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فرمانده نیروی انتظامی استان در اولین نشست خبری خود بر لزوم 
تیزهوشی مردم در ارتباط با سایت های »دیوار« و »شیپور« تاکید کرد؛

 
امام جمعه اصفهان:

صفحه8

حضور بانوان در رشته های پزشکی واجب کفایی است

جرم های مجازی 

استاندار اصفهان:

هفته دولت،هفته همدلی مردم و مسئوالن است
11

 صدای شوالیه درچهلستون 
طنین اندازمی شود

4

3
صادرات از استان اصفهان ۱۷درصد 

رشد یافت

نجف آباد، از کمبود 70 آموزشگاه 
رنج می برد

6

 زمان برگزاری جلسات شورا 
از شنبه به یکشنبه تغییر یافت

11
ادامه در صفحه 2

روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام)ره(: 

 با هدایت رهبری و حضور مردم  
مشکالت را رفع می کنیم

رییس جمهور در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمان های امام 
راحل در مرقد بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، ضمن گرامیداشت یاد امام 
راحل و شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، گفت: دولت دوازدهم با تجربه، امید 

بیشتر و اراده ای مستحکم تر برای انجام مطالبات مردم آماده است...

»خداوند صریحا در قــرآن فرموده 
گزینه نظامی من در مقابل ربا، روی 
میز است.« این ســخن معروف از یکی از بزرگ ترین مراجع 
تقلید کشورمان است که عقیده دارد »دشمن درونی ما غده 
سرطانی رباست.« نه فقط آیت ا... جوادی آملی که بسیاری 
از مراجع تقلید دیگر کشورمان نیز طی سال های گذشته به 
موازات رواج »ربا« در سیستم بانکی، در این باره هشدارهای 
صریح و جدی داده اند اما به نظر می رسد زور سیستم بانکی 
ناسالمی که در »ربا« غرق شده، بیشــتر ازنصایح دلسوزانه 
علما و مراجع اســت کمااینکه شــاهد بودیم یکی از آقایانی 
که به عنوان کارشــناس اقتصادی به رسانه ملی دعوت شده 
بود، از مراجع خواست در اقتصاد دخالت نکنند! روز گذشته 
نیز مصباحی مقدم، نماینده ســابق مجلس باردیگر تاکید 
کرد که در نظام بانکداری اســالمی چیزی به نام سود علی 
الحســاب نداریم و در عمل جدیتی برای اصالح نظام بانکی 
نمی بینیم. به عقیده مصباحی مقدم »بدون اصالح نظام بانکی 
نمی توان اقتصاد را بهبود بخشید.« و این نظری است که سایر 
نمایندگان و دلسوزان حوزه اقتصاد نیز دارند. طرح »بانکداری 
اسالمی« نه در بایگانی مجلس که در ذهن دغدغه مندان خاک 
می خورد و به گفته آیت ا... مکارم شیرازی بانک ها گوششان 
بدهکار بانکداری اسالمی نیست و به تعبیر این مرجع؛ هرچه 

می خواهیم بانکداری را اسالمی کنیم باز هم غربی است. 
آیت ا... حائری شــیرازی، فعالیت بانک ها را ربوی می داند و 
آیت ا...علوی گرگانی تاکید می کند کــه قراردادهای بانکی 
نباید حرام باشند و آیت ا... نوری همدانی فریاد می زند و بارها 
 هشدار داده و می دهد که بانک ها دست از رباخواری بردارند. 
آیت ا... می گوید: »ربا، گناه کبیره ای است که در اسالم حرام 
است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام 
و رباست و متاسفانه این کار در بانک های ما انجام می شود.« 
گوش ها اما همچنان شنوای دغدغه مراجع نیست. بانک ها کار 
خود راانجام می دهند و راه خود را می روند. مراجع می گویند 
باید بانکداری را اصالح و اسالمی کنیم، اما آیا سیستم بانکی 

