرژی در 
موتورخانه هدر می رود. بنابراین تمرکز برعیب یابی و بهبود راندمان 
موتورخانه ها می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ساختمان 

ها ایفا نماید.
از طرفی قدیمی بودن و عدم نظارت صحیح بر نگهداری موتورخانه ها 
بخصوص در ساختمان های اداری، ســبب شده تا وضعیت مصرف 
بسیار خطرناکی داشته باشند؛ لذا با بهینه ســازی و بهره گیری از 
تجهیزات نوین جایگزین تجهیزات از رده خارج شده می توانند سهم 
باالیی در کاهش مصرف انرژی داشته باشند و با راندمان باالتری از 

موتورخانه بهینه سازی شده بهره برند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
استان اصفهان، این طرح عالوه بر بهینه ســازی و افزایش راندمان 
موتورخانه ها، سبب حفظ منابع ارزشمند نفت و گاز برای نسل های 
بعد، ایجاد فرهنگ مصرف مناسب، ایجاد اشتغال برای مهندسین، 
کاهش آالینده های زیست محیطی، افزایش سرمایه ملی و... می شود. 
اما از این موضوع نباید گذشت که مهم ترین عامل صرفه جویی تغییر 
عادات نادرست مردم در استفاده از انرژی است؛ چرا که اگر مردم خود 

نخواهند، هیچ بهینه سازی صورت نخواهد گرفت.
در این راستا با هماهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
اصفهان جلسه ای در محل اســتانداری اصفهان با هدف همکاری 
در اجرای راهکارهای بهینه ســازی مصرف انرژی در سیستم هاي 
گرمایشی و سرمایشــی موتورخانه های ســاختمان های اداری، 
عمومی، خدماتی و همچنین مســکونی متقاضی مستقر در استان 
اصفهان تشکیل گردید. در این جلسه تفاهم نامه ای پنج جانبه تحت 
عنوان همکاری در اجرای طرح ملی افزایش کارآیی موتورخانه  ها 
فی مابین شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت کشور، استانداری 
اســتان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، سازمان 
نظام مهندســی ساختمان اســتان اصفهان و شــرکت گاز استان 
اصفهان، در سطح استان منعقد گردید. اصفهان که خود در زمینه 
انرژی و بهینه سازی در کشور پیشرو است، با آموزش600 مهندس 
توسط سازمان نظام مهندس ســاختمان در چهار رشته معماری، 
عمران، برق، مکانیک و برگزاری دوره M&V، جهت ممیزی ۵000 

موتورخانه هدف آمادگی کامل دارد.

نظام مهندسی

در سال های اخیر، نمونه های فراوانی از بحران آب مثل افزایش 
پدیده ریزگردها، خشک شدن رودها، خالی شدن روستاها، 
درگیری های مردمی بر ســر آب و... بخش زیادی از فضای 
جغرافیایی ایران را فرا گرفته و خسارات برآمده از این مشکالت 
مدیریت کالن و محلی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده 
است؛ مشکالتی که گویا اراده یا توانی برای مقابله جدی با آنها 

در میان مسئوالن دیده نمی شود.
وضعیت کنونی منابع آب در ایران به اندازه ای نگران کننده 
است که این روزها جدا از کارشناسان و دوستداران داخلی، 
بسیاری تحلیلگران و مراکز پژوهشی خارجی نسبت به بحران 
آب در ایران حساس هستند و در این رابطه مطالعات زیادی 
انجام داده و مقاالت متعددی می نویســند و با این اقدامات 
تالش می کنند ایران را الگوی بدی در زمینه مدیریت منابع و 

مصارف آب به جهانیان معرفی کنند.
 ،»themediaexpress« در همین زمینه، به تازگی وبسایت
در مطلبی که با تیتر »بحران آب در ایران چقدر جدی است؟« 
منتشر کرد، در مورد وضعیت منابع آب ایران بی طرفانه و به 
شیوه ای کامال انتقادی مطالبی نوشت که اگر نگوییم دقیقا 

همان مشکالتی است که کشور در این حوزه با آن درگیر است، 
می توان آن را بخش چشــمگیری از حقیقت بحران آب در 

ایران معرفی کرد.
در این نوشته چنین آمده است: یکی از دالیل اصلی بروز بحران 
آب در ایران، موضوع مهم بی عدالتــی فضایی و پراکندگی 
ناهمسان امکانات در سطح کشــور است. تمرکز بیش از حد 
امکانات در برخی مناطق مثل تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و... 
و در پی آن افزایش جمعیت در این بخش ها به صورت طبیعی 
الگوی مصرف آب در ایران را نامتوازن ساخته و به بحران آب 

کمک کرده است.
میانگین بارش ساالنه در ایران، تنها ۲۵0 میلی متر است که 
حدودا یک سوم میانگین جهانی است و از این میان نیز بیش 
از ۷0 درصد بارش ها به دلیل گرمای زیاد هوا تبخیر می شود. 
موضوع نگران کننده دیگر، مصرف بسیار باالی آب در ایران در 
مقایسه با میانگین های جهانی است؛ به حدی که کارشناسان 
این میزان مصرف را حدودا ۷0 درصد باالتر از میانگین جهانی 
عنوان می کنند. یکی دیگر از مهم ترین مشکالت آبی ایران را 
باید ساخت شمار بسیاری سد در دهه های اخیر عنوان کرد 

که بسیاری از آنها نه تنها مشکالت زیست محیطی دارد و به 
محیط زیست ایران خسارات سنگین وارد کرده، بلکه اکنون 
تعداد زیادی از این سدها به دلیل عدم آینده نگری طراحان، با 

مسئله کمبود آب و خالی بودن رو به رو هستند.
مسئوالن ایرانی در توجیه ســدهایی که در سال های اخیر 
ساخته اند، بر موضوع تولید انرژی از این محل تاکید فراوانی 
دارند و هم اکنون نیز بخش زیادی از انرژی برق ایران از طریق 
نیروگاه های آبی کشور تولید می شود؛ حال آنکه جغرافیای 
کشــور ایران، در زمینه تولید انرژی های بادی، خورشیدی، 

فسیلی، زمین گرمایی و... فرصت های بی نظیری دارد.
موضوع آبخیزداری، یکی دیگر از دالیل اصلی شــکل گیری 
بحران آب در ایران است و این مسئله باوجود تاکیدهای فراوانی 
که در کشورهای توسعه یافته بر آن شــده است، در ایران به 
خوبی مدیریت نمی شود؛ موضوعی که بیشتر به بهره برداری 
از منابع آب بر اســاس توانمندی های مناطق مختلف تاکید 
دارد و در زمان هایی مثل بارندگی و سیل تغذیه سفره های 

زیرزمینی آب را دنبال می کند.
سیاست نادرســت مســئوالن ایرانی در رابطه با خودکفایی 
در بســیاری از محصوالت کشــاورزی و بی توجهی آنها به 
افزایش کیفیــت تکنولوژی در این مســیر، موضوع دیگری 
 است که در دهه های اخیر ایران را به مرز بحران آب نزدیک 

کرد. 
عالقه به خودکفایی در برخی 
محصوالت مثــل گندم به هر 
قیمت، از جملــه نمونه هایی 
است که در دهه ۷0 ، دنبال و 
حاال خسارات آن آشکار شده 

است.
در این مطالعه، به موضوع قنات 
نیز اشاره شــده و در این باره 
آمده است ایرانیانی که به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خشــک 
کشورشــان از هزاران ســال 
پیش با طراحی سیستم های 
آبرسانی بســیار دقیقی مثل 
کاریز و قنات از جمله پیشتازان 
مدیریت صحیــح منابع آب 
در جهان بودند، حاال و تحت 
تاثیر اقداماتی مثل طرح های 

عظیم انتقــال حوضه به حوضــه آب و از بین بــردن حقابه 
 تاالب ها، بدتریــن الگوهای مدیریت آب در کشــور را دنبال 

می کنند.
هم اکنون در ایران بســیاری از افراد با پمــپ های آبی که با 
سوخت یارانه ای کار می کنند، غیرقانونی در حال بهره برداری 
از منابع آب هستند؛ اقدامی که قنات ها، چشمه ها و رودها را 
 خشک و روســتاها را به دلیل اتمام منابع آب، خالی از سکنه 

کرده است.

سکه تمام بهار آزادی
11،830،000 ریال)طرح جدید(

6،370،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،175،030 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 امضای تفاهم نامه مخابرات 
و شهرداری اصفهان 

اجرای طرح ملی افزایش کارآیی 
موتورخانه  ها در سطح استان اصفهان

یکی از دالیل اصلی 
بروز بحران آب 

در ایران، موضوع 
مهم بی عدالتی 

فضایی و پراکندگی 
ناهمسان امکانات 

در سطح کشور 
است

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها با بیان اینکه سرمایه گذار پروژه آزادراه 
اصفهان- شیراز از ایزدخواست تا اصفهان مشخص شد، گفت: با عقد این 
قرارداد و درپی آن اخذ مصوبه دولت، کریدور تهران - اصفهان - شیراز 
کامل می شود. سید حسین میرشفیع اظهار داشت: با مطالعات انجام  شده 
پیرامون احداث آزادراه اصفهان -شــیراز، سعی می شود این آزادراه در 
نزدیک ترین فاصله با شهرضا احداث شــود تا این شهر به حاشیه نرود. 
عملیات ســاخت این آزادراه از سمت شــیراز تا ایزدخواست در حال 

اجراست و تا شهریورماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی گفت: ســرمایه گذار در حوزه اصفهان از ایزدخواســت تا اصفهان 
مشخص  شده و در مرحله عقد قرارداد است، با عقد این قرارداد و درپی آن 
اخذ مصوبه دولت و اجرای این پروژه، کریدور تهران - اصفهان - شیراز 

کامل خواهد شد.

مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده هــای نفتی منطقــه اصفهان با 
اشاره به اینکه طی چهار ماه نخست امســال در استان اصفهان 6۹۹ 
میلیــون و ۴۷۹ هزار و ۱00 لیتر بنزین مصرف شــده اســت، اظهار 
داشت: مصرف بنزین اســتان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته6/0۹درصد رشد داشته است.
به گفته حســین صادقیان طی چهار ماه نخست ســال گذشته 6۵۹ 

میلیون و ۳۴۸هزار و ۵0 لیتر بنزین در اصفهان مصرف شد.
وی با بیان اینکه مصــرف نفت گاز نیــز در مدت مذکور در اســتان 
۱۱/۳0درصد افزایش یافتــه و به ۸۴۱ میلیــون و ۴۸0 هزار و ۱00 
لیتر رسیده است، اظهار داشــت: میزان مصرف گازوئیل مصرفی طی 
 چهار ماه نخست ســال گذشــته ۷۵6 میلیون و ۳۵ هزار و ۸00 لیتر

 بود.

 تعیین سرمایه گذار 
 پروژه آزادراه 
اصفهان- شیراز

اصفهانی ها حدود 
700میلیون لیتر بنزین 

مصرف کردند

مدیرعامل بانک شهر، از حمایت این بانک  از نخستین جشنواره و 
نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری خبرداد. به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد 
پورزرندی با اعالم این خبر گفت: با توجه به اهمیت مســئولیت 
اجتماعی و توجه ویژه بانک شهر به این موضوع، نخستین جشنواره 
و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری مورد حمایت این 

بانک قرار گرفت. مدیرعامل بانک شهر مهم ترین هدف برگزاری 
نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری 
را شناخت، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی وضعیت کنونی و آینده شهرها 
در بهره گیری از فناوری های نوین و ایجاد زمینه های انتقال فناوری 
میان شرکت های دانش بنیان داخلی در پیوند با نیازمندی های 
شهری مدیریت شــهری عنوان کرد.پورزرندی با تاکید براینکه 

پیشروی به سمت شهرهای الکترونیک و هوشمند جز با فراهم 
کردن فناور ی های نوین شهری میسر نخواهد بود، گفت: بانک شهر 
با حمایت از این نوع جشنواره ها و نمایشگاه ها شهرها را در دستیابی 
به این مهم همراهی خواهد کرد. وی تصریح کرد: از آنجایی که بانک 
شهر حامی اصلی شهروندان و مدیریت شهری شهرهای سراسر 
کشور است،حمایت از این جشــنواره ها و نمایشگاه ها را وظیفه 

اصلی خود می داند. مدیرعامل بانک شهر خاطر نشان کرد: برگزاری 
نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری 
موجب می شود تا بسیاری از امکانات و نیازهای شهر و کشور بهتر 
دیده شود.پورزرندی با اشاره به حضور چندین کشور اروپایی در این 
جشنواره گفت: قطعا نخبگان ایرانی خواهند توانست پیشرفت های 
علمی خود را به جهانیان نشان دهند. بر این اساس، نخستین دوره 
جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری از ۱۳ تا 

۱۵ مرداد به میزبانی شهر اصفهان برگزار می شود.

حمایت بانک شهر از نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری

مدیر عامل فــوالد مبارکــه گفــت: ۸0 تــا ۸۵ درصد از 
سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از محل منابع 
و تسهیالت بانکی و فقط حدود ۱۵ تا ۲0 درصد آن از خود 

سرمایه گذار تامین می شود.
بهرام ســبحانی افــزود: در حــال حاضــر، اســتفاده از 
ســرمایه گذارهای داخلــی از جملــه بانک هــا، موانع و 
محدودیت های خاص خود را دارد و استفاده از این تسهیالت 

برای فعاالن بخش معدن گران تمام می شود. 
وی افزود: ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری 
در بخش معــدن و صنایع معدنی و جــذب منابع مالی آنها 
می تواند کارگشا باشد. سبحانی گفت: استفاده از ظرفیت های 
موجود در بخــش معدن و صنایع معدنی، مســتلزم جذب 

سرمایه های بیشتر از داخل و خارج از کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: دولت در کنار سیاستگذاری 
برای توسعه معدن و صنایع معدنی می تواند بیش  از پیش در 

این زمینه نقش تسهیل کننده داشته باشد.
ســبحانی افزود: ایجاد امنیت برای ســرمایه گذاران، ارائه 
طرح های تشویقی و انگیزشــی، معافیت های مالیاتی برای 
مدت محدود و اقدام های دیگر می تواند به رشــد توســعه 
معدن و صنایع معدنی کمک کند. مدیرعامل فوالد مبارکه 
گفت: بدون حمایت و پشــتیبانی روانــی و مالی دولت در 

سرمایه گذاری های کالن، نمی توان به موفقیت رسید.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی قبل از ورود به کشور، 
تمامی ریسک ها را تجزیه، تحلیل و ارزیابی می کند گفت: 
شرکت های بیمه خارجی باید منابع مالی را تضمین کنند 
تا در صورت بروز اتفاقی برای این منابع، شــرکت یا شخص 

واردکننده سرمایه و تجهیزات دچار خسارت نشود.
ســبحانی افزود: بخش خصوصی تا اندازه ای می تواند این 
ریسک را متقبل شود اما بدون وجود قوانین پشتیبانی کننده 

سرمایه گذاران، این حمایت امکان پذیر نیست.

مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن گفت: دولت به 
بازنشستگان فوالد ۳0 هزار میلیارد تومان بدهکار است.

مجتبی احمدی اظهار داشت: دولت به بازنشستگان فوالد 
بدهکار است و این در حالی است که نمی خواهد از زیر دین 

و بدهکاری خودش نسبت به بازنشستگان خارج شود.
وی با بیان اینکه بازنشستگان فوالد از این وضعیت بسیار 
نابسامان خارج نمی شوند تا دولت بدهکاری اش را به این 
مجموعه بدهــد، ادامه داد: بدهی دولت بــاالی۳0 هزار 

میلیارد تومان است.
مدیر عامل کانون بازنشســتگان ذوب آهن تصریح کرد: 
اکنون راهی جز پرداخت به موقع حقوق و سامان دادن به 
وضعیت درمان بازنشستگان فوالد وجود ندارد. وی با اشاره 
به اینکه مطالبات قانونی بازنشستگان متناسب سازی آنها 
با بازنشستگان فعلی و اجرای  تبصره۵ ماده ۱0۹ آیین نامه 
مورد عمل است، گفت: در این راستا باید بازنشستگان قدیم 

با بازنشستگان جدید همسان سازی شوند.
احمدی اعــالم کرد: ۸6 هــزار نفر بازنشســته فوالد در 
سخت ترین شرایط در محیط های آلوده و بیماری زا برای 
کشور افتخار آفریدند؛ اما دولت نسبت به آنها اندک توجهی 
نمی کند. وی گفت: دولت از کســورات بازنشستگان در 
توسعه کشور و تاسیس یا ترمیم واحدهای فوالدی استفاده 
کامل کرده؛ اما مجموعه بازنشستگان را در فضای پر از ابهام 

و استرس و آینده ای نامعلوم نگاه داشته است. مدیر عامل 
کانون بازنشستگان ذوب آهن گفت: بیشتر بازنشستگان به 
دلیل کار و فعالیت در فضاهای کاری بســیار آلوده، بیمار 
شده و نیازمند درمان هستند که دولت کمترین توجهی به 

این امر مهم نمی کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضرحقوق تیرماه بازنشستگان 
فوالد را خزانه داری کل وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت 

نمی کند.

مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن خبر داد:

بدهی 30 هزار میلیاردتومانی دولت به بازنشستگان فوالد

صنعت

مدیرعامل فوالد مبارکه:

85 درصد از سرمایه گذاری بخش معدن از محل تسهیالت بانکی است

نیرو

ایران الگوی بد مدیریت آب در جهان شناخته شد؛

 آییـــنه عبــرت!

به گزارش »تابناک«، ایران به عنوان کشوری که تا همین صد سال پیش یکی از بی نظیرترین الگوهای مدیریت مصارف آب را در 
جهان داشت، اکنون یک الگوی بد در زمینه مدیریت منابع آب در جهان است و تا سال 2025 به یکی از خشک ترین و پرمسئله 

ترین کشورهای جهان در حوزه منابع آب تبدیل خواهد شد.
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نمایشگاهی از القاب حضرت علی )ع(
از سوی خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان،نمایشگاهی از آثارکارگاه یک روزه نگارش 
نام والقاب حضرت علی)ع(در محل خانه هنرمندان اصفهان تا ۱8 مردادماه از ســاعت ۱۷ تا 

۲۰ برگزار می شود.

در شهر

 نگارخانه کوثر
 میزبان آثار برگزیده نگارگری شد

نمایشگاهی از آثار برگزیده نگارگری حســن برزگر، در نگارخانه 
کوثر برگزار می شود.حســن برزگــر یکی از هنرمنــدان نگارگر 
 اصفهان اســت که نگارگری را زیر نظر اســتاد مجیــد صادق زاده

 آموخته است. 
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه مــی توانند ۱۴ تا ۱۹ 
مردادماه هر روز صبح ســاعت ۹ تا ۱۲ و بعد ازظهرها ساعت ۱۷ تا 
۱۹ به نگارخانه کوثر، واقع در میدان نقش جهان، جنب عالی قاپو 

مراجعه کنند.

از ۱۶تا۳۱مرداد ماه؛

 نمایش»۱۳«
در تاالرهنر روی صحنه می رود

هومن حیدری ،کارگــردان نمایش »۱۳« در مــورد جزییات آن 
گفت:داستان»۱۳«روایتگر قصه مردی به نام حامد است که بر اثر 
یک حادثه در کارخانه، انگشتان دســت راستش را از دست داده و 
خانه نشین می شود. هومن حیدری افزود: همچنین رضا موگویی 
به عنوان منشی صحنه، غزل کریمیان به عنوان مدیر صحنه، بنده 
به عنوان طراح صحنه، میالد جمیل زاده به عنوان طراح لباس، آرش 
جان نثاری به عنوان آهنگساز، سمیه محمدی برای گریم،زینب نصر 
به عنوان نورپرداز، امیر مهدی رحیمیان به عنوان عکاس، علیرضا 
عســکری فر به عنوان طراح گرافیک و مرداس ســیدین به عنوان 
عوامل اجرایی ما را در اجرای این نمایش یاری می کنند.عالقه مندان 
برای دیدن نمایش »۱۳« می توانند از تاریخ ۱۶تا۳۱مرداد ماه، هر 
روز رأس ساعت۱۹به سالن کوچک تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.

اخبار

اینستاگردی

 وقتی شفیعی جم
میــدان نقش جهــان اصفهان یا  دختر ناصرالدین شاه می شود

همان میــدان امام اصفهــان، از 
میدان هــا زیبا و تاریخــی ایران 
است. میدان نقش جهان در تاریخ 8 بهمن ۱۳۱۳ در فهرست 
آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت ۱۳۵8 جزو نخستین 
آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت 
جهانی رسید. میدان نقش جهان که بعد از انقالب اسالمی نام 
رسمی آن میدان امام شد، همانند زنجیری چهار اثر تاریخی 
بی نظیر را به هم پیوند داده است: مسجد شیخ لطف ا...، مسجد 
امام اصفهان،  ســردر قیصریه و بازار قیصریه اصفهان و کاخ 
عالی قاپو. عالوه بر این بناها دویست حجره دوطبقه پیرامون 
میدان واقع شده  است که عموما جایگاه عرضه صنایع دستی 
اصفهان اســت.امروزه نیز میدان نقش جهان اصفهان یکی از 
گردشگاه های این شهر است که سیاحان و گردشگران خارجی 
و مسافران ایرانی با شــوق از آن دیدن می کنند. آنچه درباره 
میدان نقش جهان می توان گفت اینکه این اثر نفیس و باشکوه 
که در دنیا از شهرتی چشــمگیر و بی نظیر برخوردار است با 
مجموعه عناصر و عملکردهایی که در نقش های سیاســی، 

مذهبی، اقتصادی، توریســتی و تفریحی داشته پیوسته در 
آســمان هنر و زیبایی ایران و جهان می درخشد. این میدان 
همراه با فضاهای تکمیلی و عناصر مربوط به آن یعنی عمارت 
عالی قاپو، مسجد شیخ لطف ا...، مســجد امام، توحید خانه، 
سردر قیصریه و راســته بازارها که صنایع دستی، یادمان ها و 
سوغات های نقاط مختلف کشور را در خود جمع آورده، عالوه 
بر وجه تاریخی خود از محبوبیت خاصی میان گردشــگران 

داخلی و خارجی برخوردار شده است.
با  اینکــه میدان نقش جهــان ظاهر تــرگل و برگلی دارد و 
آسمانش با بادبادک تزیین شده اســت و مدیران به بناهای 
تاریخی شاخص آن همچون مسجد شــیخ لطف ا...،عمارت 
عالی قاپو و ... به خوبی رســیدگی می کنند ولی با یک نگاه 
ســاده به دیوارهای حال حاضر میدان امام می توان به باطن 
ناخوشــایند آن پی برد که نیاز بــه توجه بیشــتری دارد؛ 
 چراکه این بناهای شــاخص بدون فضاهای جانبی بی معنا 

می شود.
در رابطه با این موضوع گفت وگویی داشتیم با مدیرکل میراث 
فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان که 

خواندن آن خالی از لطف نیست.
فریدون الهیاری با اشــاره به اینکه میدان امام پایگاه جهانی 
است اظهارداشت: در این میدان چهار اثر شاخص به انضمام 

بازار قیصریه، جزو حوزه های مهم مرمتی ما هستند.
وی تصریح کرد: ۱۲کارگاه فعال مشــغول مرمت این میدان 

هستند که تعدادی از آنها هم امسال اضافه شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در مورد تــرک های دیوارهای جانبــی این میدان 
افزود: طبیعی است بناهای تاریخی که ۵۰۰سال از عمرشان 
می گذرد ترک هایی هم داشــته باشــند، اما مسئله مهم در 
این رابطه نحوه کنترل و پایش مرتب این ترک هاست که به 

صورت فعال نشوند.
الهیاری با اشاره به اینکه در دیوارهای میدان امام ترک فعالی 
که تهدید جدی به همراه داشته باشد وجود ندارد افزود: با این 
حال ما طرحی به منظور استحکام بخشی این میدان در دستور 
کار خود قرار دادیم که در حال حاضر در حال انجام است.وی 
بیشتر مشکالت آثار تاریخی این میدان را مربوط به تزیینات و 

کاشیکاری های آن دانست.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در ادامه به اتمام کامل عملیات مرمت مجموعه عالی 
قاپو اشاره و اذعان کرد: با اتمام این عملیات شاهد وجود بنایی 

مستحکم و استوار هستیم.
الهیاری گفت: مرحله بعدی 
مرمت این مجموعه مربوط 
به تزیینات آن بــوده که به 

خوبی در حال انجام است.
وی در مورد نحوه شناسایی 
ترک هــای فعــال توضیح 
داد: ابتــدا این تــرک ها را 
نشانه گذاری کرده و درطول 
زمان بررسی می کنیم و اگر 
این ترک ها ادامه داشــته 
باشــد فعــال و بر اســاس 
اولویت، اقدامات اورژانسی 

در مورد آنها انجام می شود.
مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان بیان داشت: 

ترک های غیرفعال نیز در قالب برنامه های مرمتی بررســی 
می شود.

الهیاری در پایان خاطر نشان ســاخت: 8۰ درصد مشکالت 
میدان امام حل شده است.