کشورمان تن به این تغییر می دهد؟

»بانکداری اسالمی« ربا را ریشه کن می کند؟

گزینه نظامی خدا روی میز

سما   مطیعی 
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طراح و سازنده نماد عالمه مجلسی)ره(:

 تصویر مستدلی 
 از عالمه مجلسی)ره(
 در دست نیست

                         مهدی زرگر/ زاینده رود
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گفت وگوی زنده تلویزیونی روحانی با مردم
پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهور گفت: حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی سه شنبه شب در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی حدود ساعت 21:30 

از شبکه اول سیما ، مهم ترین برنامه های دولت و مسائل کشور را با مردم در میان می گذارد.

دیدگاه

خبرآنالین: رییس دفتر رییس جمهور با رد تغییر اتوبوسی 
مدیران در دولت دوازدهم گفت: بــرای همه مدیران و 
کارمندان احترام قائلیم، ما در دولت یازدهم هم این کار 

را نکردیم، در دولت دوازدهم هم این طور نخواهد بود.
محمود واعظی در گفت و گو بــا خبرآنالین، در واکنش 
به اظهــارات برخی نمایندگان مجلس هنگام بررســی 
صالحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی مبنی بر اجتناب 
از تغییر اتوبوسی مدیران دولتی، گفت: ما حتی در دولت 
یازدهم که کار را از دولت دهم تحویل گرفتیم، این کار را 
نکردیم، چون اعتقادی به این کار نداریم. مگر اینکه مدیر 
یا مسئولی در تهران یا سایر اســتان ها به رای مردم که 
به وجود یک تفکر و اندیشه در دولت رای دادند، احترام 
نگذارد.رییس دفتر رییس جمهور درباره احتمال تغییر 
استانداران و فرمانداران نیز گفت: اگر بر اساس ارزیابی ها 
مسئولی در جای دیگری بتواند بهتر خدمت کند، جابه جا 
می شود یا اگر فردی به هر دلیلی در کارش موفق نباشد، 

جایش را به کس دیگری می دهد.

سایت ضدانقالبی »آمد نیوز« اخیرا با انتشار یک عکس 
به خبر محاکمــه »رضا گلپور« که به اتهام جاسوســی 
 برای اســراییل بازداشت شده اشــاره کرده و نوشته که 

»رضا گلپور« نویسنده کیهان بوده است.
حسین شریعتمداری، مدیرمســئول روزنامه کیهان در 
مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره اینکه گلپور نویسنده 
کیهان بوده است گفت: اوال، او هیچ گاه عضو کیهان نبوده  
و ثانیا، افراد مختلف برای روزنامه ها مطلب می فرستند 
که بعضی اوقات در صورت همخوانی آن بامشی روزنامه 
چاپ می شود و گلپور هم حدود 20 سال قبل دو یا سه 
مطلب برای کیهان فرستاده بود که بعد از بررسی چاپ 
 شــد ولی بعد از تردید در هویت او مخصوصا بعدازآنکه
» شنود اشباح« را نوشت و تردید بنده درباره ارتباط او با 
بیگانگان قوت گرفت، نه فقط هیچ مطلبی از او چاپ نشده 
بلکه به شدت با او درگیر بوده و اصرار بر افشای هویت او 
داشته ایم، آن هم 15 سال قبل از آنکه مراکز امنیتی متوجه 

هویت او  شوند.