اجرایيه
شــماره    9610426794300067 ییــه: اجرا شــماره   5 /360
پرونده:9509986794301406 شماره بایگانی شعبه:951413 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096794300477 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794300140 محكوم علیه کمال حیدری محكوم است به پرداخت مبلغ 
76/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشرآگهی با احتساب اجرای احكام و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چكهای موصــوف 93/7/10 و 93/8/30 و 93/7/30 لغایت اجرای حكم در حق 
محكوم له احمد مجلســی فرزند مهدی به نشــانی اصفهان خ حكیم کوچه قلندر 
روبروی تیمچه فیل همراه با نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم 
و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 13315 شعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف)مجتمع شماره یک( )396 کلمه، 4 کادر(
 اجرایيه

شــماره    9510420350900595 ییــه: اجرا شــماره   5 /361
پرونده:9209980350900554 شماره بایگانی شعبه:920606 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 9509970350901217 محكوم علیه شمسی 
طفالن آب فرزند مانده علی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 1.178.942.682 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 35.354.900 ریال 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 92/6/4 لغایت زمان 
پرداخت محكوم به که در هنگام اجرای حكم محاســبه می گردد و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان 
بانک قوامین خ ســجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و سپهساالر به وکالت سید حسین 
نیكویی فرزند سید فخرالدین اصفهان ســه راه حكیم نظامی ابتدای خیابان ارتش 
کوچه شهید عطائی ساختمان 71 طبقه دوم واحد 4 . و نیم عشر دولتی. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 
13364 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صفهان )مجتمع شماره 

یک()436 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610420351300163 ییــه: اجرا شــماره   5 /364
پرونــده:9209980351300504 شــماره بایگانــی شــعبه:920576 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9610090351300517 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351300518 محكوم علیه سعادت ملكوتی فرزند عنایت اله به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت روزانه مبلغ پنجاه هزار ریال از تاریخ 
80/10/10 تا زمان اجرای حكم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان ها: 1- محمدرضا بابلی فرزند علی به نشانی اصفهان ملک شهر فلكه ملک 
شهر نبش خ 22 بهمن. 2- امیرحسین بابلی فرزند علی به نشانی اصفهان ملک شهر 
فلكه ملک شهر نبش خ 22 بهمن 3- سعید بابلی فرزند علی به نشانی اصفهان ملک 
شهر فلكه ملک شهر نبش خ 22 بهمن. با وکالت  مصطفی نوروزی مهیاری فرزند 
یداله به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل گلزار و ملک ساختمان 
امام رضا طبقه سوم دفتر دکتر علی رادان جبلی. ضمنا حق االجرا از ماخذ محكوم به 
بر عهده محكوم علیه است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 

روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 13384 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)461 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610420352400153 ییــه: اجرا شــماره   5 /365
پرونده:9409980352400964 شماره بایگانی شعبه:941061 بموجب درخواست 
اجراي حكم غیابی مربوطه به  شــماره دادنامه مربوطه 9509970352400655 
محكوم علیهم: 1- محمد وصالی 2- میالد دهقانپور امینه فرزند عبدالرضا محكوم 
است به 1- مستندا به مواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی محكوم علیهما 
را متضامنا به پرداخت دویست و ســی و دو میلیون و دویست و سی و هشت هزار و 
یكصد و هفتاد و یک ریال بابت اصل خواسته و 7092145 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 6773716 ریال بابــت حق الوکاله وکیل در حق خواهــان  بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگی علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان 
سرپرستی بانک مهر اقتصاد با وکالت سپیده لطفی فتح آبادی فرزند عبدالحسین به 
نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان توحید میانی چهارراه توحید باالی 
بانک ملت موسسه حقوقی جم. محكوم می نماید. ضمنا واحد اجرای احكام مكلف 
است خسارت تاخیر را بر مبنای اشــخاص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید 
93/12/04 لغایت وصول محكوم به احتساب و متســاویًا از خواندگان وصول و به 
خواهان ایصال نماید. 2- پرداخت مبلغ 11611908 ریال بابت نیم عشر حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 13389 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)518 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610420352400164 ییــه: اجرا شــماره   5 /366
پرونــده:9509980352400247 شــماره بایگانــی شــعبه:950339 بموجب 
درخواســت اجــراي حكــم غیابــی مربوطــه بــه شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970352402236محكوم علیه علیرضا شــفیعی فرزند حســین به نشانی 
مجهول المكان محكوم اســت به 1- مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 

و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرســی 
مدنی خوانده را به پرداخت نهصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
7/626/000 ریال بابت خسارت در حق خواهان: زهرا برومندجزی فرزند محمدتقی 
به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم خ بازارچه  خ الله شــرقی باغ مشهد مجتع مرمر 
واجد بی سی 4 کدپستی 815817596 . محكوم می نماید ضمنا واحد اجرای احكام 
مكلف است خسارت تاخیر را بر مبنای اشخاص اعالمی بانک مرکزی از سررسید 
91/11/10 لغایت وصول محكوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال 
نماید. 2- پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق صندوق  دولت  47/000/000 ریال. 
محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 13388 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان)464 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

5/359 شماره: 950909 ش 12 به موجب رای شماره 1654 تاریخ 95/10/7 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
ناصر عبدالحمید اویی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
126/000/000 ریال وجه چک های شماره 740779 - 94/12/25 و 740784- 
95/3/25 و 7407850- 95/4/2 و 740783- 95/3/2 و 776803 - 95/4/27 و 
740780 - 95/1/25 و 776804 - 95/5/27 و 776819 - 95/5/10 و 740781 
- 95/2/2 و 740782- 95/2/25 و 740786 - 95/4/25 و 740787 - 95/5/25 
بابت اصل خواســته و مبلغ 4/590/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های فوق الذکر لغایت تاریخ وصول در 
حق خواهان حسام غالمعلی دهكردی به نشانی اصفهان خیابان امیرکبیر فروشگاه 
دیزل مالک. صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشــر حق االجرا.ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم 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:13370 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()209 کلمه، 2 کادر(

رضا شفیعی جم بازیگر و کمدین کشور در اینستاگرامش عکسی 
منتشر کرد که با فتوشاپ صورتش را تغییر داده است.

رضا شفیعی جم نوشت:
خودمم، تا االن بیدار موندم تا با کمی گریم و فتوشاپ بیشتر شبیه 

دختر ناصرالدین شاه بشم.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

ترک دیوارهای ميدان امام ،تهدیدکننده نيست
پردیس چهارباغ میزبان تحلیل 

فیلم»رگ خواب« می شود 

فیلم سینمایی رگ خواب به کارگردانی حمید نعمت ا...، 
 امروز در پنجمین نشســت پاتوق رســانه ای کافه نقد

 مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
به گزارش روابــط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، رگ خواب؛ اوج و فرود رابطه ای میان 
یک زن و مرد است و فیلم درباره اضمحالل یک زن است.
مینا با بازی لیال حاتمی که از همســر خود طالق گرفته 
در جست وجوی کار است. او که تحصیالت کارشناسی 
را نیمــه کاره رها کرده درحالی که به دنبال کار اســت با 
شخصی به نام کامران آشنا می شود. کامران که مدیریت 
یک رستوران فست فود را به عهده دارد ابتدا به بهانه کمک 

به مینا وارد زندگی  اش می شود...
پنحمین برنامه کافه نقد ویژه تابستان ۹۶ از سوی کمیته 
فرهنگ رســانه ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، امروز ساعت ۱۶:۱۵ در محل پردیس چهارباغ 
عباسی برگزار می شود.دکتر محمدرضا عابدی، روانشناس 
و مشاور خانواده و دکتر سید محمدحسینی، پژوهشگر و 
منتقد ســینما با حضور در این پاتوق رسانه ای به نقد و 

بررسی فیلم سینمایی رگ خواب می پردازند.
عالقه مندان برای تهیــه بلیت و حضــور در این برنامه 
می توانند به سایتcinematicket.com مراجعه کرده 
و پس از تماشای فیلم از مباحث رسانه و کارشناسی فیلم 
بهره مند شوند. سلسله نشســت های کافه نقد به عنوان 
پاتوق رسانه ای اصفهان ویژه عموم شهروندان عالقه مند 
به مباحث روز رســانه از ۱8 تیرماه روزهای یکشنبه هر 

هفته به صورت آزاد و رایگان برگزار می شود.

دیوارهای میدان امام 
تهدید  فعال  ترک 
کننده ای ندارند،با 
این حال طرحی به 
منظور اســتحکام 
در  آنها  بخشــی 
دستورکار قرار دادیم

اعظم 
حاجی رضازاده

                     مهدی زرگر
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فناورانه

علمپژوهی

9 شهریور منتظر معرفی ال جی V30 باشید!
دو ویژگی سری V ال جی همواره زبانزد است؛ یکی صفحه نمایش بزرگ و دیگری قدرت باالی 
دوربین، اما این بار شاهد تمرکز برند کره ای روی ویدئو هستیم. V30 ال جی به طور رسمی 

در 9 شهریورماه معرفی خواهد شد و در تاریخ 26 شهریور در ایاالت متحده عرضه می  شود.

حکایت موتور توربو ســاخت ایران خــودرو بر مبنای 
موتور ملی )ef7( قدمتی حداقل 10 ساله دارد؛ در واقع 
نخســتین پیش نمایش مدل نهایی این موتور در سال 
1387 در جشــنواره موتورهای احتــراق داخلی اتفاق 
افتاد، جایی که حتی بنر مربوط بــه این موتورها نیز به 

اشتباه نصب شده بود.
سال ها گذشت و این پروژه به دلیل مشکل خنک کاری 
پیشرانه و مسائل درونی بین بخش تحقیق و مهندسی 
ایران خودرو و شرکت ایپکو، راهی برای تولید انبوه پیدا 
نکرد. در اوایل دهه 90 شمســی نیز با وضع تحریم های 
 ef7 صنعت خودرو حتــی در تولید انبوه نســخه پایه
مشکالتی فراگیر روی داد و منجر به زده شدن مشتریان 

داخلی از کیفیت و عملکرد این موتور شد.
ســرانجام اما در زمســتان ســال 94 بود که نخستین 
زمزمه های عرضه مدل توربو ef7 روی اتاق سورن توربو 
شنیده شد و امکان تست نسخه های آزمایشی این مدل 
برای اصحاب رسانه فراهم آمد، اما حاال بیش از 1/5 سال 
از عرضه ســورن توربو به بازار می گذرد و همانطور که 
پیش بینی می شــد عیب و ایراد های فنی این خودرو 

شماری از خریداران را به ستوه آورده است.
ایران خــودرو با وجــود آگاهی یافتــن از بروز این 

مشــکل و صدور بخش نامه فنی بــرای تعویض قطعه 
براساس گارانتی، نســبت به رفع عیب قطعه معیوب در 
سیستم توربو شــارژر اقدامی نکرده است و خریداران 
با مشــکل تکرار خرابی و مراجعه مکرر به نمایندگی ها 

مواجه شده اند.
این درحالی است که به دلیل کم تیراژ بودن این پیشرانه 
و تولید اندک سورن توربو )حدود 1000 دستگاه( تمامی 
نمایندگی های ایران خودرو در ســطح کشور در طرح 
ســرویس دهی به این مدل قرار نگرفتــه اند و قطعات 
یدکی نیز به صورت جداگانه فروخته نمی شــود. از این 
رو خریداران سورن توربو در شــهر های دور از تهران به 
دفعات ناچار به حمل خودرو به شهرهای مرکزی استان و 
صرف وقت و هزینه فراوان برای تعمیر خودرو در شرایط 
گارانتی هستند که معموال بین چند ساعت تا چند روز 

به طول می انجامد.
آنطور که از شــواهد و قرائن بر می آید، مشــکل اصلی 
مشــتریان به جنس ضعیف آلیاژ مربــوط به هوزینگ 
توربو شــارژر مربوط می شــود که در اثر حرارت دچار 
تغییر شکل شده و باعث بروز نشــتی و افت توان موتور 

می شود، خودروهای تحویلی کارخانه 

معموال چند هزار کیلومتر در برابر چینن مشــکلی تاب 
می آورند، اما پس از بــروز اولین مرحله تعمیر و تعویض 
قطعه، تکرار این مسئله ظرف هر 500 تا 1000 کیلومتر 

دیده شده است.
شرایط آب و هوایی گرم و داغ شدن بیش از حد پیشرانه 
نیز روی کاهش عمر مفید این قطعه تاثیر مستقیم دارد، 
درواقع یکی دیگر از مشــکالت مالکین به تغییر شکل 
پره های توربو، داغ شدن بیش از حد پیشرانه و ذوب شدن 
پیستون ها مربوط می شود که براساس تجربیات ایشان 

در شهرهای جنوبی کشورمان بیشتر اتفاق می افتد.
مســئله ناراحت کننده تر اینکه ایران خــودرو با وجود 
آگاهی از این مشکالت و گذشت زمان افزون بر یک سال 
از تحویل نخستین ســری خودروها، تاکنون اقدامی در 
راستای تغییر مهندسی و مشــخصات قطعات پیشرانه 
انجام نداده اســت و نمونه های جدید ســورن توربو نیز 

همچنان با چنین عیوبی تحویل مشتریان می شود.
این درحالی است که براساس اخبار غیر رسمی، دنا پالس 
توربو نیز با همین پیشرانه در آســتانه ورود به بازار قرار 
دارد و به احتمال فراوان در نیمه دوم سال جاری معرفی 

خواهد شد.
متاسفانه پیگیری های ما در رابطه با بازخورد ایران خودرو 
پیرامون این مسئله تاکنون نتیجه ای در بر نداشته، اما 
دیجیاتو متعهد اســت که هرگونه پاسخ ایران خودرو در 
خصوص مشکالت فنی پیشــرانه ef7 توربو و خودروی 

سورن توربو را منتشر کند.

نگاهی به مشکالت فنی خریدارانکیفیتازیادرفته؛
 سورن توربو

دانشمندان فرمول جادویی 
یادگیری را کشف کردند

در جریان تحقیقی که بــرای ارزیابی توانایی یادگیری 
حرکتی انجام شد، نتایج جالبی به دست آمد.

همان طور که انتظار می رفت،  شرکت کنندگان در اوایل 
صبح یادگیری بهتری داشتند و هر چه زمان می گذشت 

اشتباهاتشان بیشتر می شد.
تا اینجا مورد جدیدی از این تحقیق به دست نیامده بود، 
اما وقتی از شرکت کنندگان خواستند که بعد از یک شب 
استراحت دوباره تحت آزمایش قرار بگیرند، نتایج جالبی 
به دست آمد.در شب اول افراد، استراحت خوبی داشتند 
و روز بعد، میزان یادگیری شان باال بود. اما در شب دوم، 
محققان بخشی از مغز افراد را دستکاری کردند. صبح 
روز بعد،  افراد حتی از ســاعات پایانی روزهای قبل هم 

یادگیری کمتری داشتند.
اما این کدام قسمت مغز است که تا این حد در یاد گیری 

تاثیر دارد؟
در حین خواب عمیق، سلول های عصبی سیناپس مغز 
استراحت می کنند،  اما اگر خواب عمیق و کافی نداشته  
باشــیم این بخش از مغز نمی تواند استراحت کند. این 
سیناپس ها طی روز در برابر محرک ها و اتفاقات اطراف 
ما واکنش نشان می دهند؛ بنابراین مغز نیاز دارد تا مدتی 
به این بخش استراحت بدهد تا خود را ترمیم کند و به 

حالت طبیعی برگردد.
در این تحقیق دانشمندان مانع استراحت سیناپس مغز 
افراد در حین خواب شــدند و با دیدن عملکرد ضعیف 
افراد، نتیجه گرفتند که سلول های عصبی سیناپس  مغز 

وظیفه یادگیری موارد جدید را دارند.
برای اینکه حــرف و حدیثی در این تحقیق نباشــد، 
دانشــمندان بخش های دیگری از مغز را هم تحریک 

کردند، اما نتیجه ای روی یادگیری نداشت.
با این تحقیق،  دانشمندان ثابت کردند که خواب عمیق 
و استراحت مغز، تاثیر مستقیمی بر یادگیری حرکتی 
دارد. پس اگر در حال یــاد گرفتن ورزش و یا چیزهای 
جدیدی که در آنها حرکت وجود دارد هستید، شب ها 

خوب بخوابید.

مفاد آرا )نوبت اول(
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تســلیم وپس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 1402و1401- 96/04/26 هیأت : آقای سید بهزاد میرجمالی خزاقی 
فرزند سیدعلی اکبر شماره شناســنامه 95 و خانم زینب پنجی بیدگلی فرزند مختار 
شماره شناســنامه 6190010415  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
202.5 مترمربع شماره پالک 3058 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی 

واقع در معین آبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
2(رأی شماره 1411-96/04/27 هیأت : خانم ام البنین پنجی بیدگلی فرزند مختار 
شماره شناسنامه 427 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 88.50. مترمربع شماره 
پالک 3059 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آبادبیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
3(رأی شماره 1414-96/04/27 هیأت : خانم زهرا نصرالهی بیدگلی فرزند یداله 
شماره شناسنامه 240  ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 118.15 مترمربع شماره 
پالک 211 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی

4(رأی شماره 1420-96/04/27 هیأت : خانم مهدیه نصرالهی بیدگلی فرزند یداله 
شــماره شناســنامه 6190145361 با قیمومت زهرا نصرالهی بیدگلی ، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت 118.15 مترمربع شماره پالک 211 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی

5(رأی شــماره 1394-96/04/26 هیأت : خانم فاطمه حاجی زاده بیدگلی فرزند 
جالل شماره شناسنامه 270  ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 100.43 مترمربع 
شماره پالک 6 فرعی مجزا از پالک 296 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از جالل حاجی زاده بیدگلی
6(رأی شــماره 1394-96/04/26 هیأت : آقای جالل حاجی زاده بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 92 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 374.66 مترمربع 
شماره پالک 7 فرعی مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 296 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک مشاعی 
7(رأی شماره 1397و1398-96/04/26 هیأت : آقای محسن سلطانی بیدگلی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 8814 و خانم رقیه اقبالی فرد نشلجی فرزند شعبان شماره 
شناسنامه 1261116445  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125.80 
مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 526 اصلی وقسمتی از مشاعات 526 
اصلی و4 فرعی از پالک 513 اصلی وقسمتی از مشاعات 513 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سیدرضا میخو      
8(رأی شــماره 1413-96/04/27 هیأت : آقای علیرضا مهدیزاده بیدگلی فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 181 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.50 مترمربع 
شماره پالک 206 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رحمت اله مهدیزاده بیدگلی
9(رأی شــماره 1417-96/04/27 هیأت : آقای عباس اکبرزاده آرانی فرزند امراله 
شماره شناسنامه 10340 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 635.03 مترمربع شماره 

پالک 21 فرعی مجزا از شماره 8 الی 13 و15و17و18و20و2 فرعی از پالک 1295 
اصلی وقسمتی از مشاعات 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس جاویدنیا
10(رأی شماره 1473-96/05/08 هیأت : آقای میرزا کویری آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 283 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 214 مترمربع شماره پالک 
101 فرعی مجزا از شــماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
11(رأی شــماره 1396و1395-96/04/26 هیأت : آقای مرتضی خربزه کارآرانی 
فرزند احمد شماره شناسنامه 1250055271 و خانم زهرا نصراله زاده نیاسر فرزند 
محمد شماره شناســنامه 6190062865  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 175 مترمربع شماره پالک 3117 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
12(رأی شماره 1476-96/05/08 هیأت : آقای حامد خانی آرانی فرزند حسن آقا 
شماره شناسنامه 1250069203 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع 
شــماره پالک 3138 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری
13(رأی شــماره 1483-96/05/08 هیأت : آقای عبدالرضا امینی یان آرانی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 277 و خانم زهرا محبوبی فرزند حسن شماره شناسنامه 
100 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 238.87 مترمربع شماره پالک 
3140 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از حسن اکرمیان
14(رأی شماره 1471و1472-96/05/08 هیأت : آقای حسن ملکیان آرانی فرزند 
احمد شماره شناســنامه 395 و خانم فاطمه آقایی زاده آرانی فرزند قربانعلی شماره 
شناسنامه 1250041767 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223.50 

مترمربع شماره پالک 3141 فرعی مجزا ازشماره 6فرعی و2496 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی 

محمد حقیقت صفت
15(رأی شماره 1480-96/05/08 هیأت : آقای سید محمد عباس زاده آرانی فرزند 
سیدرضا شماره شناسنامه 1403 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 186 مترمربع 
شــماره پالک 529 فرعی مجزا از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
16(رأی شماره 1482-96/05/08 هیأت : آقای علی اکبر خانی آرانی فرزند حسنعلی 
شماره شناسنامه 9601 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 77.50 مترمربع شماره 
پالک 1887 فرعی مجزا ازشــماره 235 فرعی مجزا از پالک 2640 اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازعباس اوقانی
17(رأی شماره 1419-96/04/27 هیأت : آقای احسان بارانی بیدگلی فرزند سعید 
شماره شناسنامه 6190025773 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع 
شماره پالک 367 فرعی مجزا از شــماره 253 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در 

دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی فوالدی بیدگلی
18(رأی شماره 1465-96/05/08 هیأت : آقای علیرضا چاووشی نوش آبادی فرزند 
امراله شماره شناسنامه 5946 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 128.50 مترمربع 
شماره پالک 3900 فرعی مجزا از شــماره 2254 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.                                   
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/05/30

م الف: 5/2/96/339

معاون پژوهشــی دانشگاه آزاد 
گفت: شماره گذاری خودروی 
این دانشــگاه بــه زودی آغاز 
خواهد شــد. مرتضی موسی 
خانی در مراسم اســتقبال از 
دانشــجویان افتخارآفریــن 
دانشــگاه آزاد اســالمی در 
مســابقات جهانــی ربوکاپ 
2017 ژاپن در فــرودگاه امام 
خمینی)ره( گفت: با تجربه 25 سال فعالیت در دانشگاه، اولین بار است که مقامات 
بلندپایه کشور در این سطح به این موضوع توجه کرده اند.موسی  خانی با اشاره 
به افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در مسابقات ربوکاپ 2017 
ژاپن گفت: در این دوره از مسابقات دانشجویان این دانشگاه توانستند 5 مقام را 
کسب کنند که سه مقام توسط تیم های واحد قزوین )شامل دو مقام قهرمانی و 
یک مقام سومی(، یک مقام اول توسط تیم واحد ایلخچی و مقام اول دیگری نیز 
توسط تیم واحد یزد به دست آمد.به گفته رییس کمیته ملی ربوکاپ ایران در 
این سفر تیم های ایرانی از شرکت خودروسازی ژاپنی و مرکز تحقیقات ربات های 
زیرآب بازدید کردند، افزود: براین اســاس و در جریان این بازدیدها و نشست ها 
مقرر شد با همکاری 2 دانشمند ایرانی مراحل ساخت خودروی خودکار ایران و 

سپس خودروی خودکار در دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شود.

معاوندانشگاهخبرداد:

شماره گذاری خودروی ساخت دانشگاه آزاد
اولینآزمایش»هایپرلوپ«انجامشد؛

 آزمایش شیوه حمل و نقلی با سرعت 
٣٠٠ کیلومتر بر ساعت

نخستین آزمایش های کپســول های حمل و نقلی هایپرلوپ انجام شد. در 
این آزمایش کپسول با سرعت 300 کیلومتر بر ســاعت حرکت کرد.به نقل 
از نیواطلس، چند هفته قبــل »هایپرلوپ وان« نمونه اولیه از دســتگاهی را 

در آینده مسافران رونمایی کرد که 
جابه جا می کند.را با سرعت صوت 
ایــن  امــروز  شــرکت اعــالم  
آزمایــش هــای کرده نخســتین 
حمــل ونقلی به این کپسول های 
انجام شده است. طور موفقیت آمیز 
ی  ل ها مذکور در مسیری کپســو
معلق و با سرعت آزمایشی به طور 
 300 از  کیلومتر بر ساعت بیــش 

حرکت کردند. هایپرلوپ وان یکی از استارت آپ های متعلق به الون ماسک 
است. ایده اصلی سیستم آن است که با ایجاد شبکه ای از لوله هایی کم فشار 
می توان افراد و بار را جابه جا کرد.این روش کپسول های مذکور با استفاده از 
نیروی مغناطیس در مسیر به طور معلق و با سرعت 1200 کیلومتر بر ساعت 
در لوله های مذکور حرکت می کنند. به این ترتیب می توانند مسافران را در 30 

دقیقه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو برسانند.

یک شرکت فناوری تلویزیون 
88 اینچــی کیــو ال ای دی 
ساخته و به بازار عرضه کرده 
است. این تلویزیون مجهز به 
فناوری کوانتوم دات است که 
از کاهش کیفیت نور و رنگ در 

گذر زمان جلوگیری می کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری 
مهر به نقــل از بی جــی آر،  

سامسونگ از تلویزیون جدید Q۹ TV خود رونمایی کرده است. این صفحه 
 نماشــگر 88 اینچی QLED اکنون به قیمت 20 هزار دالر در آمریکا عرضه 

می شود.
در این دستگاه تمام فناوری های جدید تصویری به کار رفته و به گفته شرکت 
رنگ های آن 100 درصد زنده است. این تلویزیون در حالی به بازار عرضه می 
شود که تقاضا برای دستگاه هایی با صفحه نمایش عظیم همچنان ادامه دارد. 

شــرکت مذکــور دارای مجموعــه ای از تلویزیــون هــای QLED بــا 
صفحــه هــای 55،65 و 75 اینچــی اســت.  ایــن تلویزیــون مجهــز به 
فنــاوری »کوانتــوم دات« اســت کــه روی طــول مــوج تمرکــز کرده 
 و از کاهــش کیفیــت رنــگ و نــور دســتگاه در گــذر زمــان جلوگیری

 می کند.

باجدیدتریننوآوری؛

تلویزیون ۸۸ اینچی به بازار عرضه شد

 فروش گوشی المبورگینی
 با قیمتی عجیب در ایران

گوشــی »Tauri Dual SIM 88« عنوان گوشــي موبایلي است 
که برند »تونینــو المبورگیني« آن را تولیــد و در اختیار کاربران 
قرار داده اســت. این گوشي موبایل با داشــتن امکانات مختلفي، 
همچون پشتیباني از نسل چهارم اینترنت پرسرعت، دوربین اصلي 
20مگاپیکسلي و بدنه اي از جنس چرم و فلز، در دسته  محصوالت 
 میان رده قرار مي گیرد. در ســاخت این محصول از صفحه نمایشي

 5 اینچي با رزولوشــن 1920×1080 بهره گرفته شده است که با 
توجه به ابعادش تراکم پیکسلي 443 پیکسل بر هر اینچ را به نمایش 
مي گذارد. این نمایشگر از نوع LCD بوده و در ساخت آن از فناوري 

IPS استفاده شده است.
المبورگیني براي این محصول، حافظه داخلي 64گیگابایتي در نظر 
گرفته است که بدون پشتیباني از کارت حافظه مي تواند فضاي کافي 
براي ذخیره سازي حجم زیادي از فایل هاي صوتي و تصویري را در 
اختیار کاربران بگذارد. باوجوداین، مي توانید با استفاده از یک کارت 
حافظه  microSD این ظرفیت را تا 128 گیگابایت افزایش داده و 
بسیاري از فایل هاي موردنیاز خود را در گوشي موبایلتان به همراه 
داشته باشید. Tauri 88 در کنار 64 گیگابایت حافظه داخلي و 3 
گیگابایت رم، تراشه اي از نوع کوالکام »اسنپدراگون 801« دارد که 
در مرکز آن، پردازنده اي 4هسته اي با فرکانس 2/3 گیگاهرتز، وظیفه 

پردازش اطالعات را بر عهده دارد.

 فناوری جدید اپل
 نمایشگر را فیلتر می کند!

یک شرکت تولید کننده موبایل حق امتیاز جدیدی ثبت کرده است. 
این فناوری به وسیله یک الیه کریستال مایع نمایشگر را پوالریزه 

می کند تا افراد از زاویای مختلف نتوانند مطالب را بخوانند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، اپل حق امتیاز فناوری 
جدیدی را ثبت کرده که با کمک یک فیلتر قابل کنترل الکتریکی 
به طور انتخابی صفحه نمایش موبایل را پوالریزه می کند تا افراد از 

زاویه های مختلف نتوانند مطالب آن را ببینند.
برخالف سیســتم های صفحه نمایش دیگر که نیازمند نصب  یک 
فیلتر هستند، هدف این اختراع یکپارچه کردن فناوری در صفحه 
نمایش به وســیله الیه ای از کریستال مایع اســت. طبق این حق 
امتیاز فناوری با جایگزین کردن الیه ای از کریستال های مایع بین 
الیه زیرین و الیه رویی، صفحه نمایــش را پوالریزه می کند.  الیه 
کریستالی افزوده شده  دارای فیلتر رنگی است که می تواند تصویر را 
مخفی کند. این در حالی است که صفحات نمایش ال ای دی فعلی 

به افراد اجازه می دهد از زاویه های مختلف آن را ببیند.  
البته  مشــخص نیســت آیا این فناوری در طراحــی آیفون 8 در 

نظرگرفته شده است یا خیر.

دوربین آیفون ۸، توانایی 
فیلم برداری با رزولوشن 4K  دارد

گفته می شــود دوربین جلو و عقب آیفون 8، امکان ضبط ویدئو با 
رزولوشن 4K و نرخ 60 فریم بر ثانیه دارند.

هر چه به زمان معرفی نســل جدید گوشی های آیفون اپل نزدیک 
می شــویم، بازار شــایعات و گمانه زنی ها در مورد پرچم دار بعدی 
این کمپانی بیشــتر می شــود. به تازگی اطالعات مربوط به فرم ور 
)ســفت افزار( آیفون 8 افشا شده اســت که بر اساس آن می توانیم 
امکانات مورد انتظار این گوشی را مشــاهده کنیم. در گزارشی که 
به تازگی منتشر شده، گفته می شــود دوربین جلو و عقب نسخه ی 
جدید پرچم دار اپل توانایی فیلم برداری با رزولوشن 4K با نرخ 60 
فریم بر ثانیه دارند. در کدهایی که توسط iHelp BR کشف شده 
اســت، می بینیم که دوربین جلو و عقب آیفون 8 چه توانایی هایی 
دارند. به نظر می رســد هر دو دوربین می تواننــد ویدئوهای 4K با 
نرخ 60 فریم بر ثانیه ضبط کنند. ایــن اطالعات در مجموعه ای از 
کد های مربوط به کدگذاری HEVC یا H.265 دیده شــده است 
که از پاییز امسال هر دو سیستم عامل iOS 11 و macOS از آنها 
پشتیبانی می کنند. الگوریتم های پیشرفته شامل HEVC با حفظ 
کیفیت ویدئو، حجم فایل ها را بسیار کاهش می دهد و باعث می شود 
دستگاه هایی که با محدودیت فضای ذخیره سازی یا توان پردازشی 

مواجه هستند، بتوانند راحت تر ویدئوهای 4K را پخش کنند.
در جریان کنفرانس WWDC امسال، کریگ فدریگی، نایب رییس 
ارشــد اپل، اطالعاتی درباره  تنظیمات سیســتم عامل مک برای 
پشتیبانی از شتاب دهی ســخت افزاری HEVC شامل نسخه  27 
اینچی آی مک )اواخر سال 2015 معرفی شد(، مک بوک 2016 و 
 مک بوک پروهای تولیدشده در سال 2016 و قبل از آن اعالم کرد.

 بر این اســاس می توان پیش بینی کرد که نسل بعدی آیفون نیز از 
همین ویژگی های شتاب دهی مشابه پشتیبانی خواهد کرد؛ البته 

هنوز هیچ چیز به صورت رسمی تایید نشده است.
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يادداشت
افتتاح ۸ پروژه عمرانی در ورنامخواست 

شهردار ورنامخواست گفت: همزمان با دهه کرامت وسالروز میالد امام رضا )ع( 
۸ پروژه عمرانی شهرداری ورنامخواست با اعتباری بالغ بر ۱۸۲ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید. 

اخبار

فرمانده انتظامی شهرستان نايین خبر داد:

 توقیف محموله میلیاردی برنج 
در نایین

فرمانده انتظامی شهرســتان نایین از کشف یک  محموله برنج خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد نايین
و ۲00 میلیون ریال خبــر داد.صادق کاظم زاد گفــت: ماموران 
انتظامی پاسگاه ایست و بازرسی شــهید شرافت شهرستان نایین 
حین نظارت و کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه به یک کامیون 

کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: این خودرو حامــل ۲3تن و 700کیلوگرم برنج خارجی 
بود که راننــده آن مدارک مثبته گمرکی را ارائــه نداد و خودرو و 
محموله توقیف شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره 
به دســتگیری راننده و تحویل وی به مراجع قضائی بیان داشت: 
کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شــده را یک میلیارد و 
۲00 میلیون ریال اعالم کرده اند.کاظم زاد در پایان خاطرنشــان 
کرد: قاچاق کاال زمینه رکود و بیکاری را در کشــور فراهم می کند 
که در این خصوص از مردم تقاضا می شود هرگونه اخبار مربوطه را 

در اسرع وقت از طریق تماس با تلفن ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

فرماندار شهرضا مطرح کرد:

شهرضا؛ پیشرو در زمینه به کارگیری 
از رایانه در سیستم اداری

فرماندار شــهرضا اظهار کرد: با رشــد و توســعه  تکنولوژی، شیوه های اطالع رســانی هم متحول شهرضا
شده و استفاده از فناوری های نوین ناگزیر شده است.

محســن گالبی بیان کرد: استفاده از کارشــناس انفورماتیک در 
برخــی از ادارات نشــان دهنده رویکرد تخصصی برای توســعه 
 اطالع رســانی و انجام امورات و ارائه خدمات اداری به شهروندان

 است.
وی عنوان کرد: متاســفانه برخــی از کارشناســان رایانه باوجود 
برخورداری از مدارک دانشگاهی در شاخه های نرم افزار و سخت 
افزار توان کار عملی ندارند؛ به همین دلیل باید دوره های بازآموزی 

تخصصی برای آنها برگزار شود.
گالبی اذعان کرد: بی توجهی برخــی از ادارات به حوزه مدیریت 
IT که گاه سبب اخالل در سیستم نامه نگاری اداری نیز می شود 

پذیرفته نیست و باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی اظهارکــرد: شهرســتان شــهرضا یکــی از پیشــروترین 
شهرستان های اســتان در زمینه به کارگیری از رایانه در سیستم 
اداری بوده اســت.تا جایی که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی در سال ۱37۲ به صورت رایانه ای برگزار 
شده است.فرماندار شــهرضا تصریح کرد: باوجود آنکه درصدی از 
اعتبارات تملک دارایی در هر اداره به حوزه انفورماتیک اختصاص 
یافته است، در انتخابات امسال شــاهد نوعی رکود در این بخش 

بودیم چون همه ادارات در این زمینه تجهیزات کافی نداشتند.
گالبی ادامــه داد: به همــه ادارات شهرســتان ابالغ شــده که 
تجهیزات خــود در حــوزه انفورماتیک و رایانــه را تکمیل کنند 
 چون در انتخابات آینده هیــچ توجیهی در ایــن زمینه پذیرفته 

نیست.

با مسئوالن

مسئول امور زکات استان اصفهان خبر داد:

 سهم۳میلیارد ریالی دهاقان 
در پرداخت زکات فطریه

داشت: رشــد قابل توجه زکات و زکات دهاقان مسئول امور زکات استان اصفهان اظهار 
 فطریه در استان اصفهان باعث شــد در ۴ ماه گذشته 

30 میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شود.
حجت االسالم غالمحسین رنجبر بااشاره به جمع آوری 
زکات فطریه در استان اصفهان، اذعان داشت: در عید 
اول شوال گذشته بیش از ۵3 میلیارد ریال زکات فطریه 
جمع آوری شــد. وی گفت: باتوجه به اینکه پرداخت 
زکات همچنــان از طریق مردم و کشــاورزان صورت 
می گیرد،پیش بینی می شود تاپایان سال ۱۴0 میلیارد 
ریال زکات تحقق یابد.حجت االســالم رنجبر ســهم 
 شهرستان دهاقان در پرداخت زکات و زکات فطریه را 

3 میلیارد ریال عنوان کرد.

ريیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل:

 بحران دریاچه نمک 
جدی است

رییــس اداره منابــع طبیعی و  آبخیــزداری آران و بیدگل در آران و بیدگل
مورد مشکالت زیست محیطی دریاچه نمک و کویر با 
اشاره به جدی شدن بحران ریزگردها در آران و بیدگل 
اظهار کرد: در حال حاضر توسعه و حیات شهرستان با 
خشکسالی و زیرگردها، به عنوان دو معضل اصلی زیست 

محیطی تهدید شده است.
رضا شفیعی وضعیت بحران فعلی ریزگردها در برخی 
نقاط کشور را حاصل سال ها بی توجهی به حوزه منابع 
طبیعی عنوان کرد و گفت: در آران و بیدگل هم متاسفانه 
برخی کانون های بحرانی نــوار ریگ بلند مجددا فعال 

شده است.
وی به کانون بحرانی پشــت کارخانه فوالد اشاره کرد 
و ادامه داد: بر اثر روان شــدن شن ها، جابه جایی ذرات 
خاک، جاده منتهی به نوار ریگ بلند را مسدود کرده و 
اگر اقدامی عاجل برای تثبیت شن های روان و مبارزه با 
این پدیده صورت نگیرد، مشکالت بسیاری ایجاد خواهد 
شد. شفیعی بحران کویر مرنجاب و دریاچه نمک را نیز 
جدی توصیف کرد و افزود: بر اساس اطالعاتی که به ما 
رسیده است، این دریاچه به دلیل کمبود نزوالت جوی 
و کاهش ورودی آب به آن، آرام آرام در حال خشــک 

شدن است.

فرماندار شهرســتان مبارکه گفــت: مبلغ  مبارکه
۱۱ میلیارد ریال با دستور قائم مقام وزیر راه 
وشهر سازی در مسکن مهر، برای رفع مشکالت مسکن مهر 
مجلســی و محله خــاراب طالخونچه اختصــاص یافت که 
امیدواریم با پیگیری مسئوالن هرچه سریع تر در مسکن مهر 

هزینه شود.
 فرماندار شهرســتان در جلسه بررسی مشــکالت حوزه راه 
وشهرسازی شهرستان مبارکه به ۹ مورد از مشکالت حوزه 
راه وشهرسازی شهرستان اشــاره کرد و گفت: در حوزه راه 

وشهر سازی در این شهرستان اقدامات خوبی صورت گرفته 
است، اما با وجود این اقدامات هنوز شاهد مشکالت فراوانی  
از جمله محور بروجن به مبارکه،۶ خطه اصفهان به شهرضا، 
تقاطع غیر همسطح زیباشهر، رمپ و لوپ پل دهسرخ، آزاد 
راه کنارگذر غرب به مبارکــه، چهار خطه امام رضا به زاینده 
رود، جاده قلعه حکیــم و تقاطع غیرهمســطح طالخونچه 
هستیم که امیدواریم با تعامل و همکاری  قائم مقام وزیر راه 
وشهرسازی ومدیرکل راه شهرســازی بتوانیم برخی از این 

مشکالت رامرتفع کنیم.

علی اصغر ذاکری یکی از بحرانی ترین جاده های شهرستان 
رامحور مبارکه به بروجن بیان کــرد و گفت: به لحاظ حجم 
تردد باالی خودرو در این محور ویک بانده بودن آن، به ویژه 
در ایام تعطیالت به دلیل همجواری شهرســتان با اســتان 
چهارمحال وبختیاری آمار تصادفات و تعداد کشته شدگان در 
این محور شدیدا افزایش می یابد واز آنجایی که حدود ۴700 
متر آن به بهره برداری رســیده ولی هنــوز جزو محورهای 

بحرانی شهرستان قرار دارد.
وی اضافه کرد: ۱۱ کیلومتر این جاده نیازمند مساعدت اداه 
کل راه وشهرســازی استان اســت وانتظار داریم با توجه به 
بحرانی بودن این محور هر چه سریع تر این مسیر ایمن سازی 

ودو بانده شود.
فرماندار شهرســتان به تقاطع غیرهمســطح طالخونچه  به 
شهرضا نیز اشــاره کرد وگفت:با توجه به تکمیل کنار گذر 
غرب اســتان تا فلکه کرکوند وتامین اعتبار ۱۴ کیلومتر تا 
ســه راهی طالخونچه و تصویب طرح تقاطــع انتظار داریم 
 همزمان با اجرای کنار گذر غرب اســتان تقاطع هم اجرایی 

شود.
ذاکری ادامه داد:با دســتور قائم مقام وزیر راه وشهر سازی 
در مسکن مهر، مبلغ یازده میلیارد ریال برای رفع مشکالت 
مسکن مهر مجلســی ومحله خاراب طالخونچه  اختصاص 
یافت که امیدواریم با پیگیری مســئوالن هرچه سریع تر در 

مسکن مهر هزینه شود.
جلسه بررسی مشــکالت حوزه راه وشهرسازی شهرستان  
که با حضور قائم مقام وزیر راه وشهرســازی در مسکن مهر، 
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان، معاون حمل ونقل 
جاده ای اســتان، معاون راهداری اداره کل، معاون ساخت 
وتوسعه راه های اســتان وجمعی از مسئولین شهرستان در 

فرمانداری برگزار شد.

فرماندار مبارکه  خبرداد:

اعتبار 11میلیارد ریالی جهت رفع مشکالت مسکن مهر مبارکه

تامین آب شرب ســالم و پایدار برای بیش از  کاشان
۵000نفر از روستاییان شهرستان کاشان در 

حال اجراست. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان اصفهان،معاونان شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشــور، دوازدهم مردادماه در ســفری یک روزه به 
شهرستان کاشان، از پروژه های تامین آب شرب روستاییان 

این شهرستان بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان اصفهان 
در این خصوص گفت: تامین آب شرب ســالم و پایدار برای 
مردم در شــرایط خشکســالی فعلی کشــور همواره یکی از 

دغدغه های اصلــی و  اولویــت برنامه ریزی شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان بوده و برای برطرف کردن 
مشــکالت پیش رو از توانمندی و تخصص  مدیران ارشد آبی 
 در شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور نیز

 بهره می برد.
محمدحسین قرائتی، با اشاره به طرح مجتمع آب رسانی مشهد 
اردهال و پروژه آب رسانی تک روستایی رهق که در این سفر 
از عملیات اجرایی آنها بازدید شــد اظهارداشت: با اتمام کار 
و بهره برداری از آنها، بیش از ۵هزار نفر از اهالی روســتاهای 
 ایــن منطقه از نعمت آب شــرب ســالم و پایــدار بهره مند

 خواهند شد.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان:

5هزارنفر از مردم روستاهای کاشان از آب شرب سالم بهره مند می شوند

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   09970351300585 دادنامــه:  شــماره   5 /177
9509980351300591 شماره بایگانی شعبه: 950669 خواهان: آقای سیدرضا 
موســویان خولنجانی فرزند سید محمود به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی کوچه شهید فیاض پالک 54 همراه 09132703515 خواندگان: 1- شرکت 
کاشی نیلو به نشانی نجف آباد گلدشــت کیلومتر 20 شرکت کاشی نیلو پالک 12، 
2- آقای ایمان باطنی فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه 
خواسته سیدرضا موسویان به طرفیت 1- ایمان باطنی 2- شرکت کاشی نیلو مطالبه 
566.654.973  ریال وجــه چک شــماره 858433- 94/12/26 بانک صادرات 
ایران و مطالبه خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه می باشد. دادگاه با توجه 
به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن که چک توســط خوانده اول در 
وجه دومی صادر شده و با ظهرنویســی خوانده دوم به خواهان منتقل شده است و 
این که ماندن چک در ید دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده و بالتبع ظهرنویسی 
اســت و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ایراد یا دفاعی نکرده اند خواسته 
خواهان ثابت تشخیص داده می شود و به اســتناد ماده 3 قانون صدور چک و مواد 
314 و 315 و 246 و 249 قانون تجارت و مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت 566.654.973 ریال اصل خواسته 
خسارت تاخیر تادیه به این مبلغ از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان 
اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمی بانک مرکزی محسابه خواهد 
شد و 18.749.924 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می کند. با شروع 
وصول به خواهان مکلف است مابقی تمبر هزینه دادرسی را به مبلغ 17.832.924 
ریال ابطال کند. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و با انقضای این مهلت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 13382 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )320 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصي

5/251 شماره صادره : 1396/42/394916 - 1396/5/4 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره 4786/393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتي به نام نامدار موالئي ثاني فرزند مرادعلي در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 96/6/1 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد. م الف: 14295 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

 )144 کلمه، دو کادر()148 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/348 شماره: 382/95 به موجب رای شماره 56 تاریخ 96/2/30 حوزه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی 
دهقانی فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/467/500 ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/8/20 لغایت زمان اجرا در حق خواهان حیدر 
زباندان به نشــانی درچه خ امام کوی عدل و همچنین پرداخت مبلغ 6/750/000 
ریال در بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی 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:4434 
 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)مجتمع شماره یک(

)178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/352  بتول سلیمانی دارای شناسنامه شــماره 88 به شرح دادخواست به کالسه  
351/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهزاد پناهی درچه به شناسنامه 6- 015049- 113 در تاریخ 1384/08/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- علی پناهی درچه فرزند محمدصادق ش.ش 117 )پدر( 2- بتول سلیمانی فرزند 
حسین ش.ش 88 )مادر(  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 4429 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()129 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609973633901032 شــماره پرونــده:  /353
9509983635700185 شــماره بایگانی شــعبه: 952411 شــکات: 1- آقای 
محمدرضا غالمی غریبوند فرزند حبیب اله به نشــانی اصفهان خمینی شهر جوی 
آباد خ عماد سیادت فرعی 2، 2- آقای حبیب ا... غالمی غریب وند فرزند خدابخش 
به نشانی اصفهان خمینی شهر جوی آباد خ ولیعصر ک ش نادر رشیدی پ 13 طبقه 
همکف متهم: آقای محمد غالمی غریبوند فرزند شکرخدا به نشانی مجهول المکان 
اتهام: آتش زدن دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صــدور رای مینماید. رای دادگاه در خصــوص اتهام آقای محمد 
غالمی غریب وند فرزند شکرخدا متولد 1367 دائر بر تحریق عمدی اموال منقول 
موضوع کیفرخواست 3887 صادره از دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر، نظر 
به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی 
از محل تحریق و مودی گواهی گواهان و مطلعیــن و محتویات فیلم دوربین مدار 
بسته و حضور متهم در محل تحریق و متواری بودن وی و سایر قرائن بزه انتسابی 
محرز است لذا دادگاه با استناد به ماده 676 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 
متهم را به تحمل یک ســال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
است و در مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
 استان اصفهان است. م الف: 4453 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر 

)102 جزایی سابق()237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/354 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان کالســه پرونده 166/96 ح 3 وقت رســیدگی ساعت 6/40 
بعدازظهر روز ســه شنبه مورخه 1396/6/21 مشــخصات خواهان: علیرضا کیان 
پور فرزند عبدالرضا مقیم خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید دباغی بن بست 
گلبهار 3 مشــخصات خوانده: علی محمد صادقی ورنوســفادرانی فرزند حســین 
علی خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریــال بابت یک فقره چک 

به عهده بانک صــادرات 452/230382 مورخ 94/10/25 بــه انضمام گواهینامه 
عدم پرداخت به انضمام مطلق خســارات قانونی وارده. دالیل خواهان: 1- چک 
شــماره 452/230382 عهده بانک صادرات و گواهینامه عــدم پرداخت. گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4441 شــعبه 
 سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

 )205 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/355 شماره صادره: 397000 -1396/4 نظر به اینکه تحدید ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک شماره 109 فرعی از 214 اصلی واقع در یحیی اباد جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اعظم اصغری فرزند 
حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/06/15 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 231  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)149 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

5/356 خواهان: ســید مرتضی میرمحمد فرزند ســیدتقی خوانده: عباس فرهمند 
منش خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ هفتاد و چهار میلیون ریال خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید چک لغایت اجرای کلیه خســارات دادرسی کالسه پرونده: 
130/96 ش 1 وقت رسیدگی: 96/6/27 ساعت 4/30 بعدازظهر محل حضور: شعبه 
اول شورای حل اختالف نطنر واقع در مجتمع شوراهای حل اختالف نطنز )مجتمع 
شماره یک(خواهان آقای سید مرتضی میرمحمد فرزند ســیدتقی دادخواستی به 
طرفیت آقای عباس فرهمندمنش به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به کالسه 
130/96 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول 
المکان میباشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 96/6/27 ساعت 4/30 بعدازظهر 
تعیین شده اســت. لذا مراتب به وســیله یک نوبت نشــر در روزنامه کثیراالنتشار 
ابالغ میگردد خوانده میتواند در دبیرخانه شــورا حاضر و برگ ثانی دادخواســت و 
ضمائم را عینا دریافــت دارد در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ تلقی و 
 شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. م الف: 233 شعبه اول شورای حل نطنز 

)مجتمع شماره یک()166 کلمه،2 کادر(
ابالغ تجدیدنظرخواهی

5/357 در خصوص پرونده کالســه 960002 و0 95024 ش/43 تجدیدنظرخواه 
امید محرابی بطرفیت تجدیدنظرخوانده: مهدی علیخاصی دادخواست تجدیدنظر 
تقدیم نموده اســت با توجه به مجهــول المکان بودن تجدیدنظر خوانده حســب 
تقاضای تجدیدنظرخــواه مراتب در جراید منتشــر تــا تجدیدنظرخوانده جهت 
تبــادل لوایح اطالع ظــرف 10 روز پــس از رویت به شــعبه 43 شــورای های 
حل اختــالف اصفهان واقــع در زندان مرکــزی مراجعه نمایــد. م الف: 14012 
 شــعبه 43 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شــماره یک زندان(

)75 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

5/358 شــماره صادره: 96070584147697 - 96/5/12 وراث مرحوم حسنعلی 
وطنخواه ورنوسفادرانی به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت سیصد سهم مشاع از 
یکهزار و چهارصد سهم شش دانگ یک قطعه ملک پالک شماره 122/17 واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 304 دفتر 67 امالک ذیل ثبت 
شماره 28625 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب دفترخانه نامبرده 
فوق انتقال قطعی گردیده و بموجب ســند دفترخانه در رهن بانک میباشد و معامله 
دیگری هم انجام نشده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت جابه جایی / مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4455 اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )252 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

شــماره   9610106794200506 ابالغنامــه: شــماره   5 /368
پرونده:9609986794200514 شــماره بایگانی شعبه:960517 ابالغ شوندگان 
حقیقی: 1- فاطمه ایروانی فرزند باقر به نشــانی مجهول المکان 2- محمدحسین 
وطن خواه فرزند حســین به نشــانی مجهول المکان 3- ناصر گلزار به نشــانی 
مجهول المکان تاریخ حضور:1396/07/18 ســه شــنبه ســاعت: 8/30 محل 
حضور: اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهــار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع 
حرم شــورای حل اختــالف در خصوص دعــوی اکبر نصوحی به طرفیت شــما 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید.م الف:14358 
 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم(

)89 کلمه، یک کادر(
تبصره یک ذیل ماده 120

5/209 شماره صادره: 1396/09/388271 - 1396/4/19 نظر به اینکه آقای فتح 
اله منصف برابر نامه وارده بشماره 960918711323808 - 96/2/20 درخواست 
صدور سند مالکیت سهم االرث خود از پالک ثبتی 1140 فرعی از 2 اصلی واقع در 
بخش یک ثبتی شهرضا متعلق به مورث وی، مرحومه خانم قاپور را نموده و اعالم 
داشته دفترچه ســند مالکیت مذکور نزد خانم فرخنده منصف احد از وارث می باشد 
لذا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار و 
به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل سند 
مالکیت به این منطقه ثبتی مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به 
این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت 
پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت 
 وارث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. 

م الف: 394 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا)184 کلمه، دو کادر(
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ماموران یگان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری یک بهله عقاب طالیی نادر را در 
زیستگاهش رهاسازی کردند . رییس محیط زیست شهرستان کوهرنگ گفت : این بهله عقاب 

طی عملیات گشت و کنترل منطقه از یک شکارچی متخلف کشف شد .