شریعتمداری:

 جاسوس اسراییل 
عضو کیهان نبوده است

وزیر کشور: 

استانی شدن انتخابات مجلس 
منتفی نشده است

عضو فراکسیون والیی خبر داد:

 تشکیل دولت در سایه
 در فراکسیون والیی

خانه ملت: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور درباره 
الیحه جامع نظام انتخابات،گفت: ضعفی که انتخابات ما 
دارد تعدد قانون است. در دوره اخیر 3 انتخابات را با 3 قانون 
مختلف و با 3 فرآیند متفاوت برگزار کردیم، به طوری که 
هیئت های اجرایی مستقل بودند و هیئت نظارت متعدد 
و روش های اجرا متفاوت بود که این شــرایط کار را برای 
وزارت کشــور به عنوان مجری انتخابات سخت می کند. 
وی با بیان اینکه اقدامات الزم برای تهیه الیحه جامع نظام 
انتخابات انجام شده و وزارت کشور وظیفه خود را انجام 
داده و یک بار هم آن را به دولت برده ایم، بیان کرد: به دلیل 
اینکه در آن زمان سیاست های کلی در دست تدوین بود، 
دولت دست نگه داشت تا سیاست های کلی برسد و پس 
از ابالغ سیاست های کلی انتخابات، ظرف 3 ماه انطباق با 
سیاست های کلی را انجام دادیم.وی با بیان اینکه استانی 
شدن انتخابات مجلس منتفی نشده است، افزود: در الیحه 
جامع نظام انتخابات، اســتانی شدن انتخابات مجلس را 

پیش بینی کرده ایم ولی باید در مجلس تصویب شود.

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی از 
تشکیل دولت در سایه در این فراکسیون جهت نظارت 

بر برنامه های وزرای دولت دوازدهم خبر داد.
ابوالفضل حسن بیگی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، 
اظهار داشــت: فراکســیون نمایندگان والیی قبل از 
بررسی صالحیت وزرا در جلسات علنی مجلس، دولت 
 در سایه را تشــکیل داد تا به بررســی برنامه های وزرا 

بپردازد.
وی افزود: با تعیین ترکیب هیئت وزیران این فراکسیون 
به صورت دقیق عملکرد وزرا را بررسی می کند تا میزان 
پایبندی آنها به برنامه های اعالمی را بســنجد و نکات 

الزم را یادآوری کند.
حســن بیگی گفت که در همین راســتا فراکسیون 
نمایندگان والیی دومین جلسه بررسی رای اعتماد به 
وزرا را در روز سه شنبه هفته جاری و پیش از برگزاری 
جلسه علنی مجلس برگزار می کند. جلساتی که انتظار 

می رود هفته ای یک بار تشکیل شود.

بین الملل

تمجید مبّلغ سعودی از شیعیان
تسنیم: یک مبلّغ سعودی با اشــاره به پیروزی عملیات 
موصل و فلوجه گفت: همبستگی و انسجام بین شیعیان 

با وجود حمالت پی در پی به آنان، باور کردنی نیست.
به گزارش پایگاه خبری المســله، مبلّغ سعودی گفت: 
هرگاه پیروزی چشمگیر در فلوجه و موصل علیه داعش را 
می بینم، می خواهم از شیعیان که منبع اعتماد و قدرت و 

توانمندی هستند، درس بگیرم.
وی با اشــاره به حرکت و تحقیقات خود در مســیری 
مشخص ادامه داد: بعد از پنجاه سال حرکت در یک مسیر، 
اکنون می خواهم در مسیری متفاوت گام برداشته و در 

مورد شیعیان بیشتر بدانم.
کنجکاوی در مورد دالیل قدرت شیعیان

العنزی گفت: با مطالعه در این خصوص متوجه شدم که 
رهبران شیعیان باهوش و زیرک هستند و به عنوان یک 
محقق و تحلیلگر برای پی بردن به دلیل قدرت و موفقیت 
شیعه کنجکاو هستم زیرا گمان می کنم اگر به عنوان اهل 
تسنن اصول قدرت و موفقیت شیعیان را به کار بگیریم، 

سنی و شیعه بزرگ ترین قدرت دنیا خواهد بود.
وی سپس با اشاره به نام دانشــمندانی مانند ابن سینا، 
فارابی، رازی و جابربن حیان گفت، همه این افراد شیعه 
بودند و وهابیت آنان را کافر دانســت حــال آنکه برخی 
نمی دانند بهترین و باهوش ترین دانشمندان مسلمان، 
شــیعه بوده اند. العنزی در ادامه با بیان اینکه داعش و 
النصره و گروه های مشابه بهترین مثال برای افراط گرایی 
و تروریسم هستند این سوال ار مطرح کرد: چرا احزاب 