رهاسازی یک بهله عقاب طالیی نادر در کوهرنگ
اخبار

یکی از پروژه های نیمه تمام اســتان که همچنان وعده های 
تکمیل شدنش محقق نشده است، چهاربانده بروجن- شهرکرد 
است، محور شــهرکرد-بروجن-لردگان، استان های مرکزی 
کشور را به اســتان های جنوبی متصل می کند. این محور از 
پرترافیک ترین مســیرهای مواصالتی اســتان چهارمحال و 
بختیاری اســت. با تکمیل قطعه های مختلف باند چهارخطه 
شهرکرد-بروجن-لردگان بار ترافیکی و تصادفات این محور 
کاهــش می یابد. در اهمیــت این جاده باید گفــت که جاده 
شهرکرد-بروجن یکی از محورهای اصلی استان چهارمحال 

و بختیاری به حســاب می آید که بخش عظیمــی از ناوگان 
حمل و نقل سنگین و ترانزیت کشــور از اینجا عبور می کند 
و با بهره برداری این پروژه عالوه بر کاهــش تصادفات جاده و 
ایمن سازی بلوار اصلی شهر سفیددشــت در محور بروجن-

سفیددشت، نقش بسزایی در رونق اشتغال و اقتصاد ساکنین 
این شهر دارد. عالوه بر این جاده شهرکرد-بروجن به سبب کم 
عرض بودن و پرتردد بودن، جاده ای پرحادثه اســت و در این 
جاده بیشترین تصادفات رخ می دهد. با این وجود گودرز امیری، 
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در بازدید از پروژه 

گفت: امیدواریم این پروژه تا پایان تیر ســال ۹۶ تکمیل و به 
بهره برداری برسد.آنچه از روند تکمیل این پروژه بر می آید این 
است که اکنون در مردادماه سال ۹۶ تنها بخش بسیار اندکی از 
این جاده به بهره برداری رسیده است. این در صورتی است که 
هر روز شاهد تصادفات مرگبار در این جاده هستیم؛ چراکه این 
محور از پرترافیک ترین مسیرهای مواصالتی استان چهارمحال 
و بختیاری است. این در صورتی است که آقای قاسمی، مدیرکل 
راه و شهرســازی در اظهاراتی جالــب از افزایش ۳۰۰ برابری 
اعتبارات حوزه راه و شهرسازی خبر داده بود و در اظهار نظری 
اعالم داشت توسعه، بازسازی، بهســازی و چهارخطه شدن 

راه های استان به 7 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 
به راســتی انتظار منطقی نمی رود که با افزایــش اعتبارات 
آنگونه که توسط ایشان ادعا شده است پروژه های راه و سازی 
شــهرکرد- بروجن، بروجن- لردگان، تونل زره و گورمیزه که 
به عنوان مهم ترین پروژه های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی 
به نقطه مطلوب رســیده باشند. آیا پیشــرفت این پروژه ها را 
امیدوارکننده می دانند؟ در این صورت آیا کوتاهی مسئوالن 
امر به خصوص مدیران اداره راه و شهرســازی در عدم تکمیل 
به موقع جاده بروجن-شهرکرد که هر روز در آن شاهد کشته 
شدن تعداد زیادی از هم استانی های عزیزمان هستیم با کدام 

منطق سازگار است؟
آیا جز این است که عدم شناخت اولویت های استان و همچنین 
عدم وجود دغدغه برای حل مهم ترین مشکالت استان سبب 
بی توجهی به مهم ترین نیاز مردم استان یعنی تکمیل این جاده 
شده؛ این در صورتی است که استان چهارمحال و بختیاری جزو 
استان های با بیشترین آرا به رییس جمهور منتخب بوده است 
و اکنون شــاهدیم که وعده های داده شده به مردم این استان 
تاکنون آنچنان که باید محقق نشده و این یعنی دولت دوازدهم 
باید در اســتان چهارمحال بختیاری جهادی تر از گذشته کار 
کند که شرمنده مردم نشــده و به وعده های داده شده جامعه 

عمل بپوشاند.

با مسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

 تعطیلی 18 باشگاه رفتینگ 
در چهارمحال و بختیاری

18 باشــگاه رفتینگ در هفته گذشته در چهارمحال و 
بختیاری تعطیل شده است. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گفت : رعایت نکردن 
قانون و مقررات دلیل تعطیلی این تعداد باشگاه رفتینگ 

است. 
بهمن عسگری با بیان اینکه این موضوع رونق گردشگری 
استان را تحت الشعاع قرار داده است افزود : با پیگیری 
مسئوالن درحال رفع مشــکل تعطیلی این باشگاه ها 

هستیم.
وی افزود : در همین راســتا شــیوه نامــه ای جدید با 
مشــارکت اداره کل ورزش و جوانــان، میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، امور آب 
و ســایر دســتگاه های مرتبط تهیه شده اســت تا با 
رعایت نکات این شــیوه نامه ، شــاهد برقراری مجدد 
 ورزش رفتینگ در رودخانه های زاینــده رود و ارمند

 استان چهارمحال و بختیاری باشیم.
عسگری با اشاره به اشتغال مستقیم 12۰ نفر در حوزه 
رفتینگ گفت: با تعطیلی این باشگاه ها نه تنها این افراد 
بیکار شــده اند، بلکه تبعات اقتصادی آن متوجه سایر 
بخش های گردشگری اســتان از جمله هتل ها، خانه 

مسافرها و رستوران ها شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: این استان به طور میانگین 
هر هفته میزبان یک هزار نفر از عالقه مندان به ورزش 

رفتینگ است.
عسگری افزود: از آنجا که استان چهارمحال و بختیاری 
در زمینه گردشــگری ورزشــی از جملــه رفتینگ، 
بانجــی جامپینــگ، پاراگالیدر و صخره نــوردی که 
در گروه ورزش هــای مهیج قرار دارنــد، قابلیت های 
منحصربه فردی دارد و برای نخســتین بار در کشــور 
محل اجــرای رفتینگ قرار گرفته اســت، می طلبد با 
کمک مســئوالن و ملزم شــدن باشــگاه ها به رعایت 
 قانون و مقررات، زمینه را برای توســعه این فعالیت ها

 فراهم کرد.
رفتینگ یا قایق ســواری در آب های خروشان یکی از 
رشــته های ورزشــی و تفریحی مهیج در جهان است 
که مسافران سوار بر قایق های مخصوص، ضمن لذت 
بردن از هیجان رویارویی بــا امواج رودخانه ها، از میان 
جنگل ها، کوه ها، دشت ها و روستاها گذر می کنند و به 
تماشای مناظری می نشینند که با هیچ وسیله دیگری 

میسر نیست.

جاده چهاربانده بروجن- شهرکرد ؛ نیمه تمامی که تمام نمی شود

 قهرمانی نوجوانان چهارمحالی
 در مسابقات سه گانه کشور

تیم سه گانه نوجوانان پسر استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات 
کشوری به مقام قهرمانی رسید.

دبیر هیئت ورزش های ســه گانه چهارمحال و بختیاری گفت: این 
مسابقات به میزبانی شــهر قم در دو رده سنی نونهاالن و نوجوانان 
برگزار شد. مازیار شــیریان افزود :در رده ســنی نوجوانان مسیح 

عالی پور به مقام قهرمانی دست یافت.
وی گفت : دربخش تیمی نیز عنوان قهرمانی رده سنی نوجوانان به 

استان چهارمحال و بختیاری رسید.

تولید ۳1۵ هزار تن محصوالت دامی 
در استان

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۳1۵ هزار تن 
محصوالت دامی در چهارمحال و بختیاری تولید شد.

ذبیح ا... غریب با اشاره به اینکه ۳1۵ هزار تن محصوالت بخش دام و 
طیور در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: چهارمحال 
و بختیاری یکی از استان های برتر در بخش تولید محصوالت دامی 

کشور است.
وی عنوان کرد: حدود 2۰۰ مرغداری در این استان فعال است.

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: در 
حال حاضر دو میلیون و 8۰7 هزار واحد دام سبک در چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد که دام سبک استان ۳/1 درصد از دام کشور 

را شامل می شود.

رشد 1۵ درصدی تجارت الکترونیک 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری از رشد 1۵ درصدی تجارت 
الکترونیک در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

حســین عنایتی اظهار داشــت: در چهارمحال و بختیاری تجارت 
الکترونیک نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بیش از 1۵ درصد رشد 

پیدا کرده است.
وی در ادامه افزود: خرید و فروش اینترنتی در استان 12 هزار و ۹18 
مورد بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال های آینده از رشد 

قابل توجهی برخوردار شود.
مدیرکل پســت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در چهار ماهه 
نخست سال جاری ارسال بسته در این استان نسبت به مدت مشابه 

سال ۹۵ میزان 18۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
عنایتی عنوان کــرد: 1۵ هزار رکورد شــهری و ۴۴ هــزار رکورد 

روستایی در چهارمحال و بختیاری هنگام سازی شد.

اجراییه
شــماره    9610420350900142 ییــه: اجرا شــماره   5 /362
پرونده:9409980350900529 شماره بایگانی شعبه:940583 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه و شــماره دادنامه 9409970350901454 محکوم علیهم: 
1- عبدا... کوهپایی به نشــانی مجهول المکان  2- فاطمه مظاهری تیرانی فرزند 
یدا... به نشانی شهرستان اصفهان شیخ صدوق شمالی مقابل سوپری لیموترش ک 
اسدی انتهای ک سمت راســت آخرین پالک 3- صدیقه رباب کازرونی به نشانی 
مجهول المکان 4- فضل ا... سمســار زاده به نشانی مجهول المکان  محکومند به 
خلع ید مشــاعی خواندگان از پالک ثبتی 4796/335 بخش 5 ثبت اصفهان که به 
صورت یکباب خانه مســکونی واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالی کوچه اسدی 
انتهای کوچه سمت راست می باشد و پرداخت مبلغ 1/600/300 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان ها: 1- فرزانه 
طاهری به نشانی خ فردوسی جنب موسسه توسعه ســاختمان شماره 2 ط 3 واحد 
هفت 2- پروین طاهری فرزند ابراهیم به نشــانی خ فردوسی جنب موسسه توسعه 
ساختمان پ 2 ط 3 واحد 7 و نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 13417 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )470 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420351500155 ییــه: اجرا شــماره   5 /363
پرونده:9509980351500671 شماره بایگانی شعبه:950818 بموجب درخواست 
اجراي حکم شــماره 9609970351500013 محکوم علیهــم 1- نگار منجزی 
جهانگیری فرزند نوروز به نشــانی مجهول المکان 2- محمدحسین خاشعی فرزند 
علی اکبر  به نشانی مجهول المکان متضامنا محکوم اند به پرداخت 1- اصل خواسته 
500/000/000 ریال 2- خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید )به شرح متن رای 
پیوست( لغایت وصول 3- هزینه نشــر آگهی 850/000 ریال 4- هزینه دادرسی 
15/500/000 ریال در حق محکوم له: مهدی رضائی فرزند حســین به نشــانی 
اصفهان اتوبان کاوه سه راه ملک شهر خ بهارستان شــرقی خ شهید طاهرزاده بن 
بست معراج ساختمان رویا پ 7 ط 1 همراه 09133114385، 5- نیم عشر دولتی. 
رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. رای دادگاه آقای مهدی رضائی فرزند حسین به طرفیت 
خانم نگار منجزی جهانگیری فرزند نوروز )صادر کننده( و آقای محمدحسین خاشعی 
فرزند علی اکبر )ضامن( دادخواستی به مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه دو فقره 
چک به شماره های 880484 - 1395/5/15 و 880485 - 1395/8/15 از جاری 
151980062012 هر کدام به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به عهده بانک سپه 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 
تقدیم ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 198؛ 515؛ 
519؛ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 249 - 314 و 403 قانون 
تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواســته، 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص 
اعالمی بانک مرکزی خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشرآگهی 
و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله اجراء و با وصول از خواهان پس از خروج از اعسار 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف: 13416 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )651 کلمه، 7 کادر(
اجراییه

شــماره    9610426794300073 ییــه: اجرا شــماره   5 /367
پرونده:9509986794301547 شماره بایگانی شعبه:951554 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096794300544 شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794300197 محکوم علیه  مجید دهقانی محکوم اســت به  پرداخت 
75/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/750/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 95/11/17 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له سعید خیراللهی حسین آبادی 
فرزند ایرج به نشــانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی 
همراه با نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 13365 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)396 کلمه، 4 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 102 

5/371 شماره صادره: 1396/42/398488 - 1396/5/12 نظر به اینکه خانم زهره 
لباف فرزند غالمحسین با وکالت از طرف احدی از ورثه مرحوم براتعلی ذوالفقاری 
)ناصر ذوالفقاری( به شماره 54687 مورخ 1395/09/24 دفترخانه اسناد رسمی 93 
فالورجان برابر وارده بشــماره 964/11376301 مورخ 1396/04/04 درخواست 
صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از پالک ثبتی 2389/45 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان متعلق به مورث وی براتعلی ذوالفقاری را نموده و اعالم داشته دفترچه سند 
مالکیت مذکور نزد خانم ها آناهیتا والی و بدری فتوحی می باشد، در همین راستا به 
موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار به جهت 
انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه 
ثبتی، مراتب یک بار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این منطقه 
ثبتی و ارائه و یا نسبت به تحویل دفترچه سند مالکیت  اقدام نماید در غیر اینصورت 
پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه دفترچه سند 
 مالکیت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه اولیه از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. 

م الف: 15145 قویدل رئیس ثبت جنوب اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   9610112249400649 نامــه:  شــماره   5 /373
9309983749100811 شماره بایگانی شعبه: 940241 دایره اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان در پرونده کالسه 940241 اجرا محکوم له ثریا شریفی شیرمردی 
به طرفیت 1- غالم مهدوی 2- مرضیه مهدوی 3- خدیجه مهدوی 4- محمدرضا 
مهدوی 5- سکینه مهدوی 6- محمدعلی مهدوی به خواسته مطالبه مهریه در نظر 
دارد جهت استیفای حقوق محکوم له دو دانگ  مشــاع از شش دانگ پالک ثبتی 
1302 فرعی از 157 اصلی دهاقان متعلق به مرحوم محمد ابراهیمی مهدوی واقع 
در گلشن خ اصلی چهارراه شهیدان علیپور کوچه ادینه فرعی 1 پ 31 معادل یکصد 
و هفتاد میلیون ریال تقدیم گردیده و دارای ســند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و 
قیمتی که مزایده از آن شروع می گردد مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال می باشد را 
از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 96/5/26 ساعت 9 
صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین 
می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس گلشن مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید 
نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست  10 
درصد قیمت را پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 96/129 اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان دهاقان/قدیم)250 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/376 شماره صادره: 1396/04/398402 - 1396/5/12 چون تمامی ششدانگ 
یک قطعه زمین معروف یک جریبی باغ حسین پالک شماره 1434 فرعی 25 اصلی 
واقع در چیمه بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم 
طاهره دادخواه چیمه فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1396/06/09 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 236  عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز )150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/378 شماره صادره: 1396/04/3988379 - 1396/5/12 چون تمامی ششدانگ 
چهار قطعه زمین مزروعی و مشجر متصالت بهم معروف به باغ سید جعفر تقریبا سی 
و پنج قفیز پالک شماره 1146 فرعی 25 اصلی واقع در طامه بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا قطبی فرزند احمد و غیره در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخ 1396/06/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد.م الف: 237  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )161 کلمه،2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/379 شــماره صادره: 1396/04/398127 - 1396/5/12 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4120 فرعی از 193 اصلی واقع در طرق 
جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای غالم سیف 
اللهی طرقی فرزند حسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/06/15 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 235 عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز )153 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 102 

5/372 شماره صادره: 1396/42/398227 - 1396/5/12 نظر به اینکه خانم زهره 
لباف فرزند غالمحسین با وکالت از طرف احدی از ورثه مرحوم براتعلی ذوالفقاری 
)ناصر ذوالفقاری( به شماره 54687 مورخ 1395/09/24 دفترخانه اسناد رسمی 93 
فالورجان برابر وارده بشماره های 964/1376299 مورخ 1396/04/04 درخواست 
صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از پالک ثبتی 2389/44 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان متعلق به مورث وی براتعلی ذوالفقاری را نموده و اعالم داشته دفترچه سند 
مالکیت مذکور نزد خانم ها آناهیتا والی و بدری فتوحی می باشد، در همین راستا به 
موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار به جهت 
انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه 
ثبتی، مراتب یک بار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این منطقه 
ثبتی و ارائه و یا نسبت به تحویل دفترچه سند مالکیت  اقدام نماید در غیر اینصورت 
پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه دفترچه سند 
 مالکیت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه اولیه از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. 

م الف: 15146 قویدل رئیس ثبت جنوب اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(

آنچه اکنون از روند تکمیل چهاربانده بروجن-شهرکرد برمی آید این است که اکنون در مردادماه سال ۹۶ 
تنها بخش بسیار اندکی از این پروژه به بهره برداری رسیده؛  این در صورتی است که هر روز شاهد تصادفات 
مرگبار در این جاده هستیم؛ چراکه این محور از پرترافیک ترین مســیرهای مواصالتی استان چهارمحال و 

بختیاری است.

مرکز تخصصــی علمــی صنعت جــوش و جوشــکاری در 
چهارمحــال و بختیــاری راه انــدازی شــده اســت. رییس 
جهاد دانشــگاهی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
بیش از دو هــزار نفر از صنعتگران جوشــکار هفشــجان در 
 پروژه های بین المللی و ملی مشــغول فعالیت هستند افزود :
 مرکز تخصصی علمــی صنعت جوش و جوشــکاری با هدف 
تلفیق دانش و تجربه این رشــته فنی راه اندازی شــده است. 
وحید خلیلی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد زیربنای تجهیزات 

ساخت و ساز و تولید کشــور از صنعت جوش نشأت می گیرد 
گفت : جهاد دانشگاهی اســتان چهارمحال و بختیاری زمینه 
ارائه خدمات تخصصی بازرســی های فنی جوش و خوردگی 
را آغاز کرده اســت.وی رعایت اســتاندارد های بین المللی در 
محصوالت مرتبــط با جوشــکاری را یکی از نکاتی دانســت 
که باید به آن توجه کرد و آن را زمینه  ســاز اشــتغال و تولید 
 دانست.رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری افزود:

  به غیر از ارائه خدمات مستقیم در زمینه بازرسی های فنی جوش 

و خوردگی )NDT( در صنایع استان و کشور، ارائه آموزش های 
کوتاه مدت تخصصی در حوزه جوش و تســت های غیرمخرب 
و تحقیقات و پژوهش های مرتبط بــا موضوع هم از اهداف این 
زمینه نوین پژوهشی در جهاد دانشــگاهی استان است.شهر 
هفشــجان در فاصله هشــت کیلومتری مرکــز چهارمحال و 
بختیاری قرار دارد . این شهر به »شــهر صنعتگران« معروف 
است و در همین راه 12 شــهید صنعتگر نیز تقدیم این مرز و 
بوم کرده است. تبحر مردم این شهر در جوشکاری به گونه ای 
 است که بیشترین جوشکاری پروژه های مهم کشور به دست

 جوشکارهای هفشجانی انجام می شود.

راه اندازی مرکز تخصصی علمی صنعت جوش در استان
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اخباريادداشت

محیط زيست

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بیش از ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی هستند، گفت: 
بهزیستی با ارائه تسهیالت و وام اشــتغال، در راستای توانمندسازی زنان 

تالش می کند.
مرضیه فرشاد اظهار داشــت: مددجویان زیر پوشش حوزه امور اجتماعی 
بیش از ۱۰ هزار خانوار هستند که 9 هزار و 385 نفر آنها مستمری دریافت 
می کنند. وی افزود: مبلغ مستمری از 53 هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان 
به هر خانوار پرداخت می شــود که این مبلغ به همراه یارانه افزایش یافته 
از فروردین امسال به حساب مددجویان واریز شده است و همچنین زنان 
سرپرست خانوار به دالیلی همچون از کار افتادگی سرپرست و فوت یا طالق 
همسر، مورد حمایت سازمان قرار گرفته و از خدمات و وام اشتغال و سرمایه 

کار بالعوض بهره مند می شوند.

8/5درصد تماس های اورژانس 
مربوط به کودک آزاری است

۱۰ هزار زن سرپرست 
خانوارتحت پوشش بهزیستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مطالعه ملی در رابطه با 
کودک آزاری وجود ندارد؛ اما آماری که سازمان بهزیستی بر اساس پذیرش 
خود دارد این اســت که در سال گذشــته از حدود 7۰۰ هزار تماس تلفنی، 
نزدیک به ۱6۰ هزار تماس در رابطه با کودک آزاری بوده است. یعنی قریب 
به 8/5درصد تماس های اورژانس اجتماعی در رابطه با این موضوع اســت. 
این آمار نسبت به سال گذشــته تفاوت معنی داری نداشته است. وی گفت: 
راهبرد مثمرثمر در توقف کودک آزاري، رسانه ها هستند که باید با همکاری 
سازمان هایی همچون بهزیستی این اطالع رسانی را به طور مداوم انجام دهند 
و آموزش وپرورش باید این آموزش ها را جدی بگیرد. حبیب ا... مسعودی فرید 
اظهار کرد: در کشور و بخصوص سازمان بهزیستی در حوزه پرداختن به مسائل 
کودکان به ویژه بحث آسیب های اجتماعی کودکان، بخصوص کودک آزاری 

و مداخالت اجرایی جزو کشورهای پیشرو حداقل در منطقه هستیم.

دریافت هزینه ثبت نام 
دانش آموزان، خالف 

قانون اساسی است

دریافت هزینه برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس خالف قانون اساسی است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: براساس اصل 3۰ قانون اساسی، تحصیل دانش آموزان تا دوره متوسطه رایگان است و دولت موظف است تا این دوره امکانات 
تحصیل را برای دانش آموزان به  صورت رایگان فراهم کند. حســینعلی  حاجی دلیگانی بابیان اینکه بعضی مســئوالن  مدارس دولتی بر خالف قانون اساسی برای ثبت نام 
دانش آموزان مبلغ گزافی دریافت می کنند، افزود: دریافت شهریه های نجومی از دانش آموزان در حالی  است که بســیاری از خانواده ها تمکن مالی برای پرداخت چنین 
هزینه هایی را ندارند. وی با بیان اینکه برخی مدارس دولتی از خانواده ها گروکشــی می کنند، گفت: این مدارس تا زمانی که هزینه غیرقانونی را از والدین دریافت نکنند 
دانش آموزان را ثبت نام نمی کنند.  وی تاکید کرد: اگر وزیر آموزش و پرورش به این موضــوع ورود پیدا نکند، به طور قطع موضوع دریافت وجه از والدین را برای ثبت نام در 

مدارس دولتی در قالب طرح سوال در صحن علنی مجلس پیگیری می کنم.

مدیر عامل سازمان آتش نشــانی شهرداری اصفهان گفت: 
سازمان آتش نشــانی اصفهان برای اولین بار در کشور به 

عمود پروازها و پهپاد ها مجهزشده است.
بهزاد بزرگزاد با اشاره به اینکه نیروهای آتش نشانی نیز باید 
با علم و فناوری روز دنیا آشــنا باشند، ادامه داد: 9۰ درصد 
آتش نشانان اصفهان دوره های آکادمیک را گذرانده و  در 
دوره های متعدد آموزشــی داخل و خارج از کشور شرکت 

کرده اند.
وی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی اصفهان برای اولین بار 
در کشور به عمود پروازها و پهپادها مجهز شده است، عنوان 
کرد: نیروهای سازمان با استفاده از پهپادها و عمود پروازها 
می توانند وسعت و جهت حرکت آتش را شناسایی کرده و 

اقدامات الزم را در اسرع وقت انجام دهند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان در 
بخش دیگر ســخنان خود با بیان اینکه برای اولین بار در 
کشور اصفهان نیز موتورهای برقی برای آسایش شهروندان 
راه اندازی شد، گفت: این موتورهای برقی نیز مشکلی خاصی 

برای محیط زیست و ابنیه تاریخی ایجاد نمی کند.
بزرگزاد با اشــاره به اینکه در ایام نوروز۲ الی 3 هزار نفر در 
باغ فدک چادر خواب وجود دارد، اضافــه کرد: در این ایام 
نیروهای سازمان باید هرشــب ایمنی و امنیت شهروندان 
را بررسی کند که خوشبختانه با استفاده از این موتورهای 

برقی به راحتی بازدیدها، انجام و موارد پرخطر رفع می شود.
وی با بیان اینکه با تکنولوژی روز همگام هستیم، افزود: در 
اصفهان بافت تاریخی، فرسوده و معابر کم عرض وجود دارد 
که در همین راســتا ناوگان آتش نشانی سبک و کم عرض 

شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان تاکید 
کرد: باتوجه بــه اینکه برخی اوقات در بزرگراه های شــهر 
تصادفاتی رخ می دهد، سیستم های هیدرولیک خریداری 
شده و در اختیار ایســتگاه های آتش نشــانی و نیروهای 
آتش نشانی قرار گرفت تا در زمان وقوع حادثه از آن استفاده 

کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: 
طرح کارورزی دانش آموخته هایی که سنین ۲3 تا 3۲ 
ســال را از مقاطع کاردانی تا دکترا دربــر می گیرد، به 

اشتغال 7۰ درصد جوانان کمک می کند.
ابوطالب جاللی با بیــان اینکه ظرفیت های خوبی برای 
هدایت اقتصاد کشور در مسیر درست و ایجاد اشتغال 
برای جوانان وجود دارد، ابراز داشــت: امــروز پدیده 
بیکاری روحیه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است 
و خانواده هــا دل نگران وضعیت شــغلی فرزندان خود 
هستند و بر این اساس تمامی نهادهای مسئول باید از 
ظرفیت های موجود اســتفاده بهینه داشته و با اتحاد و 

همدلی این مشکل را از سر راه بردارند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تاکید 
کرد: امروز ۱5 هزار شغل در کشــور وجود دارد که اگر 
به درســتی هدایت شود مشــکل بیکاری تا حد بسیار 
زیادی رفع می شــود و البتــه با توجه به اســتعدادها 
 و ثروت ملی، امکان بیشــتر شــدن این مشــاغل نیز 

وجود دارد.
وی به موضوع آموزش های فنی وحرفه ای در کشــور 
برای جوانان پرداخت و ابراز داشت: مهارت آموزی یکی 
از برترین شیوه های خروج از مشکل بیکاری است و بر 
این اساس این سازمان در راستای اشتغال آفرینی برای 

جوانان با آموزش های متناسب تالش می کند.
جاللی ادامــه داد: این آموزش ها بایــد با ظرفیت های 
شغلی کشور متناسب باشد، دولت این ظرفیت ها را به 
شکل رایگان در اختیار مردم قرار داده و با فراهم کردن 
تسهیالتی برای جوانان آموزش دیده در راستای ایجاد 

مشاغل مرتبط کمک کرده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره 
به تصویب طرح کارورزی دانش آموخته های دانشگاهی 
در سال گذشته بیان داشت: این طرح سنین ۲3 تا 3۲ 
ســال را در مقاطع کاردانی تا دکترا دربر می گیرد و به 

اشتغال 7۰ درصد جوانان کمک می کند.

مديرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان:

طرح »کارورزی« به اشتغال ۷۰ درصد جوانان کمک می کند

 فنی و حرفه ایآتش نشانی

مدير عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

سازمان آتش نشانی اصفهان به عمود پروازها و پهپادها مجهز است

 اهدای بیش از 10 میلیارد ریال زکات مستحبی
رییس اجرایی اداره زکات استان اصفهان گفت: باغداران استان اصفهان امسال 

بیش از ۱۰ میلیارد ریال زکات مستحبی برای کمک به نیازمندان اهدا کردند. دیدار استاندار اصفهان با رییس 
مجلس کره جنوبی 

 اســتاندار اصفهان در دیدار با رییس مجلس کره جنوبی با اشاره به 
اینکه اصفهان به عنوان قطب و منطقه علم و فناوری در کشور می تواند 
در این حوزه به خوبی با کره ای ها تعامل و تبادل تکنولوژیک داشته 
باشد گفت: در حوزه گردشگری و توریســم از تورها و تورلیدرهای 
کره ای دعوت می کنیم تا با حضور در اصفهان، این شهر را به عنوان 

یکی از مقاصد گردشگری در کشورشان معرفی کنند.
رســول زرگرپور همچنین گفت: قراردادی بــه ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر بین یک شــرکت کره ای و پاالیشگاه اصفهان با هدف 
توسعه و نوسازی امضا شده است که امیدواریم هر چه زودتر اجرایی 

شود.
رییس مجلس کره جنوبی نیز گفت: به من ثابت شــد که اصفهان 
واقعا شهری فرهنگی اســت و خاطرات خوبی را از این شهر به کره 

خواهم برد.
چانگ سه ک اوون، همچنین با اشاره به اهمیت حفظ آثار باستانی 
افزود: امیدوارم نگهداری و استفاده از این آثار با استفاده از فناوری های 
نوین همراه شود. ما معتقدیم که این دیدار می تواند فصل نوینی در 

همکاری های تکنولوژیک برای توسعه اصفهان به حساب آید.

برگزاری دوره های خاص برای 
دانش آموزان دیرآموز 

مدیرکل آموزش پیش  دبســتانی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
امسال برای دانش آموزان دیرآموز یا آنهایی که بهره هوشی پایینی 

دارند، دوره های خاصی برگزار می شود.
رخســاره فضلی اظهارکرد: این دوره ها برای دانش آموزان با بهره 
هوشی کم و دیرآموز و والدین آنها برگزار می شود و اگر مشکلی وجود 

داشته باشد به مراکز تخصصی ارجاع خواهند یافت.
وی در خصوص طرح سنجش سالمت دانش آموزان پیش دبستانی، 
اظهار کرد: در حال حاضر این طرح آغاز شده و تعدادی از دانش آموزان 
پیش دبستانی که در سامانه ثبت نام شده اند به پایگاه های سنجش 

معرفی می شوند و طرح سنجش سالمت برای آنها اجرا می گردد.
وی ادامه داد: تالش ما بر این اســت که حداقل 5۰ درصد کودکان 
ثبت نام شده در سیستم سناد دوره پیش دبستان، مورد سنجش قرار 
گیرند و با توجه به برنامه ای که از قبل  داشتیم مداخله کنیم تا عالئم 
و نشانگان آزاردهنده ای را که مانع رشد کودکان می شود حذف کنیم.

۱۰ استان پرخطر و نیازمند به احداث 
مراکز ترک اعتیاد شناسایی شدند

بنابر اظهارات رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی کشــور، حدود ۱۰ اســتان پرخطر در خصوص اعتیاد 
شناسایی شده اســت که به احداث مراکز ترک اعتیاد نیاز بیشتری 

دارد.
فرید براتی در نشســت با ســازمان های مردم نهاد فعال در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد و معلولیت، اظهار کرد: عمده معلولیت ها در کشور 

ناشی از تصادفات رانندگی است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ تا ۱3 هزار معلول کشور در حوادث رانندگی 
دچار آسیب جسمی شدند، افزود: نزدیک به ۴۰درصد معلولیت ها 

ناشی از عوامل ژنتیک است.
براتی درخصوص تعداد مراکز ترک اعتیاد در کشــور تصریح کرد: 
حدود ۲۰۰۰ کلینیک ســرپایی دارای مجوز از سازمان بهزیستی، 
۱۲۰۰ مرکز اقامتی، ۲۰ مرکــز دراز مدت که اصطالحا  TC نامیده 

می شود و ۱۴۰ مرکز DIC برای معتادان پرخطر وجود دارد.
وی با اشــاره به وجود ۴7 مرکز برای 8 تا9  هزار معتاد بی خانمان 
در کشــور، بیان کرد: از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ مرکــز مربوط به زنان 

بی خانمان و معتاد است.
رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه ساالنه 6۰ تا 7۰ هزار مراجعه به تمام مراکز مذکور 
در کشــور صورت می گیرد، ادامه داد: ۱8 تا ۱9 هزار مرکز مشاوره 
سازمان بهزیستی در سال گذشته به بیش از یک میلیون نفر خدمت 
رسانی کردند. براتی خاطرنشــان کرد: با کمبود مراکز ترک اعتیاد 
مواجه هستیم و این امر نیازمند این اســت که در مناطق مختلف 
براساس نیاز و با توزیع عادالنه در شهرستان های گوناگون  اقدام به 
تاسیس مرکز شــود. وی در پایان گفت: در کشور حدود ۱۰ استان 
پرخطر در خصوص اعتیاد شناسایی شده است که به احداث مراکز 

ترک اعتیاد نیاز بیشتری دارند.

نخستین کارگروه مدیریت نظام 
سالمت در اصفهان تشکیل شد

معاون پژوهشــی جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان گفت: در حوزه 
ستادی ایده ایجاد کارگروه  تخصصی دانشجویی، عملیاتی و نخستین 

کارگروه با عنوان »مدیریت نظام سالمت« در اصفهان تشکیل شد.
مهدی ژیان پور با بیان اینکه ایده برگزاری دوره های تربیت پژوهشگر 
محقق و نخستین دوره آن با همکاری معاونت آموزشی به اجرا درآمد، 
اظهار داشــت: در اولویت قرار گرفتن برنامه ریزی و اصرار بر تحقق 
آن مهم ترین اتفاق در معاونت پژوهشــی جهاد دانشــگاهی واحد 

اصفهان است. 
وی افــزود: پیامد ایــن رویکرد موفقیــت بزرگی بود کــه در بین 
معاونت های جهاد دانشــگاهی با عنوان »واحد برتر از حیث میزان 
تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی« به دست آمد و همچنین در ادامه 
استراتژی رشد و توسعه معاونت، موفقیت بعدی با عنوان »واحد برتر 

درحال توسعه جهاد دانشگاهی« حاصل شد. 
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بیان کرد: در حوزه 
نشر یافته ها و مطالعات نیز پژوهشگران گروه های مختلف موفق به 

چاپ 5 مقاله و فراهم سازی مقدمات انتشار دو کتاب شدند.
وی با اشاره به اینکه در ادامه همکاری های معاونت پژوهشی جهاد 
دانشــگاهی با کارفرمایان مختلف، ۱۱ پروژه مطالعاتی آغاز شد یا 
به انجام رســید، افزود: برگزاری یک کارگاه و یک همایش، از دیگر 

فعالیت های 3 گروه پژوهشی بوده است. 
وی خاطرنشــان کرد: همکاری جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد 
غیردولتی و عمومی با سازمان ها و نهادهای مختلف اجتناب ناپذیر 
اســت و در کنار ارائه خدمات آزمایشگاه تشــخیص طبی به عموم 
شهروندان در سطح نهادی نیز معاونت پژوهشی با شورای اسالمی 
شهر اصفهان، شــهرداری و شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بیشترین تعامالت پژوهشی را در سال گذشته داشته است.

 منطقه گلستان کوه 
شکار ممنوع می شود 

نشست فصلي سازمان هاي مرم نهاد محیط زیستي استان 
اصفهان با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، 
نماینده مردم شهرستان هاي خوانسار و گلپایگان در مجلس 
شوراي اسالمي و فرماندار شهرستان خوانسار در این شهر 
برگزار شد. حمید ظهرابي با اشاره به قانون تغییر کاربري 
باغات اظهار داشت: به دنبال تبدیل شدن خوانسار به دومین 
باغشــهر اســتان اصفهان خواهیم بود که از خواسته هاي 
جمعیت همیاران محیط زیست خوانسار است. مدیر کل 
حفاظت محیط زیست اســتان با ارائه گزارشي از جلسات 
بین اســتاني مقابله با پدیده گرد و غبارگفت: برنامه ریزي 
براي مدیریت کانون هاي داخلي گرد وغبار و جلوگیري از 
بیابان زایي باید در اولویت قرار گیرد وبه صورت جدي به آن 
توجه شود. وي با بیان پیشگامي اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان در این زمینه، به فعالیت سه ساله 
کارگروه مقابله با پدیده گرد وغبار اســتان اشاره کرد که 
تاکنون با جلب مشارکت بین دستگاهي اقدام هاي مهمي 
ازجمله تدوین برنامه جامع مقابله با پدیــده گرد وغبار و 
تصویب آن را به انجام رسانده است. ظهرابي با اشاره به اینکه 
در برنامه مصوب مقابله با پدیده گرد و غبار استان اصفهان 
کار دستگاه هاي مرتبط مشخص شده است گفت: بخش 
تکمیلي این برنامه با هدف آمادگي و مقابله با پدیده گرد وغبار 
در شهرستان هاي دیگر نیز در حال اجرایي شدن است و در 
این راستا اقدام ها و راهکارهاي عملي درخصوص پیشگیري 
از این پدیده با همکاري استان هاي همجوار صورت خواهد 
گرفت.مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از 
پایان مراحل شکار ممنوع شدن گلستان کوه و نصب تابلوی 
شکارممنوع در این منطقه خبر داد و اظهار امیدواري کرد که 
با تبدیل گلستان کوه به منطقه شکار ممنوع با همکاري اداره 
منابع طبیعي و آبخیزداري شهرستان، چراي دام نیز در آنجا 

به شرایط پایداري برسد.

سرهنگ جهانگیر کریمی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، 
با اشاره به ارتقای نمره پلیس در نظرســنجی ها به 68/8 و 
نقش اطالع رسانی رسانه ها در عمیق تر شدن سطح آگاهی 
مردم نسبت به عملکرد پلیس گفت: امروز در حوزه جنگ نرم 
با دشمن قرار داریم و لذا تیتر و محتوای خبر باید به گونه ای 

باشد که زمینه سوء استفاده دشمن فراهم نشود.
 ســردار غالمرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی اســتان 
اصفهان در جمع اصحاب رسانه، با گرامیداشت روز ۱7مرداد 
مصادف با ایثارگری های خبرنگار شهید، صارمی در بررسی 
نقش خبرنگار در ماموریت های پلیس، عناوین آرامش دهنده 
اجتماعی، اطمینان بخش و روشــنگری، نشان دادن اقتدار 
پلیس، منعکس کردن عملکرد دلســوزانه و محبت پلیس، 
جلوگیری از شایعات در ماموریت های سخت، نقش نزدیک 
کردن پل ارتباطی مردم با پلیــس، معرفی توانمندی پلیس 
در ماموریت هــا و دادن آگاهی بــه مردم و مســئولیت از 
ماموریت های سخت پلیس، آرام نگه داشتن فضای جامعه، 
سوق دادن افکار مردم به سمت و سوی همکاری با پلیس را 

بیان نمود و مهم ترین اقدامــات نیروی انتظامی را برخورد با 
جرایم، راننــدگان متخلف مبارزه بــا کاالی قاچاق، اراذل و 

اوباش اعالم کرد. 
ســردار آقاخانی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: 
تا پایان ســال 96، ۴5۰ تا 5۰۰ دســتگاه دوربیــن باید در 
 ســطح اســتان به ویــژه در کالن شــهر اصفهــان نصب 

شود. 
وی با اشــاره به برخورد با تورهای گردشــگری متخلف، از 
برخورد و تعطیلی با ۱7 تور گردشگری در استان اصفهان به 
دلیل عدم رعایت قوانین گردشــگری خبر داد و خاطرنشان 
کرد: برای مجموعه های گردشــگری نیاز به اجرای درست 
یک برنامه آموزشی است تا نسبت به وظایف خود در مقابل 
گردشگران توجیه شوند و برنامه ریزی برای انجام این اقدام 

در شرف تکوین است. 
افزايش 4/7درصدی کشــفیات پلیس فتا در استان 

اصفهان 
در ادامه ســرهنگ مرتضــوی، رییس پلیس فتای اســتان 

اصفهان گفت: فضای استان به یک فضای شاخص سایبری 
تبدیل شده و نقش اصحاب رسانه در ماموریت ها، اثربخش 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از شــاخص های ارزیابی عملکرد 
نیروی انتظامی، تعامل با اصحاب رســانه است که می تواند 
تاثیر آگاهی بخشی و پیشــگیری از آسیب های اجتماعی را 
داشته باشد، گفت: متاســفانه روز به روز آسیب ها در فضای 
سایبری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته 
و ۲۱ درصد افزایش داشته ایم که رقم کمی نیست. هرچند 
در کشف جرایم، ۲7 درصد افزایش داشته ایم و در سال 96، 

این رقم به ۴/7 درصد افزایش یافته است. 
سرهنگ ستار خسروی با گرامیداشت روز خبرنگار، آخرین 
کشــفیات پلیس در ۴ ماهه اول سال 96 را، ۲ درصد، کشف 
سرقت به عنف ۱۱/۲ درصد کاهش داشته و 96/۲ درصد از 
قتل های استان کشف شــده است؛ ضمن آنکه ۱7/5 درصد 
کاهش وقــوع قتل و 9 درصــد  کاهش جرایم خشــن و در 

مجموع، 586 درصد سرقت ها را کشف کرده ایم.
سرهنگ خسروی از برخورد شدید با مال خرها خبر داد که 
طی آن ۴5 درصد افزایش برخورد با خریداران اموال مسروقه 
و پلمب ۱7 صنف و انهدام 5۲ باند سرقت تحقق یافته است. 
وی از کشــف 35۰ خودروی حامل کاالی قاچاق و محموله 
۲۰ تنی پیاز وارداتی از کشور پاکســتان خبرداد و افزود: در 
چهارماهه امسال، در پرونده های سرقت باالی 5۰۰ میلیون 
تومان با ۱۰ درصد کاهش، پرونده های باالی ۱۰۰ میلیون 
تومان با 67 درصد افزایش و 6 درصد کاهش تعداد متهمان 

مواجه بوده ایم.
در ادامه، ســرهنگ پوراصغــری در ارائه گــزارش از طرح 
تابستانه طی این ۴۰ روز، بیان داشــت: سامانه ترددشمار و 
سامانه توزین، کنترل بارنامه ها و دوربین های ثابت در ۱5۰ 
نقطه استان به صورت لحظه ای اطالعات را ارسال می کنند. 
همچنین ۱5۰ تیم گشــت در نقاط مختلف استان فعالیت 
می کنند، 6۰۰ خودرو با بیش از ۱6۰ هزار تخلف رانندگی 
 در سطح جاده ها، توقیف و به 3۰۰۰ راننده، خدمات رسانی 

شده است.
 وی افزود: از اجرای طرح تابستانه تا کنون با کاهش ۴درصدی 
متوفیان ناشی از حوادث جاده ای مواجه بوده ایم. سرهنگ 
جان نثاری معاونت پلیس راهور اســتان اصفهان از تعویض 
پالک ۱9 هزار دستگاه خودرو، ۱۰ هزار موتورسیکلت و خارج 
شدن ششصد خودروی اسقاطی از چرخه ترافیکی شهر خبر 
داد. وی اعالم کرد: دو هزار دستگاه اتومبیل جدید از ابتدای 
سال 96 شماره گذاری شده اند، برای ۱۴ هزار موتورسیکلت 
و 95 هزار خودرو اعمال قانون شــده اســت و ۱3۰ دستگاه 

خودروی متخلف توقیف شده اند.
 معاونت پلیس راهور اســتان اصفهــان از ثبت تخلف 35۰ 
دوربین و ترخیص شــدن 5 هزار دستگاه موتورسیکلت بعد 
از تهیه کاله ایمنی و اخذ بیمه نامه خبر داد و افزود: 3۰هزار 
جلد گواهینامه در پایه های یک، دو و ســه ویژه صادر شده 

است. 

در نشست مطبوعاتی فرمانده نیروی انتظامی با هدف گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از  فرزانه افسرطه
اصحاب رسانه، سرهنگ جهانگیر کريمی، نتايج تعامالت اصحاب رسانه و نیروی انتظامی را 
حجم وسیعی از اخبار و اطالعات در جهت ايجاد امنیت، افزايش دانش پلیس مردم در خود کنترلی کاهش جرايم، 

تشويش افکار عمومی حاصل از انتخاب هنرمندانه تیترها و جلب اعتماد مردم به پلیس و رسانه ها عنوان کرد.

نشست فرماندهی انتظامی استان اصفهان در آستانه روز خبرنگار؛

نقش خبرنگاران در ماموریت های پلیس 
روشنگری و اطمینان بخشی است
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  قطره ای از دریای عرفان؛

حاالت و شرح آنها 

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

تّموز

»آهنقراضه،نانخشک،دمپاییکهنه!«درکتابفروشیها
مجموعه داستان طنز »آهن قراضه، نان خشک، دمپایی کهنه!« نوشته آذردخت 
بهرامی به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 

یازدهمین عنوان طنزی است که نشر چشمه و نشر چرخ منتشر می کنند.

یکی از خدایان بابل و سومر اســت که بنا بر اساطیر اگرچه 

مانده اســت ، در بهار هر ســال دوباره بر می خیزد . زمانی 

که یهودیان به بت پرســتی روی آوردند به پرستش تموز 

پرداختند که اصال خدای خورشــید بود و پرســتش آن از 

قدیم االیام به بابل راه یافته بود. بنا بر عقیده صابیان پیش از 

آنکه سلیمان بیت المقدس را بنا نهد، آنجا هیکلی برای مریخ 

بود و بتی با نام تموز در آن قرار داشت. در ادبیات معاصر عرب 

گونه ای شعر، با تکیه بر عناصر اسطوره ای مربوط به تموز 

پدید آمده که به ادبیات تموزی شهرت دارد که مبتکر آن هم 

علی احمد سعید معروف به » ادو نیس « شاعر معاصر سوری 

است؛ عالوه بر این، تموز نام ماه اول تابستان و ماه دهم سال 

رومی است و مشتمل بر ســی و یک روز که در گذشته ها 

جشن تموز هم در این ماه برگزار می شده است. در ادبیات 

فارسی، تموز بیشــتر به مفهوم اخیر و مرادف فصل گرما و 
تابستان آمده است: 

بخندید تّموز بر سرخ سیب

همی کرد با بار و بندش عتیب »شاهنامه «
عمر برف است و آفتاب تموز    

   اندکی ماند و خواجه غّره هنوز » سعدی «
چون اوج گرفت مهر از سرطان 

    بگشا تّموز چون شیر دهان » بهار «

عده غایب های صبح ده برابر شده بود و ساعت اول هیچ معلمی 
نمی توانست درس بدهد. دســت های ورم کرده و سرما زده 
کار نمی کرد . حتی معلم کالس اولمان هم می دانســت که 
فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفا تابع تمرین است. مشق و 
تمرین، ده بار، بیست بار. دست یخ کرده بیل و رنده هم نمی 
تواند به کار گیرد که خیلی هم زمخت اند و دست پرکن. این 
بود که به فکر افتادیم. فراش جدید واردتر از همه ما بود. یک 
روز در اتاق دفتر، شورا مانندی داشــتیم که البته او هم بود. 
خودش را کم کم تحمیل کرده بود. گفت حاضر است یکی از دم 
کلفت های همسایه مدرسه را وا دارد که شن برایمان بفرستد؛ 
به شرط  آنکه ماهم برویم و از انجمن محلی برای بچه ها کفش 
و لباس بخواهیم . قرار شد خودش قضیه را دنبال کند  که هفته 
آینده جلسه شان کجاست و حتی بخواهد که دعوت مانندی 
از ما بکند. دوروز بعد سه تا کامیون شن آمد؛ دوتایش را توی 
حیاط مدرسه خالی کردیم و ســومی را دم در مدرسه و خود 
بچه ها نیم ساعته پهنش کردند. با پا و بیل و هر چه که به دست 
می رســید. عصر همان روز ما را به انجمن دعوت کردند. خود 
من و ناظم باید می رفتیم . معلم کالس چهارم را هم باخودمان 
بردیم. خانه ای که محل جلسه آن شب بود، درست مثل مدرسه 
دورافتاده و تنها بود. قالی ها و کناره ها را به فرهنگ می آلودیم 
و می رفتیم؛ مثل اینکه سه تا ســه تا روی هم انداخته بودند. 

اولی که کثیف شد، دومی . به باال که رسیدیم یک حاجی آقا 
در حال نماز خواندن بود و صاحب خانه با لهجه غلیظ یزدی به 
استقبالمان آمد. همراهانم را معرفی کردم و البد خودش فهمید 
مدیر کیست. برای ما چای آوردند. سیگارم را چاق کردم و با 
صاحب خانه از قالی هایشان حرف زدیم. ناظم به بچه هایی می 
ماند که در مجلس بزرگ ترها خوابشان می گیرد و دلشان هم 
نمی خواست دست به سر شوند. سر صحبت اعضای انجمن 
باز شــده بود. حاجی آقا صندوقدار بود، من و ناظم هم عین 
دو طفالن مســلم بودیم. معلم کالس چهارم هم عین خولی 

وسطمان نشسته .
اغلب اعضای انجمن به زبان محلی صحبت می کردند و رفتار 
ناشی داشتند؛ حتی یک کدامشــان نمی دانستند که دست 
و پاهای خود را چه جور ضبط و ربــط کنند. بلند بلند حرف 
می زدند؛ درست مثل اینکه وزارتخانه دواب سه تا حیوان تازه 
برای باغ وحش محله شــان وارد کرده. جلسه که رسمی شد 
صاحب خانه معرفی مان کرد و شروع کردند مدام از خودشان 
صحبت کردن؛ از اینکه دزد دیشــب را فالن جا گرفته و باید 
درخواست پاسبان شبانه کنیم و... . همین طور یک ساعت حرف 
زدند و به مهام امور رسیدگی کردند و من و معلم کالس  چهارم  
سیگار کشیدیم؛ انگار نه انگارکه ماهم بودیم . نوکرشان که آمد 
استکان ها را جمع کند، چیزی روی جلد اشنو نوشتم و برای 

صاحب خانه فرستادم که یک مرتبه 
به صرافت ما افتاد و اجازه خواســت 
و گفت: » آقایــان عرضی دارند . بهتر 
است کارهای خودمان را بگذاریم برای 

بعد« مثال می خواست بفهماند که نباید 
همه حرف ها را در حضور ما زده باشند و 

اجازه دادند معلم کالس چهارم شروع 
کند به نطق و او هم  شروع کرد که 
هرچه باشد ما زیر سایه آقایانیم 
و خوشایند نیست که بچه هایی 
باشند که نه لباس داشته باشند و 
نه کفش درست و حسابی  و از این 
حرف ها و مدام حرف می زد. ناظم 
هم از چرت درآمد، چیزهایی را که 

حفظ کرده بود، گفت و التماس دعا 
و کار را خراب کرد. تشری به ناظم زدم که گدا بازی را بگذارد 
کنار و حالی شان  کردم که صحبت از تقاضا نیست و گدایی، 
بلکه مدرسه دور افتاده است و مستراح و بی در و پیکر و از این 
اباطیل... چه خوب شد که عصبانی نشدم و قرار شد پنج نفرشان 

فردا عصر بیایند که مدرسه را وارسی کنند...
  ادامه دارد

 مدیر مدرسه )بخش نهم(

محمد تقی بهار، معروف به ملک الشعرای بهار، در آذر ماه سال 
۱۲۶۵ خورشیدی در مشهد  زاده شد. پدرش ملک الشعرای 
آستان قدس رضوی و از شعرای بنام خراسان بود. بهار که از کودکی شعر می سرود، پس 

از مرگ پدر به فرمان مظفرالدین شاه به جای او نشست و لقب پدر را گرفت.
 وی از سنین نوجوانی، زمانی که تنها چهارده سال داشــت، همراه با پدر در محافل 
آزادی خواهان شرکت می کرد. آشنایی با آزادی خواهان ســبب شد دو سال پس از 
فوت پدر به جمع مشروطه طلبان خراسان بپیوندد. روزنامه های بهار و نوبهار و مجله 
دانشــکده، در زمینه روزنامه نگاری از او به یادگار مانده است. چند شعر او مانند مرغ 
شباهنگ و جغد جنگ و همچنین ترانه مرغ سحر، با گذشت بیش از هشتاد سال از 

تاریخ سرودن آن، همچنان ورد زبان هاست. 
زندگی بهار عالوه بر شاعری، با سیاست و روزنامه نگاری نیز در آمیخته و آنچنان در هم 
تنیده شده بود که تشخیص اینکه کدام یک در خدمت دیگری است، چیزی است در 
حد محال. بهار پس از پیروزی آزادی خواهان در جدال شاه و ملت، روزنامه »نو بهار«، 

ناشر افکار حزب دموکرات خراسان را منتشر کرد. از آن پس »بهار«  ها بودند که 
پشت سر هم به دست چاپ سپرده می شــدند. با تعطیل »نو بهار«، »تازه بهار« 

می آمد و پس از آن دوباره نوبهار جای تازه بهار را می گرفت.