شیعه هیچ گاه به سمت افراط گرایی حرکت نکردند؟
این مبلّغ ســعودی گفــت: از تمام دانشــمندان اهل 
تســنن می خواهم به میراث شــیعه مراجعه کنند زیرا 
موفقیت های پــی در پی آنان شایســته تامل، تحقیق 
و بررســی اســت و اگر ما راه آنان را در پیــش بگیریم، 
بزرگ ترین قدرت را تشکیل خواهیم داد. العنزی تاکید 
کرد: سنی و شیعه برادر هستند و با وجود اختالف امکان 
کافر دانســتن یکدیگر وجود ندارد، زیرا همه مسلمان و 

متحد هستند.

رییس جمهور در مراســم تجدیــد میثاق دولــت دوازدهم با 
آرمان های امام راحل در مرقد بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی، 
ضمن گرامیداشــت یاد امام راحل و شــهیدان رجایی و باهنر و 
هفته دولت، گفت: دولت دوازدهم با تجربه، امید بیشتر و اراده ای 

مستحکم تر برای انجام مطالبات مردم آماده است.
 حجت االسالم حسن روحانی با بیان اینکه »امروز در کنار مرقد 
مطهر امام)ره(، آمده ایم تــا در آغاز دولت دوازدهــم بار دیگر با 
آرمان های امام خمینی)ره( بیعت کنیم«، اظهارداشت: امام)ره( 
به ما آموخته بود که باید در کنار خداباوری و دین باوری مردم را 
باور داشته باشیم و اجرای احکام الهی تنها در سایه حضور، اعتقاد، 

اعتماد و ایثار مردم امکان تحقق دارد.
روحانی اظهار داشت: امام)ره( اسالمیت و جمهوریت را توأمان با 
هم برای مردم به ارمغان آورد و به ما آموخت که دین و اجرای احکام 
الهی در سایه حاکمیت ملی و مردم ساالری نه تنها با هم منافات 
ندارند، بلکه استحکام دین در کنار حاکمیت مردم و تسلط آنها در 

سرنوشت خود است.
رییس جمهور ادامــه داد: امام)ره( همــواره دغدغه، مطالبات و 
نیازهای مردم را مد نظر قرار می داد و با اهمیت دادن به مستضعفین 
و کوخ نشــینان در دیدگاه مردم آنها را باالتــر و نقش آفرین تر از 

کاخ نشین ها می دانست.
روحانی افزود: در دیدگاه امام، عظمت و عزت مردم بســیار حائز 

اهمیت بود و ایشان هیچگاه خواری ملت بزرگ ایران را تحمل نکرد 
و تحمل نمی کرد و آن زمانی که احساس کرد استیالی خارجی 
می خواهد بر آزادی مردم حاکم شود، صبر را از کف داد و گفت که 
قلبم در فشار است و چند روز است که کم خوابیدم و با ناراحتی 
فریاد زد که عظمت ایران و ارتش ایران را لگدکوب کردند و باید در 
کشور عزای عمومی اعالم کنیم. روحانی خاطر نشان کرد: امام)ره( 
این اقدام را در شــرایطی انجام داد که در ۴ آبان 13۴3 به خاطر 
کاپیتوالسیون، مستشاران آمریکا در مصونیت بودند، اما ایشان 
تحمل نمی کرد که قدرت های استعمارگر بخواهند عظمت مردم 

ایران را زیر سوال ببرند.
رییس جمهور افزود: امام)ره( راه مقتضیات زمان و انطباق فهم 
دین در چارچوب نیاز جامعه را به ما آموخت و اعالم کرد اجتهاد 
در واقع، اجتهاد زمان و مکان است و پویایی فقه را به خوبی برای 

ما تبیین کرد.
روحانی تاکید کرد: قانون اساسی، آرای مردم و انتخابات، مجلس 
آزاد، دولت مقتدر و استقالل قضائی همه از یادگاران امام راحل 
است. وی اظهار داشت: اگر انتخابات آزاد و کالم امام که میزان رای 
ملت است، نبود، امروز شاید در آستانه چهلمین سالروز انقالب 
اسالمی قرار نمی گرفتیم. رییس جمهور با بیان اینکه ملت عزیز 
ایران بعد از ۴ سال تالش دولت یازدهم یک بار دیگر مسئولیت اداره 
کشور را بر دوش دولت دوازدهم قرار دادند، گفت: دولت دوازدهم 

 با تجربیات دولت یازدهم و دولت های گذشــته امروز آماده تر از
 ۴ سال پیش سکان نظام اسالمی و دستگاه اجرایی کشور را در 
کنار سایر مسئوالن و با هدایت رهبری نظام بر دوش گرفته است 
و ما امروز امیدوارتر از ۴ سال گذشته خود را برای حل مشکالت 
کشور آماده و با اندوخته تجربه و امید بیشتر و اراده ای مستحکم تر 

برای انجام مطالبات مردم مهیا کرده ایم.
روحانی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که امید مردم به 
آینده و حضور آنها در صحنه و اعتمادشان به نظام و دولت باید 
باقی بماند. مردم باید در برابر هر دستگاه خبری و رسانه ای که 
بخواهد امید، اعتماد و حضور مردم در صحنه را مخدوش کند به 

خوبی نظراتشان را تبیین کنند.
روحانی گفت: امام)ره( از سال ۴1 نهضت اسالمی را برای مردم 
آغاز کرد و پس از 1۶ سال آن را به ثمر رساند و امروز در آستانه ۴0 
سالگی پیروزی انقالب قرار داریم و تا ۴ سال آینده به استقبال قرن 

جدید شمسی خواهیم رفت.
رییس جمهور ادامه داد: اگر هدایت های رهبری در کنار ما باشد 
و حمایت، دلگرمی و پشتوانه مردم در این صحنه باشد، حتما از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
روحانی با تاکید بر اینکه ما از تهدیدات و توطئه های خارجی باکی 
نداریم، چرا که عدم هراس از بیگانگان را از امام)ره( آموخته ایم، 
گفت: امام)ره( در جنگ ۸ ساله ای که همه قدرت ها از متجاوزین 
علیه ایران حمایت می کردند، خم به ابرو نیاورد و به ما آموخت که 
چگونه یک ملت با اراده ای مستحکم می تواند در برابر انواع توطئه ها 
ایستادگی کند. رییس جمهور با بیان اینکه ۴ سال پیش تصور 
نمی کردیم که در دولت یازدهم بتوانیم مشکالت بزرگ اقتصادی، 
اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و امنیت ملی را به خوبی پشت 
سر بگذاریم و پیش ببریم، گفت: امروز امیدوارتر از ۴ سال گذشته 
هفته دولت را گرامی می داریم و با راه، سیره و آرمان های امام)ره(، 
عهد می بندیم. روحانی ادامه داد: به فرموده  امام)ره( باید در کنار 
مردم و با مردم باشیم و در راه اهداف مردم حرکت کرده و اتکای ما 

باید بحق بوده و هدف نهایی  رضایت خداوند باشد.
رییس جمهور اظهار امیدواری کرد کــه دولت دوازدهم در کنار 
حمایت ها و حضور مردم در صحنه بتواند مشکالت بزرگی را که 

پیش رویش است، از میان بردارد.
روحانی با بیان اینکه امروز دیگر زمان سعی و خطا نیست، تاکید 
کرد: ما باید با اراده مستحکم تر اقدامات اساسی را برای قرن آینده، 

شمسی در این ۴ سال انجام دهیم.
رییس جمهور اظهار داشت: به رحمت و فضل خداوند و عنایات 
خاصه حضرت ولی عصر)عج(، هدایت های رهبر معظم انقالب 
و پشتوانه مردم امیدوارم و ان شــاء ا... بتوانیم این راه را به خوبی 

ادامه دهیم.

روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام)ره(: 

با هدایت رهبری و حضور مردم مشکالت را رفع می کنیم

یادداشت

کافه سیاست

 روایت احمدی نژاد
 از پشت پرده گشت ارشاد

دولت بهار کلیپی از ســخنان احمدی نژاد در خصوص گشت ارشاد 
منتشر کرده اســت. احمدی نژاد در این کلیپ می گوید: عده ای از 
موافقان طرح گشت ارشاد آلبومی از بدترین تصاویر زنان بد حجاب را 
تهیه کرده بودند و آن را به علما و مراجع نشان می دادند و می گفتند ما 
می خواهیم با اینها مقابله کنیم، اما احمدی نژاد نمی گذارد. وی ادامه 
داده است: بعد همان عده می رفتند در خیابان و زنان و دخترانی که 
پوشش چندان بدی هم نداشتند را کتک می زدند و می گفتند این کار 
احمدی نژاد است.من یک بار به نیروی انتظامی گفتم شما در عرض 
سه ماه با دو میلیون و ششصد هزار زن برخورد کردید. بعضی هایشان 

دوبار یا سه بار. به نیروی انتظامی گفتم آیا کسی دیگر باقی مانده؟

 مالقات وزیر حج عربستان 
و رییس سازمان حج ایران

رییس سازمان حج و زیارت ایران در مکه با وزیر حج عربستان مالقات 
کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مکه ، حمید محمدی معاون 
وزیر و رییس سازمان حج و زیارت ایران با محمد بن صالح بنتن، وزیر 
حج و عمره عربستان سعودی، در مکه مالقات کردند. در این دیدار رییس 
سازمان حج وزیارت جمهوری اسالمی ایران بر اجرای کامل توافق نامه 
بین دو طرف تاکید کرده ، جهت تسهیل در پروازهای برگشت زائرین 
و همچنین فرآیند ایام تشریق بحث و گفت وگو کردند. طرفین تالش 

برای ایجاد آرامش و سالمت زائران به عنوان یک اصل معرفی کردند.

 تالش روسیه 
برای برگزاری نشست ۵+۱

برنا : روسیه در تالش است تا جهت حل و فصل اوضاع پیرامون ایران 
برگزاری اجالس گروه 1+5 را درخواست کند .

ایگور ماروزوف، عضو کمیسیون بین الملل شورای فدراسیون روسیه 
با اعالم این خبر گفت: به دلیل وجود گروه میانجی 1+5، طرفین بر 
سر برجام به توافق رســیدند و به نظر من برگزاری این نشست در 
شرایط کنونی الزم است. این مقام روس تاکید کرد: باید از نمایندگان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز دعوت به عمل آید تا در این نشست 
بار دیگر تایید کنند که ایران بدون قید و شرط به توافقنامه هسته ای 
پایبند بوده و به مفــاد آن عمل می کند. وی خاطرنشــان کرد: به 
احتمال زیاد اتحادیه اروپا از موضع روسیه برای برگزاری این نشست 
حمایت خواهد کرد زیرا اروپایی ها ســرمایه گذاری در ایران را آغاز 
کرده و عالقه مند به بی ثبات سازی اوضاع در این کشور نیستند. این 
اظهارات در حالی بیان می شــود که مقامات آمریکایی در تازه ترین 
موضع گیری های خود در تالش هستند، توافقنامه بین المللی 1+5 با 
ایران در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را زیر سوال 