میهن پرستی؛ دلیل ماندگاری!
 بهار نقش زبان و ادبیات فارســی را آنچنان مهم می دانست که 
استقالل سیاسی و شخصیت ملی را در بقای آن می دید. چنان که 

در یکی از مقاله هایش می نویسد: »امروز ایامی فرا رسیده است که 
بایســتی این فن از طرف خود ملت حمایت شود و مردم دریابند 
که حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها رهین زبان و ادبیات 

آنهاست و برای بقای شخصیت ملی و استقالل سیاسی خود باید از 
نویسندگان و گویندگان، با عالقه و التهاب تمام حمایت نمایند.«

 بهار این زبان غنی را نه تنها در شعر خود که در روزنامه هایش نیز 
به کار می برد تا مردم را در جریان کاربرد درست آن قرار دهد. دکتر 
خانلری، استاد دانشگاه، پژوهشگر و ادیب مشهور ایران، بهار را در 
مقایسه با اســتادانی مانند جالل همایی و بدیع الزمان فروزانفر، 

»ادیب بزرگ« می نامد.
  

تحول در نثر
 نثر بهار را در آغاز خیلی ها نمی پسندیدند و آن را به نثر منشی ها و 
میرزا بنویس ها تشبیه می کردند. بهار، مدتی به تقلید از یک نویسنده 

چپ، »محمد امین رسول زاده«، تحولی در نثر خود به وجود آورد؛ اما 
کم کم راه خود را یافت و با نوآوری و رایج کردن واژه هایی که مهجور 

و حتی ناشناخته بود، به یکی از پایه گذاران نوگرایی در زمان خود تبدیل 
شد. همین واژه »روزنامه« نیز از جمله کلمات ابداعی اوست.

  
تفاوت در وطنیه ها

 تصنیف سازی در اذهان عمومی و میان شــاعران، کاری حقیر به شمار 
می آمد؛ حتی زمانی که شیدا و عارف به سرودن آن پرداختند. بنا به گفته دکتر خانلری، 
زمانی که بهار به کار تصنیف ســازی روی آورد، تصنیف هم جای خود را در ادبیات 
مکتوب ما باز کرد. در حالی که   همان امتیازی را کــه خانلری برای وطنیه های بهار 
قائل است، می توان در ترانه های عارف نیز دید. دکتر الهی میان این وطنیه ها تفاوتی 

می بیند که آن را این گونه شرح می دهد: »درست است، منتها با یک تفاوت و آن اینکه 
آن تصنیف یک بار سیاسی و انقالبی سنگین تری دارد. تصنیف »مرغ سحر«، یک بار 
درد اجتماعی را با خودش دارد و به این دلیل است که مورد توجه قرار می  گیرد. وقتی 
می  گوید: »مرغ سحر ناله ســرکن« و یا بندی که می  گوید: 
»نغمه  آزادی نوع بشر 

سرا«، متفاوت است با »از خون جوانان وطن الله دمیده«؛ یعنی کمتر حالت شعاری 
دارد و به این دلیل بیشتر می  ماند.

می  شود گفت که شعر عارف شــاید کمی خصوصی  تر و وطنی  تر است و »مرغ سحر« 
عام  تر.«

 دکتر خانلری بهار را نقاشی زبردست می داند که تابلو هایش در مثنوی ها و قطعاتش 

جلوه گر شده است. او در عین حال بهار را در شعر هایش پند دهنده بزرگی می بیند که 
شاید نظیراو را بعد از »سعدی« و »ابن یمین« نداریم.

آن چیزی که  سبب شهرت و احتماال ماندگاری بهار شده قصاید اوست. بهار غزل نیز 
بسیار سروده، اما هیچ کدام از پژوهشگران، این نوع از سروده های او را در زمره غزل های 

ناب به شمار نمی آورند.

آخرین قصیده سرا!
 دکتر خانلری، بهار را »آخرین قصیده سرای ایران« می نامد. نمی دانیم منظور ایشان 
آخرین ازاین نظر اســت که احتماال پس از او کمتر کسی به قصده سرائی روی آورده 
یا به این معنا که زیبا ترین قصیده ها از آن بهار اســت. دکتــر الهی می گوید:»هردو 
دلیل می  تواند باشد. دلیل اولش این است که عمر قصیده به معنای کالسیک آن، در 
دوران بهار و بعد از او، به تدریج تمام شده بود. ولی دلیل دومش این است بعد از بهار، 
قصیده هایی مشابه قصیده های او کم ساخته شده اند؛ یعنی آن قوت و جاللت و قرصی 

قصیده های بهار در قصاید بعدی وجود  ندارد.«
 

مدیح صلح
 یکی از سروده های بهار که شاید بیش از دیگر سروده های وی بر زبان ها جاری 
است و امروز مصداق بســیار دارد، همان »جغد جنگ« اوست. در 
مورد جغد جنگ شایعات بسیار است. برخی آن را سروده ای برای 

کمونیست ها می دانند. 
دکتر خانلری در مورد همین جغد جنگ می گوید: »چندی پیش 
به یکی از این آقایان که آمده بود دفتر مجله »ســخن« و داشت از 
کمونیست بودن بهار و قصیده جغد جنگ حرف می زد، پریدم. بهار این 
قصیده را نه به خاطر خوشامد آقایان لنکرانی ها گفت و نه برای اینکه 

جایزه استالین را ببرد. 
جغد جنگ نقطه طالیی شعر بهار اســت در معنای روح شاعرانه 
او؛ یعنی کســی که از جنگ، کشتار و ســالح جنگی نفرت دارد و 
می خواهد به کمک کلمات خود این نفرت را به همه منتقل کند و به 

قول خود »مدیح صلح« بگوید.
 با بحرانی که این روز ها در کشورهای عربی و خاورمیانه به وجود آمده 
است و ناقوس جنگی که اینجا و آنجا مرتب به صدا در می آید، بد نیست 
یک بار دیگر جغد جنگ، شاهکار قصیده سرایی بهار را با هم بخوانیم 

که مصداق همین روزگار ماست:
»فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

که تا ابد بریده باد نای او
بریده باد نای او و تا ابد

گسسته و شکسته پر و پای او 
      

رونده تانک همچو کوه آتشین
 هزار گوش کر کند صدای او

      
کلنگ سان دژ پرنده بنگری

 به هندسی صفوف خوش نمای او
بهار طبع من شکفته شدچو من 

مدیح صلح گفتم و ثنای او«

در آغاز این فصل از حاالت و احوال سخن گفتیم و با تعریف 
حال و مقام تفاوت هریک را بیان داشــتیم و در مجموع 
چنین نتیجــه گرفتیم که حال وارد غیبــی و کیفیت بی 
دوام است که یک لحظه در دل ســالک و صوفی و عارف 
می تابد و ســالک باید مراقب باشــد وآن حال را دریابد و 
بهره گیرد. نیز گفتیم که مقام کسبی است و حال کسبی 
نیست. در نظر صوفیه دریافت حال و مغتنم شمردن زمان 
و لحظه آن بسیار اهمیت دارد و یکی از جهاتی که صوفی 
را »ابن الوقت« گفته اند، این است که وقت و زمان هر کار 
را بشناســد و بجز ادای فرایض به کارهای دیگر نپردازد؛ 
مگر اینکه حال و کیفیت درونی و وارد غیبی را زود بگیرد 
و استفاده کند. وقت، زمان مابین گذشته و آینده است که 
طی آن، صوفی به هیچ یــک از آن دو توجه ندارد. موالنا 

جالل الدین گفته است: 
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق   

      نیست فردا گفتن از شرط طریق
تو مگر خود مرد صوفی نیستی  

         نقد را از نسیه خیزد نیستی
بعد از این مقدمه گوییم که حاالت و احوال مشهور در نزد 
صوفیه ده تاست که در کتاب » الُلّمع« ذکر شده و عبارت 
اســت از: مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، 

اطمینان، مشاهده و یقین.
مراقبه: مراقبه یعنی کــه بنده بداند خداونــد بر افعال و 
افکار او نظارت دارد. سالک باید یقین داشته باشد که حق 
همیشه او را می بیند، پس مراقب افکار ناپسندی است که 
او را از ذکر حق تعالی باز می دارد. قال ا... تعالی: » َو کاَن اهلل 
علی ُکل َشیٍء رقیباً « ابن عطا را پرسیدند که از طاعت ها 

کدام فاضل تر است، گفت: مراقبت حق بر دوام اوقات.

ملکالشعرایبهار؛

شاعریبرایوطن

خصال /خصایل 
این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد. خصال، به کسر اول خ جمع خصلت و به معنای »خوی ها« و صفت هاست: 

عیدش خجسته باد و همه سال عید باد                         ایام آن خجسته خصال نکو سَیر» فرخی « 
اما خصایل جمع خصیله است و خصیله یعنی »قطعه گوشت پی دار« و نیز »مقدار موی به هم پیچیده« امروزه غالبا خصایل 

را به غلط به معنای »خصلت ها« و به جای خصال به کار می برند.

خطرات 
 این کلمه در فارسی به دو معنی به کار رفته است: یکی به عنوان جمع خطر که غلط است و به جای آن باید گفت خطرها؛ 
دیگری به عنوان جمع َخطره، یعنی وسوسه که در متون قدیم فارسی به کار رفته است ولی امروزه دیگر مستعمل نیست. 

خطمی 
به معنای» نوعی گیاه گل دار«. بعضی کلمه را به گمان اینکه فارسی است با »ت« و به صورت ختمی می نویسند؛ 

اما این کلمه عربی است و به صورت خطمی نوشته می شود.

غلط
 ننویسیم

ادبیات دوره مشــروطه، اعم از شــعر 
و نثــر، نقش بزرگــی در فــراز و فرود 
نهضت مشــروطه ایفا کرده است. این 
ادبیات، هم بر مشــروطه و مشــروطیت تاثیر گذاشت و هم از 
آن متاثر شد. رنگ و بوی به شــدت سیاسی و بعضا اجتماعی 
این ادبیات به خوبی در آثار نویسندگان این دوره بازتاب یافته 
اســت. آغاز این ادبیات را زمانی باید به حساب آورد که جامعه 
ایرانی درپی آشــنایی با فرهنگ و تمدن مغرب زمین، به فکر 
احیای حقوق از دســت رفته خود در زمینه اجتماعی برآمد و 
به دنبال یک رشته قانون خواهی ها و کشمکش های سیاسی، 
سرانجام موفق شد نوع حکومت دلخواه خود را که در آن دوره، 
حکومت مشروطه بود، برگزیند. ادبیات منسوب به این دوران 
که »ادبیات مشــروطه« خوانده می شــود، متعاقب آشنایی 
پیشــگامان تجددخواه با مظاهر تمدن جدید و بــا افکار و آثار 
نویسندگان و متفکران سده های ۱8 و ۱9 مغرب زمین، تدریجا 
شکل گرفت و با آزادی خواهی و قانون طلبی پابه پا پیش رفت. 
آشــنایی با غرب و مظاهر تمدن نوین کــه از زمان جنگ های 
روســیه تزاری با ایران در عهد حکومت فتحعلی شاه آغاز شده 
بود، تا اواسط حکومت ناصرالدین  شــاه پیامد ادبی خاصی که 
حاکی از تحولی عمده باشــد، به همراه نداشت؛ اما پس از آن، 
پدیده های فرهنگــی تازه ای مانند چــاپ و روزنامه نگاری که 
پیش از آن بروز و نمودی جدی نداشت، در روشن کردن اذهان 
ادیبان و ایجاد تقاضاهای جدید مانند آزادی و قانون موثر بود .

با انتشار روزنامه و تاسیس دارالفنون روند آشنایی ایران با جهان 
نوین رو به شتاب نهاد. رواج ترجمه به عنوان یک امر فرهنگی 

مهم و ترجمه آثــار مهمی چون تاریخ »پطرکبیر«، »شــارل 
دوازدهم« و »اســکندر مقدونی« همگــی از ولتر و رمان های 
تاریخی و علمی مانند »سه تفنگدار«، »کنت مونت کریستو« 
و »لویی چهاردهم« از الکســاندر دوما، »تلمــاك« از فنلن، 
»روبنسون کروزوئه« از دانیل دوفو، »مسافرت های گالیور« از 
جاناتان سویفت و باالخره »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« 
اثر جیمز موریه به ترجمه میرزاحبیب اصفهانــی، راه را برای 
آشنایی با بسیاری از مسائل مربوط به زندگی مغرب زمین باز 
کرد و سرانجام به شکل گیری حلقه های روشنفکری در ایران 

منتهی شد.
اهمیت نثر

در ادبیات مشروطه نثر هم مانند شعر و شاید بیشتر از آن اهمیت 
پیدا کرد.پیدا شدن انواع جدید نثر مثل متون ترجمه، داستان، 
ادبیات روزنامه ای، رمان های تاریخی و مانند اینها، اهمیت نثر 
را در این دوره بیشتر کرد. شیوه ای که در نثر سنتی فارسی به 
قائم مقام فراهانی ختم می شد، یعنی نثر منشیانه و ادبی تقریبا 
با »منشآت« قائم مقام راه تازه ای در پیش گرفت که بنای آن بر 
سادگی و پرهیز از پیرایه های ادبی بود. این خصلت با فن ترجمه 
و روزنامه نویسی سازگاری بیشتری داشت و به علت حجم باالی 
این آثار در دوره قاجاری، با سرعت رو به گسترش نهاد و در آثار 
کسانی مانند محمدتقی خان ســپهر ملقب به »لسان الملک«  
و رضاقلی خان هدایت دنبال شــد. با این حال نثر امثال سپهر 
و هدایت را شاید نتوان به دوره مشــروطه نسبت داد؛ هرچند 
که به عنوان بستر و زمینه پیدایی نثر این دوره قابل ذکر است .

سادگی زبان و نزدیکی آن به گفتار، از طریق راهیابی اصطالحات 

و واژگان گفتاری به نثر )که روزنامه نویسی و ترجمه مروج آن 
بودند( از ویژگی های بارز این نثر به حســاب آمده است. رواج 
مقاله و گزارش نویسی به شیوه فرنگی آن، بر این جریان تاثیر 
گذاشت و ساده نویسی را بیش از پیش ترویج کرد. به این ترتیب 
راه بر نثر ساده آثار و نوشته هایی از قبیل »مسالک المحسنین« 
و »کتاب احمد طالبوف« یا »سیاحتنامه ابراهیم بیک« اثر حاج 
زین العابدین مراغه ای )که هر ســه از کتاب های تاثیرگذار در 
اندیشه و زبان عصر مشروطه بودند( هموار شد؛ به ویژه که پیش 
از آن زبان نرم و داستانی فارسی در کتاب های دیگری از قبیل 
»هزار و یک شب« عبداللطیف طسوجی و »امیر ارسالن نامدار« 

اثر نقیب الممالک نیز تجربه شده بود. 
ادبیات عصر بیداری

مرحله تحولی که شعر و ادب عصر بیداری پشت سر گذاشت، 
در همه دوره های تاریخ ادبیات فارسی بی سابقه بود. پیش از آن 
تغییراتی در همه شئون فرهنگی و اجتماعی روی داده بود. مردم 
به پاره ای آزادی ها دســت یافته بودند، سواد و دانش اجتماعی 
عمومیت یافته و مردم حقوق سیاسی و اجتماعی خود را درك 
کرده بودند. این اصل هم برای اکثریت مردم و هم برای حاکمیت 
سیاسی جامعه پذیرفته شده بود که الزم است مردم بر سرنوشت 
خود حاکم باشند؛ از این پس همه چیز به نوعی با جامعه و مردم 
ارتباط پیدا می کرد. بنابراین ادبیات هم مثل دیگر مظاهر اندیشه 
و فرهنگ به مردم روی آورد و انعکاس ارزش های اجتماعی را 
وجهه همت قرار داد. روی این اصل از شعر و ادب این دوره دیگر 
نه به عنوان پدیده ای تجملی و منحصر به گروه های باالی حاکم 
و افراد محدود، بلکه همچون امری مردمی و متعلق به گروه های 

وسیع جامعه باید سخن گفت که به جای ارتباط مستقیم با دربار 
و گروه های باالی اجتماع، از طریق مطبوعات متعدد و رنگارنگ با 
محتوای سیاسی و انقالبی مورد عالقه همگان، مخاطبان خود را 
در گوشه و کنار شهرستان ها و حتی روستاهای کشور پیدا کرد .
از نظر درونمایه نیز در شــعر فارسی عصر بیداری تحوالتی رخ 
نموده بود که می تــوان در چند مورد زیــر آن را خالصه کرد :
۱. آزادی: کــه در اینجا تقریبــا به مفهوم دموکراســی غربی 
نزدیــک می شــد. کلمــه »آزادی« در فرهنــگ گذشــته 
ایران بــه این معنــی بــه کار نمی رفــت و بیشــتر مرادف 
با »حریــت« و »اختیــار« یــا نقیض جبــر و اســارت بود .

۲. قانون: که همه تالش مشــروطه خواهان برای اســتقرار و 
حاکمیت قانون بود. بنا بر این اصل، یکی از عمده ترین مطالبات 
مردم و ادیبان در روزگار مشــروطه، همین قانون خواهی بود .

3. وطن: به معنای سرزمینی که مردمانی با مشترکات قومی، 
زبانی و فرهنگی در آن زندگی می کنند، مفهوم تازه ای بود که از 
عصر مشروطه برای مردم ایران معنی پیدا کرد. قبل از آن، وطن 
بیشتر به معنی زادبوم و سرزمینی بود که شخص در آن پرورش 
یافته بود. توجه به مردم و توده های اجتماعی یکی از ویژگی های 
شعر و ادب عصر مشروطه بود؛ بدین سان شعر هم از نظر مفهوم 
و هم از نظر زبــان و قالب و حتی تخیل بــه صورتی درآمد که 
می توانست پیام شاعر را به عامه مردم منتقل کند. هرچند این 
ویژگی در شعر گروه ادبا و سنت گرایانی مانند بهار و ادیب و برخی 
دیگر از ادیبان دوره قبل مانند ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری، 
 میرزاحبیب خراســانی و شوریده شــیرازی کمتر محسوس

 است.

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

بیت 
روز

ت مشروطه
ی بر ادبیا

سخن

دکتر محمد 
جعفر یاحقی

سعید نریمانی
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رزومه اصفهانِی گلزنان مشهدی
 در ادامه رقابت های لیگ برتر، تیم سپاهان برابر تیم پدیده با چهار گل شکست خورد 
که تمام گلزنان این دیدار یک وجه اشتراک جالب داشتند و آن اینکه در کارنامه همه 

آنها سابقه حضور در فوتبال اصفهان به چشم می خورد.

کاپیتان ذوب آهن درباره کار کردن بــا امیر قلعه نویی گفت: او در 
تیم هایی بوده که همه توقع داشــتند تیم 
در باالی جدول باشد و فکر می کنم 
تیم ما امسال تیم خوبی است و با 
هدایت قلعه نویی می توانیم در 
رده های باال باشیم و به نتیجه 

خوبی برسیم.
مهدی رجب زاده با اشــاره به 
عملکرد ربیــع عطایا عنوان کرد: 
ربیع، بازیکن خــاق و دیریبل زن 
است او بازیکنی است که می تواند 
از بازیکن رد شود و حتی نتایج بازی را عوض کند. به هر حال ممکن 
است نتایج بازی را نیز برخی مواقع عوض کند. خب به هر صورت هر 
بازیکنی ممکن است در مقطعی در شرایطی نتواند توانایی خود را 
به دست بیاورد و اعتماد به نفس نداشته باشدو در یک مقطع دیگر 

با یک مربی دیگر توانایی های خود را بروز دهد.
رجب زاده اضافــه کرد: به نظر مــن این موضوع برمــی گردد به 
اعتقــاد و اعتماد مربی کــه به یک بازیکن داشــته باشــد. امیر 
 قلعه نویی از بازیکنانی که دریبل می زند و خاق هستند خوشش
  می آید چون خودش هــم هافبک بوده و از ربیع اســتفاده کرده

 است. 

رجب زاده: 

قلعه نویی از بازیکنانی مثل عطایا 
ورزش بانوانخوشش می آید

 درخواست بهترین بازیکن فوتبال زنان
 از مسئوالن اصفهان:

از منحل شدن تیم 
آینده سازان جلوگیری کنید

بهترین بازیکن فوتبال زنان در فصل 95-96 ایران گفت: 
مسئوالن اصفهان به تیم آینده سازان کمک کنند. این 
استان بزرگ با شــهر بزرگی مثل اصفهان بهتر است از 
منحل شدن قهرمان سال گذشــته لیگ فوتبال بانوان 

جلوگیری کند.
فروغ موری اظهار کرد: بهترین بازیکن لیگ ایران یکی 
از بهترین حس های زندگی ام بوده اســت چون برای 
دستیابی به بهترین ها باید تاش کرد و امروز خوشحالم 

که پاسخ تاش هایم را گرفته ام.
وی افــزود: تیم آینده ســازان همچنــان از نظر مالی 
باتکلیف است و خود من همچنان 70 درصد از قراردادم 
را نگرفته ام و بازیکنان تیم نیز شــرایط مالی به همین 
شکل دارند. باشگاه از نظر مالی کمبود دارد و نتوانسته با 
بازیکنان تسویه حساب کند و هیچ حمایتی هم از طرف 

مسئوالن اصفهانی نمی شود.
بهترین بازیکن فوتبال زنان در فصل 95-96 ایران ادامه 
داد: مسلما اگر سپاهان، تیم آینده ســازان را بخواهد 
بی شک آقای موحدی خوشــحال می شود تا بتواند از 
این طریق هزینه های تیم را بدهد. قطعا اگر شــرایط 
سپاهان به گونه ای باشد که بتواند تیم آینده سازان را 
در اختیار بگیرد آقای موحدی از این پیشنهاد استقبال 

خواهد کرد.
موری تاکید کرد: من از باشگاه های دیگر پیشنهاد دارم، 
اما به دلیل قهرمانی با آینده سازان عاقه دارم که در این 
تیم بمانم و منتظر می مانم تا وضعیت این تیم مشخص 
شود ولی اگر شرایط مالی بهتر نشود مجبور هستم از این 

تیم بروم این موضوع برخاف عاقه شخصی من است.
وی در خصوص بازی های آسیایی در ویتنام اظهار کرد: 
همچنان هزینه بلیت ویتنام داده نشــده اســت؛ البته 
در حال رایزنی برای پرداخت هزینه ها هســتند. پس 
از مســابقات ویتنام هنوز اردویی نداشتیم و تیم ملی 

تعطیل است.
مهاجم تیم فوتبال زنان آینده سازان خاطرنشان کرد: 
دوست دارم تیم آینده سازان که سال گذشته قهرمان 
باشگاه های ایران شد توسط مسئوالن اصفهانی جدی 
گرفته شود و حداقل مســئوالن اصفهان که یک شهر 
بزرگی اســت به این تیم کمک کنند؛ چراکه آنها امروز 
یک تیم مقتدر در سطح باشــگاهی کشور دارند و بهتر 

است که از منحل شدن آن جلوگیری کنند.

نقل قول روز

تیم های اصفهانی نیز در این هفته از رقابت ها به مصاف حریفان 
مشهدی و تبریزی خود رفتند که نتایج عجیبی در این 2 رقابت 

رقم خورد.
شکست سنگین و دور از انتظار شاگردان کرانچار 

در مشهد
شاگردان زالتکو کرانچار که در مشهد مقدس و در روز والدت 
امام رضا )ع( میزبان پدیده بودند بازی را بسیار بد آغاز کردند 
و در همان ابتدای کار و روی اشتباه ساده خط دفاعی خود، از 
روی یک ضربه کرنر گل اول را دریافت کردند. این گل توسط 

محمدحسین مرادمند، مدافع سابق سپاهان به ثمر رسید.
ســپاهانی ها که برای پیروزی پای به مشهد مقدس گذاشته 
بودند پس از دریافت گل اول حمات خود را بر دروازه شهاب 
گردان پی ریزی کردند، اما در ادامه و باز هم روی اشــتباهات 
فردی و این بار تعلل مهدی صدقیان، دروازه بان جوان این تیم 
محمد قاضی در دقیقــه 25 و از روی یک ضربه از راه دور گل 
دوم پدیده را به ثمر رساند تا نیمه نخست این دیدار با نتیجه 2 

بر صفر به پایان رسد.
شــاگردان کرانچار که چیزی برای از دســت دادن نداشتند، 
نیمه دوم این دیدار را با حمــات همه جانبه خود آغاز کردند 
اما هیچ کدام از موقعیت های آنها تبدیل به گل نشــده تا امین 
قاســمی نژاد در دقیقه 53 و از روی یک ارسال از جناح راست 
زمین، با غفلت دوباره خط دفاع و دروازه بان سپاهان گل سوم 

پدیده را به ثمر رساند.
در ادامه کرانچار دســت به تعویض زد و رضا میرزایی، رافائل 
کریوالرو و سیاوش یزدانی را وارد میدان کرد تا روی به بازی 
مستقیم بیاورد. این راهکار نیز چاره ســاز نبود تا محمدرضا 
خانزاده در دقیقه 80 چهارمین گل پدیده را به ثمر برساند تا 

این گل آب سردی به پیکره جوشان سپاهان باشد.
این دیدار در پایان با نتیجه 4 بر صفر به ســود پدیده به پایان 
رسید تا ســپاهان، ســنگین ترین شکســت خود را در ادوار 
مســابقات لیگ برتر تجربه کند. با توجه بــه اینکه این باخت 
سنگین در اوایل لیگ  هفدهم برای سپاهان رقم خورد، تجربه 

آن برای از بین بــردن نقاط ضعــف پرافتخارترین تیم ایران 
چاره ساز است.

ترمیم نقاط ضعف تیم ســپاهان در خط دفاع و دروازه یکی از 
مهم ترین نکاتی است که بایستی کادر فنی طایی پوشان توجه 
ویژه ای به آن داشته باشند تا در هفته آینده و در مقابل بهترین 

خط هجومی لیگ، دچار مشکل نشود.
ذوب آهن، نماینده سربلند اصفهان در هفته دوم

اما ذوب آهــن دیگر تیــم اصفهانی، در این هفتــه به مصاف 
شاگردان لوکا بوناچیچ در گسترش فوالد تبریز رفت و در پایان 
با نتیجه قاطع 3 بر صفر نماینده شــهر تبریز را از پیش روی 
برداشت تا فوتبال دوستان اصفهانی شکست سنگین سپاهان 

را تا حدودی به فراموشی بسپارند.
ذوبی ها که در هفته گذشته برد را با تساوی عوض کرده بودند، 
قصد تکرار اشتباهات هفته نخست را نداشته و از ابتدای دیدار 
با بازی مالکانه سعی بر نفوذ در خط دفاعی گسترش فوالد را 
داشتند.ســر انجام حمات ذوب آهن در آخرین دقیقه نیمه 
اول به ثمر نشست و اسماعیل شریفات روی ارسال دقیق ربیع 
عطایا، نخســتین گل خود و ذوب آهن را به ثمر رساند تا نیمه 
نخست این دیدار با نتیجه 1 بر صفر به سود شاگردان قلعه نویی 

به پایان رسد.
نیمه دوم با حمات پردامنه گسترشــی ها روی دروازه رشید 
مظاهری آغاز شــد و بازیکنان گســترش حتی تیرک دروازه 
ذوب آهن را در اواسط نیمه دوم به لرزه درآوردند تا زنگ خطر 

برای شاگردان قلعه نویی به صدا درآید.
سبزپوشان اصفهانی که از اشتباهات هفته گذشته خود درس 

گرفته بودند، بــازی هجومی 
خود را از اواسط نیمه دوم آغاز 
کردند تــا در دقیقه 69، وحید 
محمدزاده مدافع جلو کشیده 
ذوبی ها دومین گل شــاگردان 
قلعه نویی را در ایــن دیدار به 

ثمر برساند.
بــا ورود مهدی رجــب زاده به 
زمیــن مســابقه، آهنگ خط 
هجومــی ذوب آهن شــدت 
گرفت و این بازیکن با تجربه در 
دقیقه 76، روی یک ضربه دقیق 
و مهارناشدنی برای سومین بار 
دروازه دخسوس برزیلی را باز 
کرد تا پیــروزی ذوب آهن در 

این دیدار خانگی تثبیت شود.
در پایان این دیدار با نتیجه 3 بر صفر به پایان رســید تا امیر 
قلعه نویی نخســتین پیروزی خود را در ورزشــگاه فوالدشهر 
رقم بزند و خــود را به عنوان یکی از مدعیــان اصلی قهرمانی 

معرفی کند.

امیر قلعه نوعی در صفحه اینســتاگرامش نسبت به حواشی ایجاد 
شده توسط شجاعی و حاج صفی واکنش 

نشان داد.
امیــر قلعــه نوعــی در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: 
احســان و مســعود عزیــز 
سال هاست سرباز راستین 

ایران اسامی هستند .
مردم منصف ما فداکاری و 
افتخار آفرینی پسران وطن را 

فراموش نمی کنند.
انصــراف آنهــا از ســفر بــه  

سرزمین های اشغالی را ارج بدانیم و درک کنیم که آنها را تعهد به 
باشگاه خارجی، مجبور به این عمل کرد. 

 بیاید اســتعدادهایمان را بــا قضاوت های عجوالنــه و مغرضانه 
نسوزانیم.

واکنش قلعه نوعی به حواشی 
شجاعی و حاج صفی

نتایج شگفت انگیز تیم های اصفهانی در هفته دوم؛

ذوب آهِن مدعی، وارد می شود

واکنش روز

ترمیم نقاط ضعف 
تیم سپاهان در 

خط دفاع و دروازه 
یکی از مهم ترین 

نکاتی است که 
بایستی کادر فنی 

طالیی پوشان 
توجه ویژه ای به آن 

داشته باشند

هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، جمعه شب با انجام 4 دیدار به پایان رسید و تیم تازه صعود کرده 
پارس جنوبی جم با پیروزی 3 بر 2 مقابل پیکان تهران، همانند هفته نخست در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان
بانک ملی ایران در نظر دارد قسـمتی از اماک تخلیه شـده و متصرف دار و حق و کسـب و پیشـه و تجارت و سـرقفلی محل های 
اسـتیجاری  مازاد خـود را از طریق مزایـده کتبی بـر مبنای قیمـت پایه مزایـده، در وضعیـت موجود و بـه صورت نقـدی، نقد و 
اقسـاط)اجاره به شـرط تملیک( به فروش برسـاند. متقاضیان می توانند برای کسـب اطاعات بیشـتر، بازدید از اماک، دریافت 
اسناد مزایده ) برگه های شـرایط در مزایده( و تسلیم پیشنهادات خود تا سـاعت 12 روز  پنج شـنبه  مورخ   96/05/26   به محل 

ایـن اداره امور واقع در اصفهان-میـدان امام حسـین )ع(- ابتدای چهارباغ پائین- طبقه سـوم دایره سـاختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
4- سـپرده ) ودیعه( شـرکت در مزایـده معـادل 5% قیمت پایه مزایده اسـت کـه متقاضیان بایـد طی یک فقـره چک تضمینی 

بانک ملی ایـران در وجـه اداره امـور شـعب بانک ملی اسـتان اصفهـان به همـراه پاکت حـاوی برگه شـرایط شـرکت در مزایده 
تحویـل دهند.

5- کلیه پاکات حاوی پیشـنهادات متقاضیان خرید اماک در سـاعت 8صبح روز شـنبه مـورخ   96/05/28 در محـل اداره امور 
شـعب بانک ملـی ایران اسـتان اصفهـان واقـع در میـدان امام حسـین )ع( ابتـدای چهاربـاغ پائیـن بازگشـایی خواهد شـد. لذا 

متقاضیان مـی توانند در موعـد یاد شـده با ارائـه کارت شناسـایی در جلسـه مذکور شـرکت نمایند.
6- امـاک دارای متصرف بصورت وکالت باعـزل و تقبل کلیه هزینـه های مربوط به اخذ اسـتعامات ماخـوذه در ارتباط با نقل 

و انتقال و سـایر موارد بـر عهده خریدار واگـذار می گـردد.) هزینه تنظیم وکالـت نامه بالمناصفـه خواهد بود.(
7- بـرای کلیه امـاک، بازدیـد الزامـی اسـت و در وضعیت موجـود واگـذار می گـردد و بـرای امـاک متصـرف دار تخلیه ملک 

برعهـده خریدار اسـت.
8- هزینـه جلب رضایـت مالک جهـت تغییر شـغل و در صـورت لـزوم تغییر کاربـری راجع امـاک سـرقفلی دار یـا دارای حق 

کسـب و پیشـه بر عهـده خریدار اسـت.
9- اماکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.

10- هزینـه آگهی و کارشناسـی بـر عهده برنـده مزایده اسـت و مشـارالیه می بایسـت ایـن هزینه را بر اسـاس اعـام نظر بانک 
قبل از انعقـاد قرارداد نقـدا در وجـه بانک واریـز نماید.

11- متقاضیان خرید میبایسـت مبلغ دویسـت هزار ریال بصورت نقدی در هنگام خرید اسـناد مزایده پرداخت نمایند و رسـید 
آن را به همراه پاکت حاوی برگه شـرایط شـرکت در مزایـده تحویل دهند.

12- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
13- نحوه فروش امـاک مازاد بانک بشـرح ذیـل اعام می گـردد و خریـدار می بایسـتی ردیف مربـوط به نحوه خریـد ملک را 

صراحتاً بـه صورت مکتـوب در برگه شـرایط شـرکت در مزایده اعـام نماید.

شرح شرایطردیف

در صـورت خرید نقـدی 10 درصـد تخفیف بـه خریـدار داده خواهد شـد ) برای کلیـه کاربری هـا به اسـتثناء موارد ذکر شـده در 1
توضیحات(.

اماک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه باعزل به فروش می رسد.2

م الف:  70155اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه1874/17612144/34صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه21
اسـت فروش با وضـع موجود

2,133,769,568

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه1874/17612144/68صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح22
اسـت فروش با وضـع موجود

2,133,769,568

کاشان خیابان شـهید بهشـتی- خیابان ایمان شـرقی  حد 23
فاصل خیابان شـهید بهشـتی و شـهید مفتح 

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی متصرف دار161/61962/3634--مسکونییک باب آپارتمان
اسـت فروش با وضـع موجود 

5,584,320,000

کاشان خیابان شـهید بهشـتی- خیابان ایمان شرقی 24
حد فاصل خیابان شـهید بهشتی و شـهید مفتح

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی متصرف دار143/851962/3635--مسکونییک باب آپارتمان
اسـت فروش با وضـع موجود

5,107,200,000

کاشان خیابان شـهید بهشـتی- خیابان ایمان شرقی 25
حد فاصل خیابان شـهید بهشتی و شـهید مفتح

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی متصرف دار93/051962/3636--مسکونییک باب آپارتمان
اسـت فروش با وضـع موجود

3,880,800,000

زواره خیابـان امـام ) ره ( ضلـع غربـی شـهرداری و 26
بخشـداری پـاک 20

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه943130349مسکونییک باب خانه
اسـت فروش با وضـع موجود

1,325,408,000

خیابـان کاوه میـدان 25 آبـان کوچـه امیـد  نبـش 27
کوچـه محمـد 

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه206/5527813390مسکونی و تجارییک باب خانه
اسـت فروش با وضـع موجود

8,265,600,000

مشـاع سـه دانگ فروش بـا وضع متصرف دار44092023/235/1161مسکونییک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوی 28
د جو مو

7,808,633,280

کاشـان خیابان شـاهد چهـار راه شـاهد نبـش کوچه 29
شـهید سـید مهدی جـان نثار

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونییک باب خانه
اسـت فروش با وضـع موجود

8,265,600,000

کاشـان نبش خیابـان درب اصفهـان پامنـار روبروی 30
کوچه فـردوس 9

ششـدانگ بازدیـد از ملـک تخلیه3404734183/4مسکونییک باب خانه
الزامـی اسـت فروش بـا وضع 

موجـود

5,241,600,000

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه193/44711/22--مسکونییک باب آپارتمانخاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پاک 3138
اسـت فروش با وضـع موجود

7,862,400,000

نطنـز شـهرک صنعتـی شـجاع آبـاد شـرکت اسـبق 32
میسـان تجـارت

ماشـین  و  کارخانـه 
ت ال آ

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه400064042/4451صنعتی
اسـت فروش با وضـع موجود 

5,935,104,000

خیابـان مردآویـج  خ جابـر ابـن حیـان کوچـه پنجم 33
پـاک 108 مجتمـع آفتـاب طبقـه دوم واحد سـه

1و 108/62--مسکونییک باب آپارتمان 5 5 2 8
1 5 5 3 5

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه
اسـت فروش با وضـع موجود

5,292,000,000

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی متصرف دار2364324650مسکونییک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی34
اسـت فروش با وضـع موجود

3,578,400,000

اصفهـان خ بعثـت خیابـان برازنـده کـوی گلشـن 35
بن بسـت میخـک پـاک 659

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه128/214874/8739--مسکونییک باب آپارتمان
اسـت فروش با وضـع موجود

2,268,000,000

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه412513672139صنعتییک باب کارخانهکاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس 364
اسـت فروش با وضـع موجود

9,352,000,000

اصفهان خیابـان برازنده خیابان صفائیه کوچه شـرکت 37
نفت مجتمع پردیس طبقـه پنجم واحد 505

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه10615182/4716--مسکونییک باب آپارتمان
اسـت فروش با وضـع موجود

2,128,000,000

اصفهان خیابـان خواجو محـل مکینـه خواجو کوچه 38
میرزا کریـم  پـاک 11 طبقه دو

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه1432328/6--مسکونییک باب آپارتمان
اسـت فروش با وضـع موجود

4,592,000,000

اسـفرجان بلـوار شـهیدان حـاج هاشـمی )خیابـان 39
چهاربـاغ( 

یـک بـاب مسـکونی 
ی ر تجـا

ششـدانگ بازدید از ملک الزامی تخلیه572388225/2625تجاری مسکونی
اسـت فروش با وضـع موجود 

3,480,512,000

نحوه فروش با 
شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

مساحت کاربرینوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونیپالک ثبتیاعیانی 

شـهرضا بلـوار آیـت اهلل مطهری کوچـه مسـجد امام حسـین ) 38( 1
کوچه شـهید بهرامـی بن بسـت قائم پـاک 61

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه2692122/4164مسکونییک باب خانه
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,441,600,000

بهارسـتان خیابـان ولیعصر)عـج( جنوبـی  خ زمـزم کـوی زمـزم 2
6 پـاک 303

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه270177/72187/5797مسکونییک باب خانه
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

4,457,600,000

داران روسـتای نهـر خلـج کـوی مسـجد امـام حسـین )ع (  3
مقابـل حسـینیه

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی متصرف دار14/176-510/80زراعییک درب باغ
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

298,922,400

داران روسـتای نهـر خلـج روبـروی پایـگاه بسـیج کوچـه حجت اله 4
صادقـی

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی متصرف دار28319614/142مسکونییک باب خانه
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

516,600,000

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی متصرف دار463195387/814مسکونییک باب خانهمبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پاک 520
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

871,920,000

دفترچـه شـرکت  2000645صنعتیکارخانهنطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها 6
شـهرکها 42

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

4,299,372,000

مسکونییک باب خانهبادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
و تجاری

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه106/3545159/7214
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

997,920,000

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه267/5223159/4277مسکونییک باب خانهبادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهای بن بست دوم 8
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

1,300,320,000

خیابان امـام خمینـی )ره( خیابان درخشـان روبروی  دبسـتان 9
درخشـان مجتمع صـدف A طبقه سـوم واحد 14

بـاب  یـک 
ن تمـا ر پا آ

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه141/1518/6602--مسکونی
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,419,200,000

ششـدانگ بازدید از ملـک الزامی متصرف دار3202171/2994مسکونییک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
اسـت  فروش با وضـع موجود

993,636,000

ششـدانگ بازدید از ملـک الزامی تخلیه1874/17612144/35صنعتی یک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر سپید11
اسـت   فروش با وضـع موجود

2,196,741,680

ششـدانگ بازدید از ملـک الزامی تخلیه1874/17612144/29صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس12
اسـت فروش با وضـع موجود 

2,265,285,680

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/32صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد13
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,231,013,680

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/36صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر نسترن14
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,188,360,272

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/37صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال15
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,133,769,568

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/33صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر16
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,168,041,568

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/31صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه17
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,168,041,568

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/30صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد18
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,189,032,272

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/38صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله19
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,133,769,568

ششـدانگ بازدیـد از ملـک الزامـی تخلیه1874/17612144/28صنعتییک باب سولهاردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق20
اسـت فـروش بـا وضـع موجـود

2,216,022,368

شرایط اقساطمدتکاربریردیف

دو ساله ) 24 ماهه(تجاری،مسکونی،اداری1
50% نقد+50% اقساط ماهیانه بدون سود

30% نقد +70% اقساط ماهیانه با سود %20

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )24 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2
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امکان تقسیط عوارض نوسازی تا پایان سال وجود دارد
 مهدی زارعی، رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه امکان تقسیط عوارض 
نوسازی تا پایان سال وجود دارد، از شهروندان خواســت در پرداخت عوارض مشارکت بیشتری 

داشته باشند.

ویژهاخبار

خبر

گزینه های نهایی منتخبان شورای شهر برای 
انتخاب شهردار اصفهان مشخص شد؛

این 15 نفر!
منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان 
پس از جلســه فشرده شش ســاعته روز جمعه، برای 
انتخــاب ۱۵ گزینه نهایــی برای تصدی شــهرداری 

اصفهان به توافق رسیدند.
به گزارش نامه نیــوز ، فتح ا... معیــن، رییس موقت 
منتخبان شــورای اســالمی شــهر اصفهــان اظهار 
داشــت: طی دو جلسه ســه ســاعته که از بعدازظهر 
امروز)جمعه( تا مغرب به مدت ســه ســاعت و سپس 
جلســه دوم به مدت سه ســاعت بعد از نماز مغرب و 
عشا ادامه داشت، لیســت پیشنهادی اعضای منتخب 
شورای پنجم شهر اصفهان اخذ شــد و مورد بررسی 
 و رســیدگی قرار گرفت که در نهایت ۱۵ نفر انتخاب 

شدند.
رییس و ســخنگوی موقت منتخبان شورای اسالمی 
پنجم شهر اصفهان، به شــیوه انتخاب منتخبان اشاره 
کرد و گفت: در فرآیند انتخاب، همه تالش منتخبین 
شورا بر انتخاب افرادی با سابقه روشن از نظر امانتداری 
و تعهد به خدمت و همچنین داشــتن سابقه مدیریت 

مرتبط و سوابق اجرایی قابل قبول قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در بین این ۱۵ نفر، شخصیت های 
مختلف ملی و اســتانی حضور دارند که امیدواریم در 
رایزنی های بعدی موافقت کامــل این عزیزان را جلب 
و پس از رای گیــری، از بین آنها شــهردار اصفهان را 

انتخاب کنیم.
معین به ادامه فرآیند انتخاب شــهردار اصفهان اشاره 
کرد و گفت: از این ۱۵ نفر تا امروز سوابق کامل کاری 
و تحصیالتی و مدیریتی درخواســت می شود؛ سپس 
از بین ۱۵ نفر، ۷ نفر انتخاب شــده و بــا آنها مصاحبه 
و مذاکره حضوری به عمل خواهد آمــد و برنامه آنان 
برای اداره کالن شــهر اصفهان به صورت مکتوب اخذ 
خواهد شد که اســامی ۱۵ نفر مذکور به ترتیب الفبا 

عبارت است از:
 دکتر ســید مهدی ابطحی، دکتر مهدی جمالی نژاد، 
مهندس علی جوادی، مهندس سید محمود حسینی، 
دکتر پیروز حناچــی، دکتر ســید ابوالفضل رضوی، 
مهندس سجاد، مهندس ســید رضا عقدایی، مهندس 
علی عموشــاهی، مهندس مهــدی فاتحی، مهندس 
محمود فتــاح الجنان، خانم مهنــدس مقیمی، دکتر 

میرزایی، مهندس میریان و دکتر قدرت ا... نوروزی.

در روزهایی که حال یار مهربان خوب  سمیه مصور
نیست، هستند کسانی که دلشان برای 
ترویج کتاب و کتابخوانی جوش بزند و تمام تالش خود را به 
کار بگیرند تا بتوانند دستی به سرو وضع آمار پایین کتابخوانی 
در کشور بکشــند. راه اندازی کتابخانه های سیار نمونه ای از 
تالش عالقه مندان به کتابخوانی برای تغییر وضعیت موجود 
بوده که چند سالی است ایده آن در برخی از شهرهای کشور 

اجرایی شده است.
شهر اصفهان نیز از این اتفاق مهم فرهنگی عقب نمانده و چند 
وقتی است که خیابان های آن میزبان یکی از این کتابخانه های 
سیار شده؛ فولکس واگنی مشکی که در خیابان های مختلف 
اصفهان پارک می کند و میزبان شــهروندان اصفهانی شده 

است.
رضا ترابی، مجری این طرح در مــورد چگونگی راه انداختن 
کافه کتاب سیارمی گوید: جرقه شکل گیری کافه کتاب سال 
گذشته به ذهن ما زده شــد و به منظور ترویج کتابخوانی در 
سطح شهر، تالش کردیم تا »کافه کتاب مارکو« را راه اندازی 
کنیم. این کافــه کتاب نام خــود را از جهانگرد افســانه ای 
مارکوپولو گرفته که در قرن ۱3 میالدی ســفری به اصفهان 

داشته است.
ترابی در مورد کافه کتاب ســیار مارکو می افزاید: در اصفهان 
کافه زیاد است، کتاب فروشــی هم کم نداریم اما کافه کتاب 
سیار تجربه نویی برای شهروندان اصفهانی است که استقبال 
زیادی از آن به عمل آمده و مــردم کتاب های زیادی را به ما 

هدیه داده اند.
او با اشاره به سفر مارکو در مناطق محروم حاشیه شهر اصفهان 
می گوید: ما بــرای ترویج کتابخوانی به مناطق حاشــیه ای 
اصفهان سر می زنیم. کتاب ها را به امانت می گذاریم و بعدتر 
برای پس گرفتنشان بر می گردیم. جالب است بدانید بیشتر 
بچه های این محله ها عالوه بر عالقه به کتاب داســتان، نیاز 
مبرمی به کتاب های درسی دارند و ما تالش می کنیم که این 

خواسته آنان را نیز برآورده کنیم.
ترابی ادامه می دهد: این طرح همچنین 
در راســتای حفظ محیط زیست و ترویج 
اســتفاده از حمل و نقل پاک ایجاد شده 
و چند هفته است که به ایستگاه چهارباغ 
رســیده تا میهمان سه شــنبه های بدون 

خودرو باشد.
وی در توضیح طرح کاف کتاب سیار مارکو 
تصریح می کند: کســانی که در کافه کتاب 
سیار مارکو به مطالعه بپردازند و نیز کسانی 
که روزهای سه شنبه با دوچرخه به چهارباغ 
بیایند، یک نوشــیدنی رایگان میهمان کافه 
کتاب ســیار مارکو خواهند بــود؛ همچنین 
شــهروندان می توانند با اهدای یک کتاب به 
کافه کتاب سیار مارکو، یک نوشیدنی رایگان 

دریافت کنند.
وی با بیان اینکه همه می توانند از کافه کتاب 
سیار مارکو کتاب به امانت ببرند، می افزاید: 
ما معتقدیم کســی که کتــاب می خواند 
اهل خیانت نیســت و به همین دلیل همه 
می توانند با ارائه تنها یک شــماره تلفن از 

این کافه، کتاب به امانت ببرند.
این شهروند خالق و کتاب دوست درباره 
راه هــای کمک بــه این طــرح فرهنگی 
خاطرنشان می کند: شهروندان فرهنگ 
دوســت می توانند با اهدای کتاب به این 
کافه در هرچه بهتر اجرا شدن این طرح 
کمک کنند. همچنین بــا خرید از این 
کافه، ۱۵درصد از مبلغی که بابت خرید 
پرداخت می شــود، صــرف تهیه کتاب 

برای این کافه خواهد شد.

ایده جذاب یک شهروند اصفهانی؛

راه اندازی کافه کتاب سیار در شهر فیروزه ای

 حق گویی، مهم ترین ویژگی 
یک خبرنگار خدا ترس است

 رضا امینی ،رییس شورای اسالمی شهر گفت: پیامبر اکرم)ص( در حدیثی 
فرموده است»حق را بگو و در راه خدا از مالمت هیچ مالمتگری نهراس«. 
حق محوری، حق طلبی و حق گویی، از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار 
موفق و خداترس است؛ در مقابل، ســخن چینی، بدگویی و به جان هم 
انداختن مردمان، از ویژگی های نکوهیده ای است که هر انسان عاقلی از 
آنها بیزاری می جوید؛ پس چه نیکوست که صاحبان بنگاه های خبری و 
نیز خود خبرنگاران، همواره به دنبال واقعیت باشند و از جنجال آفرینی و 

ایجاد تقابل میان مردم بپرهیزند.

رییس شورای هماهنگی مساجد استان اصفهان:

از خادمان نمونه مساجد استان اصفهان 
تقدیر می شوند

رییس شورای هماهنگی مساجد اســتان اصفهان با اشاره به 3۱ مرداد 
ماه، روز جهانی مسجد، اظهار داشت: اقدامات و کارهای کارشناسی برای 
شناسایی خادمان، ائمه جماعات و هیئت امنای نمونه این استان آغاز شده 
و یک هفته قبل از روز جهانی مسجد برنامه های تقدیر و تجلیل از این افراد 
انجام می  شود. حجت االسالم محمدرضا صالحیان افزود: در استان اصفهان 
۵ هزار مسجد و در شهر اصفهان نیز 800 مسجد وجود دارد که در روز 
جهانی مسجد از خادمان، هیئت امنا و امامان جماعت آن تقدیر می شود.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان با بیان اینکه در 
این هفته از خیران مسجدساز نیز تقدیر خواهد شد، بیان کرد: از امامان 
جماعاتی که ایثارگرند، همچنین از خانواده شهدا یا کسانی که اهل قلم 

هستند نیز در هفته مسجد  تقدیر می شود.

دبیر اجرایی کنفرانس تخصصی فناوری های نوین مطرح کرد:

 تولید ۸ مگابایت برق از ۶۰۰ تن 
پسماند آلی شهر

دبیر اجرایی اولین کنفرانس تخصصی آشنایی با فناوری های نوین شهری 
در عرصه مدیریت پسماند، در حاشیه این کنفرانس تخصصی، با اشاره به 
اینکه شهروندان باید در تفکیک پسماند دقت بیشتری داشته باشند، عنوان 
کرد: اگر شهروندان مواد آلی و پسماند مواد غذایی را از مبدأ جداسازی کنند 
می توانیم از پسماند شهر گاز متان تولید کنیم. حمیدرضا پور عالقه مندان 
با بیان اینکه روزانه حدود ۱00 تن زباله در شهر تولید می شود، خاطرنشان 
کرد: شــهروندان زباله های خود را به درســتی تفکیک نمی کنند؛ زیرا 
درزباله هایی که شب ها از منازل خود خارج می کنند حدود ۲0درصد اقالم 
بازیافتی وجود دارد. وی با اشاره به اینکه حدود ۱0 درصد از پسماند خشک 
از مبدأ تفکیک می شود، گفت: البته شهروندان باید به تفکیک پسماند 
توجه بیشتری نشان دهند . دبیر اجرایی اولین کنفرانس تخصصی آشنایی 
با فناوری های نوین شهری در عرصه مدیریت پسماند افزود: از ۶00 تن 

پسماند آلی  شهر اصفهان می توان حدود 8 مگابایت برق تولیدکرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اعالم کرد: 
دوربین های ثبت تخلف در صورت تردد خودروهای سنگین 
در بزرگراه ها و معابر شــهری، شــماره پالک خودرو را برای 
اعمال قانون ثبت می کنند. علیرضا صلواتی اظهارکرد: تردد 
خودروهای سنگین در محدوده های شــهری ممنوع است 
مگر اینکه بار آنها مواد فاسد شدنی یا ضروری باشد که در آن 

صورت باید مجوزهای الزم برای تردد از پلیس راهور اخذ شود.
وی تصریح کرد: الیحه ســاماندهی تــردد خودروهای باری 
ازمعابر شهری که قصد تخلیه مواد غذایی را دارند به شورای 
اسالمی شهر ارائه شده تا ساعات و محل های خاص برای انجام 

امور آنها در نظر گرفته شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ادامه داد: 

این الیحه پس از تصویب شورای شهر به فرمانداری اصفهان 
رفته که در صورت تایید فرمانداری، به عنوان اولین شــهری 
خواهیم بود که با هماهنگی پلیس راهور در بخش ساماندهی 
حمل و نقل بار و کاال که مورد غفلت واقع شده بود، ورود پیدا 

می کنیم.
وی تاکید کرد: دوربیــن های ثبت تخلــف در صورت تردد 
خودروهای سنگین در بزرگراه ها و معابر شهری، با ثبت شماره 
پالک، اعمال قانون خواهند شــد و نیازی به اعمال قانون به 

صورت حضوری نیست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

تردد خودروهای سنگین زیر ذره بین دوربین های ثبت تخلف

اخبار کوتاه

اولین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری؛

اولین منطقه ویژه علم و فناوری  کشور، در اصفهان مستقر می شود
آیین افتتاحیه اولین نمایشگاه و جشــنواره بین المللی فناوری های نوین شهری  فرزانه

)ICS ۲0۱۷( با شرکت بیش از ۲0 کشور اروپایی، عالوه بر شرکت هایی از سایر افسر طه
استان های کشور، حضور مسئوالن کشــوری و مدیران شهری اصفهان در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.
دکتر نیلفروشان مشاور شهردار اصفهان در امور فناوری های نوین و رییس اولین نمایشگاه بین المللی 
فناوری های نوین شهری، این نمایشــگاه را بزرگ ترین نمایشــگاه در تاریخ نمایشگاه های اصفهان 
عنوان نمود که با حضور بیش از ۲00 مشــارکت کننده داخلی و خارجی برگزار می گردد. وی بااشاره 
به شاخص های بهره وری، از برنامه ریزی برای ابعاد علمی سمینارها و برگزاری ۶3 سمینار و نشست 
علمی در شش محور توســعه و فناوری های نوین در طول برپایی نمایشــگاه خبر داد و تحول و بلوغ 
بهره برداری شــرکت های اســتارت آپ و ثروت آفرین علمی و فناوری های نوین را نشــانه حضور 
آنها در این نمایشــگاه توصیف کرد و افزود: امروزه ده ها پروژه گمنام را شناســایی کرده ایم و حضور 
شرکت های خارجی، به منظور بومی سازی توسط شــرکت های دانش بنیان داخلی، امضای قرارداد 
تجاری و آوردن فناوری های جدید اســت. نیلفروشان در ادامه، از اســتقبال اصفهان برای تعامل با 
 شــرکت های تولیدی، صنعتی و تجاری ســخن راند و آن را پشتوانه ای برای توســعه شهر و کشور 

خواند.
پروفسور سومر از کشور پاکستان، مدیر بنیاد علمی اکو و عضو شــورای جهانی همکاری آکادمیک و 
انجمن نوآوری آسیا با بیش از 3۵ سال  ســابقه فعالیت در زمینه علوم و فناوری، از تعامل با شهرداری 
اصفهان برای امنیت، حفظ محیط زیست و ارتقای سطح رفاه مردم ابراز خرسندی کرد و گفت: برای 
تحقق ایده های خوب شهرداری اصفهان، به یک تیم متخصص نیاز است و ما می توانیم صمیمانه با هم 
در این زمینه کار کنیم. وی که از خانه ریاضیات اصفهان دیدن کرده بود، آن را دارای ارزش اطالع رسانی 
در سطح جهان دانســت و گفت: برای ارتقای علم، نوآوری و تحقیق و توســعه سعی می کنیم در تراز 

باالتری کار کنیم. در این فرآیند نیز باید از مشارکت کودکان و نوجوانان استفاده شود و اطالع رسانی 
بیشتری صورت گیرد.

دکتر جمالی نژاد، شهردار اصفهان با اشاره به رویکردهای مختلف توسعه شهری، تنوع عناوین شهری 
و شهرهای دانش محور، بیان کرد: قرن بیست ویکم، قرن شــهرهای دانش محور معرفی شده است و 
تحصیل دانش، زمان و مکان نمی شناسد. وی خاطرنشــان کرد: باید به سمت شهرهای دانش محور 
حرکت کنیم و رویکردهای شهری، تبدیل شدن به دانش و خلق ثروت باشد. وی افزود: هدف ما برای 
اصفهان، تبدیل این شهر به شهری خالق، دوســتدار و حامی محیط زیست، دوستدار کودک و دانش 
است و خوشــبختانه محور توسعه اصفهان در ابعاد علم و فناوری، گردشــگری و هنر تعیین شده؛ لذا 
دیپلماســی، فناوری، آینده نگاری و آینده پژوهی از اهداف برنامه ریزی های شــهری اصفهان است. 
شهردار اصفهان، رویکردهای علمی را در برطرف شدن مســائل زیست محیطی و مشکالت ترافیکی 

شهر اصفهان ضروری دانست.
شیخ زین الدین، معاون فناوری و تجاری سازی تکنولوژی های نوین از دفتر ریاست جمهوری با اشاره 
به سابقه تاریخی و جایگاه اصفهان در نوآوری و فناوری، گفت: اصفهان در دوره جدید نیز از تجربیات 
خوبی برخوردار است و در سال های اخیر مشخص شد که محور توسعه اصفهان باید مبتنی بر اقتصاد 
دانش بنیان باشد. وی اظهار کرد: در همه کشورها و بخصوص در ایران، توجه به اقتصاد دانایی محور، 
مبتنی بر علم و فناوری و مدیریت شهری بر مبنای دانش، نه تنها واژه ای تبلیغی نیست بلکه از مطالبات 
جدی مقام معظم رهبری اســت؛ زیرا اقتصاد دانش محور و دانش بنیان، از مؤلفه های اصلی اقتصاد 
مقاومتی است. شــیخ زین الدین با اشاره به مسائل پیچیده شــهری مثل جمع آوری زباله و مدیریت 
پسماند، آنها را فرصتی برای اســتفاده از ظرفیت دانش و راهکارهای علمی برای حل مشکالت عنوان 
کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ۲ ســال گذشته 3 میلیارد تومان برای تجهیزات و 
فناوری های نوین شهری هزینه کرده ایم؛ همچنین 3000شرکت دانش بنیان تایید صالحیت شده اند.

 در ادامه، رسول زرگرپور استاندار اصفهان با اشاره به مراســم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور و حضور 
میهمانان خارجی، از مالقات خود با رییــس مجلس کره جنوبی خبر داد کــه در این دیدار توافقاتی 
برای تبادل دانش و فناوری صورت گرفته اســت. زرگرپور، لزوم توجه به فناوری های نوین در توسعه 
استان اصفهان را مطرح کرد و از تابســتان داغ علم و فناوری در اصفهان سخن راند که در این راستا، 
بعد از ۱۶ســال پیگیری، اســتقرار منطقه ویژه علم و فناوری برای اولین بار در کشور تحقق یافت و 
همزمان، هیئت های موسس، امنا و هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. وی با بیان اینکه اصفهان، 
ظرفیت موتورخانه، دودکش و موتورپمپ ها را ندارد و برای توســعه خود، راهی جز بهره گیری از علم 
و فناوری های مدرن نمی شناسد، خاطر نشــان کرد: طبق مطالعات آمایش سرزمین، سه محور علم و 
فناوری، علم و تکنولوژی و گردشگری، صنایع دستی و هنر است. استاندار اصفهان از برنامه ریزی احداث 
پارک علم وفناوری در مقوله سالمت در جنوب شــهر اصفهان و گام های اجرایی برای استقرار منطقه 

ویژه علم و فناوری توسط شهرداری اصفهان خبر داد. 
سردار دکتر نجار، معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران، گفت: کشور ما حادثه خیز است 
و بیشترین استقرار جمعیت در مناطق شهری و مســتعد حادثه، کار را سخت تر کرده. وی افزود: باید 
سطح آمادگی خود را برای مدیریت و برنامه ریزی درست در هنگام بروز حادثه  ارتقا دهیم. تجهیزات 
به روز و مدرن در اختیار داشته باشیم و به پیامدهای مخاطرات بیندیشیم و بدانیم که چگونه جامعه ای 
آســیب دیده را به حالت تعادل برگردانیم. وی بااشاره به کشــور حادثه خیز ژاپن، گفت: این کشور با 
استفاده از علم و فناوری در هنگام زلزله ۷ ریشتری، حتی یک کشته هم ندارد؛ در حالی که باید دید اگر 
چنین زلزله ای در تهران اتفاق افتد، ما چقدر آمادگی مقابله و نجات حادثه دیدگان را داریم. معاون وزیر 
کشــور با اذعان به اینکه برخی از حوادث، تهدیدی برای امنیت ملی است، مسئوالن و مدیران را برای 

تعیین تکلیف، ایجاد آمادگی و تامین تجهیزات فراخواند.
در ادامه، مراسم روبان چینی اجرا شد و بازدید از نمایشگاه فناوری های نوین شهری به عمل آمد.
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امام صادق علیه السالم :
هر كه در راه خدا كشته شود، خداوند چیزى از گناهانش را به او 

نمىنماياند.
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یکی از عواملی که باعــث از بین رفتن عزت نفس 
می شــود مقایســه کردن خود با دیگران است؛ با 
موفقیت ها، ظاهر و هر چیز دیگری که آنها دارند اما 

شما ممکن است نداشته باشید.
تا زمانی که خود را با دیگران مقایســه می کنید 
و می خواهید بهتر از آنها باشــید زندگی شــاد و 

رضایتمندی نخواهید داشت.
 ذهن ما در مراحل پیشــرفت، عادت به مقایسه و 
مقابله دارد؛ این یکی از جنبه های شــخصیتی ما 
آدم هاست که به ســمت اولویت ها جذب شویم و 
بسیار طبیعی است که چشممان به دنبال داشتن 
چیزهای متفاوت باشد، اما آن چیز متفاوت چگونه 

می تواند باعث پیشرفت زندگی ما شود؟
تمام انسان های موفق مسیری را برای رسیدن به 
موفقیت طی کرده و تصمیمات زیادی در این راه 
گرفته اند تا توانسته اند به جایی برسند که اکنون 
هستند. زمانش رســیده که از مقایسه کردن خود 
با دیگران دســت بردارید و روی پیشــرفت های 

شخصی خودتان تمرکز کنید.
هر آنچه هســتید را بپذیرید و خودتان 

باشید
خیلی ها تصــور می کنند اگر تــاش کنند تا آن 
فردی باشند که نیستند به موفقیت می رسند، اما 
این کار باعث می شــود دیگر آن اعتبار و سندیت 
را نزد دیگران نداشــته باشند. پس خودتان باشید 
و چیزهایی که دوســت داریــد را بپذیرید. با این 
کار کسانی که عایق مشــابهی دارند را جذب می 
 کنیــد و آنها هم شــما را به عنوان فــردی معتبر

 می شناسند.
اجازه دهید دیگران الهام بخش شــما 

باشند نه باعث ناامیدی!
هر حرفه ای دارای پیشگامان موفقی است که مربی 
و تعلیم دهنده موفقیت های مطلوب ما هســتند. 
خوب اســت که بخواهیم شــبیه آنان باشیم و از 
روش  های آنها در مسیر موفقیت خود بهره ببریم. 
اما فراموش نکنید که خودتان را هم در این الهامات 
در نظر بگیرید. در کنار الهام گرفتن از شیوه های 
انسان های موفق با در نظر گرفتن خود و شیوه های 

خودتان می توانید به موفقیت برسید.
این را بدانید که هیچ کس شما را قضاوت 

نمی کند
دور هر کسی که با منفی گرایی شما را دلسرد کند 
و باعث شود فکر کنید به اندازه کافی خوب نیستید 
خط بکشید. حتی اگر دوســت صمیمی یا یکی از 
اعضای خانواده تان باشــد. این افراد وقت شما را 
هدر می دهند، شکســت شــما را پیش بینی می 
کنند. آنها تاش های شما را می بینند، اما دوست 

ندارند شاهد موفقیت شما باشند.

مهارت زندگی

 خود را با دیگران 
مقایسه نکنیم!)3(

یادداشت

شــما هم تعطیات تابســتانی دارید؟ قرار است 
آن را چطور بگذرانید؟ مثل ســال گذشته یا کمی 
متفاوت تر؟ این یادداشت درباره کارهایی است که ما 
می توانیم در تابستان انجام دهیم؛ کارهایی که خستگی ما را برطرف کرده و 

برای بقیه سال هم مفید باشد.
یکی از نقاط قوت زندگی این است که برای گذراندش اصا الزم نیست کار 
خاصی انجام بدهیم. زندگی، خود به خود می گذرد؛ بنابراین اگر شما برای 
تابستان هیچ برنامه خاصی نداشته باشید و هیچ کاری نکنید، بازهم تابستان، 
بی سر و صدا می آید و می رود. باور کنید من این حرف را از روی تجربه می زنم. 
به قول امروزی ها تجربه زیســته من حاکی از آن است که روزها خودشان 
اتومات شب می شوند و اگر ما روزی 14 ساعت بخوابیم و بقیه اش را فیلم تماشا 
کنیم و خوراکی بخوریم، برای تابستان هیچ فرقی نمی کند. تابستان می آید، 
گیاس ها و زردآلوهایش را بساط می کند و وقتی شارژ باطری خورشیدی اش 
تمام شد، بلند می شود و می رود. سر که بچرخانید 15 تیر است. بعد 15 مرداد 
می شود و علی القاعده به چشم برهم زدنی هم 15 شهریور از راه می رسد و باید 

بروید انتخاب واحد ترم بعد را بکنید. تابستان از دور طوالنی به نظر می رسد 
اما هنوز شروع نشده، ته می کشد. تنها اشکال هیچ کاری نکردن این است که 
نباید توقع داشته باشید چیزی تغییر کند. یعنی شرایط اول مهر به احتمال زیاد 
همان شرایط اول تیر خواهد بود. چیزی عوض نمی شود چون ما برای تغییر 
دادنش کاری نکرده ایم. راســتش را بخواهید زمان مرهم هر دردی نیست، 
بعضی از دردها را بدتر هم می کند. برای مثال شما اول تابستان هنوز چهارتا 
فرمول یادتان هست، اما بعد از اینکه توی تابستان روزی 14 ساعت جلوی 
کولر لم دادید و پوست هندوانه را با قاشق تراشیدید، همان چهار تا فرمول هم 
یادتان می رود. یک شعر قدیمی بود که می گفت: »باید پارو نزد واداد! باید دل 
را به دریا داد!« شما پارو نزن، وابده! دل را به دریا بده آنوقت می بینی که یا قایق 
جایی می رود که نمی خواستی یا کا غرق می شود و خاص. اینه وضع ما، 

تجربه زیسته ما، شوخیه مگه؟ زندگیه!

باغ 
کاغذی

مجموعه »رخصت مرشد« شامل قصه های برگرفته از آیین و               
زندگی و مسلک پهلوانان ایرانی به تفکیک استان محل زیست 
آنها در یک سال گذشته به کوشش خســرو آقایاری از سوی 

انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است. 
در مجلد یازدهم از این مجموعه با عنوان »رخصت مرشد ۱۱ 
طهرون« آقایاری برای نقل قصه خود به سراغ پهلوانان نامی 
شهر تهران رفته است و از دل تاریخ نگاری ها و مستند نگاری ها 
و بیان شــفاهی بازماندگان آنها به روایت داستان هایی از آنها 

پرداخته است.

آقایاری قصه های خود را در این مجموعــه بر پایه پژوهش و 
تحقیق کتابخانه ای و نیز انجام برخی مصاحبه ها با بازماندگان 
این پهلوانان و نیز افرادی که خاطره و یادی از آنها دارند ترتیب 
داده است؛ اما در شکل و شیوه روایت سعی کرده با اتخاذ یک 
روایت داســتانی، یافته های خود را در قالب داستانی بلند به 
دست مخاطب برســاند و او را در قالب یک روایت حماسی با 

زندگی آنها آشنا کند.
»رخصت مرشد ۱۱ طهرون« اثر»خسرو آقا یاری« را انتشارات 

»نیستان« در396 صفحه چاپ کرده است.

رخصت مرشد ۱۱ 
طهرون

تابستان 

در هــر شــغل و 
حرفه ای، اسراری 
وجود دارد که فقط 
صاحبان آن شغل 
ها از آن با خبرند و 
در اصطاح عامیانه 
به آنها »فوت و فن 
کار« گفتــه مــی 
شود. از آنجایی که 
امروزه سفر و گردشگری به نقاط داخل مرزی و بیرون مرزی 
بیشتر شده و این روند در حال پیشرفت است، وسیله ای که 
با آن سفر می کنیم اهمیت خود را بیشتر از قبل نشان می 
دهد. هواپیما به عنوان یکی از راحت ترین، سریع ترین و امن 
ترین وسایل جا به جایی به خصوص برای مسیرهای دور، 
نقش پر رنگی در این مورد دارد؛ بنابراین به عنوان یکی از 
بهترین و شاید محبوب ترین وسیله حمل و نقل، از واجبات 
است که در مورد آن بیشــتر بدانیم! در این میان، حقایقی 
وجود دارند که فقط خلبانان از آنهــا آگاهند وما با پرس و 

جوهای فراوان، سعی کرده ایم تا تعدادی از این حقایق را در 
اختیار شما قرار دهیم. دانستنی های هواپیما که مطمئنا 

برایتان جالب خواهد بود. 
موبایل در هواپیما

اگر موتور هواپیما به هر دلیلی از کار بیفتد، شــما خبردار 
نخواهید شد!

هواپیماها معموال بیشتر از یک موتور دارند، در صورتی که 
یکی از موتورها خراب شود و از کار بیفتد، یک خلبان هیچ 
وقت به شــما این موضوع را نمی گوید! فقط ممکن است 
بگویند یک اشکال جزئی به وجود آمده و یا حتی هیچ چیز 
نگویند! اما جای نگرانی نیست چون یک هواپیما حتی با یک 

موتور هم می تواند پرواز خوبی داشته باشد.
تاخیر مسافران اهمیت زیادی ندارد!

سفر با هواپیما از سفر با اتوبوس، قطار یا وسایل دیگر بسیار 
متفاوت تر است. در هواپیما این موضوع که هواپیما به موقع 
و سر وقت حرکت کند هم برای خلبان و هم برای ایرالین ها 
بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین حتی اگر 1۰ مسافر هم به پرواز 

نرسند، باز هم به موقع بودن پرواز در اولویت خواهد بود.

حقایقی که فقط خلبان ها می دانند )3(
دانستنی ها

حرف حساب

باید درد زندگی را تحمل کرد

با دیپلم، با پول، با شــوهر، با این چیزها آدم 
خوشــبخت نمی شــود. باید درد زندگی را 
تحمل کــرد تــا از دور خوشــبختی به آدم 

چشمک بزند.

»چشم هایش«
بزرگ علوی

 

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2203

افقی
1- اقتصاددانی که معتقد است، رشد اقتصادی در 
جوامع توسعه نیافته آرام آرام و تابع نوسانات اقتصادی 
جامعه می باشد و امکان رسیدن به رشد بسیار باال در 

یک زمان وجود ندارد - چروک
2- سرین - گریز - رزق

3- فرومایه - جنگ و نبرد - از محصوالت خشکبار 
صادراتی ایران

4- گفتاری - ودیعه
5-  تصدیق انگلیسی - بلیغ - از فلزات سفید رنگ - 

ضمیر اجتماعی
6- حافظه - امانتداران - شهر مذهبی نزدیک تهران 

- دوست دارنده
7- بزرگان - مرکز استان مرکزی - خاتون

8- از وظایف پول
9- ناچیز - جد - کارها

1۰- شریعت - رنج و غم - کبوتر صحرایی - تحمل 
و طاقت

11- حرف زیادی - دف - دیدنی ارتش - قدم یک پا
12- از هفت کشــور شــریک ایران در صادرات - 

پیش نویس
13- باالتر از آن رنگی نیســت - الزم - به باال صعود 

کردن
14- بخشنده - تدوین شده - مرکز کشور سوئیس

15- دوست و رفیق - از معتبرترین و پرتیراژترین 
روزنامه های اقتصادی ایران

عمودی
1- اولین ماه سال میادی - نخست وزیر باروس

2- دوستی - از شهرهای توریستی تونس - بدبوی 
پرخاصیت - چین و چروک پوست

3- نوعی پارچه - سلسله کوهی در گیان - الستیک 
خودرو

4- قطع مسافت - گرفتاری - پول نقره
5-  نمایش تلویزیونی - سهولت - رنگی برای فرش

6- سندی است که دارنده آن در حقیقت در بخشی 
از مالکیت یک موسسه شــریک می شود - سینی 

بزرگ - ضمیر وزنی
7- فتوا  دهنده به مسائل شرعی - نهی کننده - پیرو 

حضرت موسی )ع(
8- ملک - انرژی - صدا

9- خوراکی تــرش مزه از ترب و ســرکه - گنگ - 
پیشوند فرنگی به معنای کوچک

1۰- مرطوب - پول ســابق فنانــد - از بیمه های 
دولتی ایران

11- جزیره اندونزی - پایین کوه - پشه بزرگ
12- اســتفاده از امکانــات دولتــی یــا افــراد و 
شخصیت های دارای نفوذ در نهادهای دولتی برای 

کسب سود شخصی - زورق - گونه
13- دلبستگی - نوعی پارچه پشمی ضخیم پرزدار 

- انتظار و چشم به راهی
14- در برابر - رنج هــا - خس خس برونش ها - آن 

طرف
15- رتبه اول جهان از لحاظ نرخ تورم 4۰۰۰درصدی 
- محلی در خراسان جنوبی که به زودی قرار است در 

آنجا منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شود
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این عینک آفتابی برق تولید می کند

برای آنکه بتوان موبایل را هنگام حرکت با انرژی خورشیدی شارژ کرد، تنها 
 راه ممکن آن است که کاربر سلول های خورشــیدی را مانند لباس به تن 

کند.
درهمین راستا محققان موسسه کارلزرو در آلمان ،عینک آفتابی ساخته اند 
که با استفاده از انرژی خوشیدی برق تولید می کند. در حقیقت شیشه های 
این عینک عاوه بر محافظت از چشــم به عنوان ســلول خورشیدی عمل 
می کنند.در این محصول به جای سلول های خورشیدی سیلیکونی، سلول ها 
از نوع ارگانیک آن ساخته شده است. این نوع سلول ها شفاف، انعطاف پذیر 
و سبک هستند. می توان آنها را در اشکال و رنگ های مختلف نیز ساخت. 
هریک از سلول های خورشــیدی حدود 6 گرم وزن و 1/6 ضخامت دارند. 
 این سلول ها به طور تجاری برای آن ساخته شده اند که در قاب عینک جا 

بگیرند.
قاب این عینک نیــز دارای 
بخش های الکترونیکی مانند 
میکرو پردازشگر، دو حسگر 
و دو صفحه نمایش اســت. 
شیشــه های عینک نیروی 
مورد نیاز بــرای فعال کردن 
این بخش های الکترونیکی 

را تامین می کنند.

چک های »خوشبختی« برای کارمندان

بانک »ســعادت و خوش بینی« در مرکز آمار دوبی، چک هایی متفاوت با 
بانک های دیگر در اختیار مشتریان قرار می دهد. هدف از ارائه این چک ها، 
ایجاد حس خوشبختی و سعادت در میان کارمندان است و این بانک، نام این 
چک ها را » چک های خوشبختی« گذاشته است.این چک ها به کارمندان 
مرخصی داده و به آنها اجازه می دهد که به مدت چند ساعت دیرتر از موعد 
مقرر درمحل کار خود حاضر شوند تا زمان بیشتری را درکنار خانواده خود 

باشند و یا قبل از آمدن به محل کار در مکانی عمومی بنشینند. 
گفتنی اســت که این چک ها فقط به کارمندان کوشا و فعال در حیطه کار 
خود تعلق می گیرد. »طارق الجناحی« معاون مدیر اجرایی مرکز آمار دوبی 
گفت که این چک ها، جو رقابتی را میان کارمندان ایجاد کرده و با استقبال 
آنان مواجه شــده اســت. وی افزود که کارکنان این مرکز به میزان باالیی 
ازخوشبختی درسطح جهان 
دست یافته و این میزان به 97 

درصد رسیده است.
الجناحی تصریح کرد که زمان 
ساعات کاری، مجانی نیست، 
ولی به پاداشــی مهیج برای 
کســانی تبدیل می شود که 
می دانند چگونه از وقتشــان 

استفاده کنند.

تصاویر روز

پارک ملی آتشفشانی شگفت انگیز
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