ببرند و آن را نقض کنند.
در همین رابطه رییس ســازمان انرژی اتمــی در رابطه با احتمال 
برگزاری نشست وزیران خارجه ایران و 1+5 درباره برجام در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل، گفت: احتماال آقــای ظریف درباره 
برگزاری چنین نشستی اقدام خواهند کرد. علی اکبر صالحی افزود: 
تا جایی که می دانم آقای ظریف و وزارت خارجه با جدیت موضوع را 
پیگیری می کنند و ما اطمینان داریم که وزارت خارجه در رابطه با 
پیگیری اجرای برجام و جلوگیری از هرگونه اعمال فشار و جلوگیری 
از هرگونه اقدام برای اجرای موفق برجام تمام تالش خود را خواهند 

کرد.

عکس روز

 رزمایش مردم ونزوئال 
برای مقابله با حمله احتمالی آمریکا

انتخاب: ونزوئال برای مقابله با تهدیدات آمریکا رزمایش سراسری برگزار 
کرد که در آن افراد  بین 1۸ تا ۶0 سال شرکت کردند.

 الشرق االوسط: 

 قطر به»اسب تروا«ی ایران
 تبدیل شده است!

روزنامه الشرق االوسط در مطلبی مدعی شد ایران و قطر با حمایت از طرحی 
»خطرناک«، برای سرنگون کردن دولت های کشــورهای عربی تالش 
می کنند. این روزنامه سعودی نوشت: بعد از اعالم تقویت روابط قطر و ایران، 
دوحه دیگر مجبور نیست به راه خود در شورای همکاری خلیج )فارس( 
ادامه دهد. اکنون ایران و قطر آشــکارا در یک خانه قرار گرفته اند و دوحه 
دیگر اجباری ندارد تا در تصمیم گیری های ما مشارکت کند! قطر از القاعده 
در یمن حمایت کرد و ایران از حوثی ها )جنبش انصارا...( که هر دو طرف با 
»دولت قانونی« )دولت مستعفی و فراری منصور هادی( مبارزه می کنند، 
پس دوحه و تهران در یمن نیز یکپارچه هستند. الشرق االوسط در انتها این 
یادداشت مدعی شده است: قطر در دشمنی و خصومت، زیاده روی کرد و 
راضی شد ایران از آن ســواری بگیرد و خودش هم به »اسب تروا« تبدیل 
شود که می خواهد به قلعه شــورای همکاری خلیج )فارس( یورش ببرد، 

اما خلیجی هایی که واقعیت را می بینند این مسئله را نخواهند پذیرفت.

وب سایت »آیریش تایمز« مدعی شد:

تالش عربستان برای رابطه با ایران
وب سایت »آیریش تایمز« در گزارشی به قلم »مایکل جانسون« ضمن اشاره 
به اینکه تمام نشانه ها حاکی از چرخشی بنیادین در سیاست های منطقه ای 
عربستان سعودی است نوشت: شکست سیاست های جنگ طلبانه عربستان 
در سوریه و یمن موجب شــده که این کشور به سمت ایران چرخش پیدا 
کند. نویسنده در خصوص نشانه های مبنی بر چرخش عربستان به سمت 
ایران و تالش برای کاهش تنش بین دو کشور به اعزام ۸۶ هزار زائر ایرانی 
در مراسم حج امسال پس از دو ســال و همچنین دیدار کوتاه وزیر امور 
خارجه ایران و عربستان در نشست سازمان همکاری کشورهای مسلمان در 
استانبول اشاره می کند. وی می افزاید: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
در دیدار با مقتدی صــدر از این روحانی عراقی خواســته تا میان ایران و 
عربستان میانجی گیری کند. نگارنده مدعی است محمد بن سلمان حتی 
اخیرا سیاست های ریاض در جنگ سوریه را تغییر داده و به گروه های تحت 
حمایت عربستان گفته که گفت وگوها با دولت سوریه را بر اساس ماندگاری 

بشار اسد در آینده قدرت سوریه تنظیم کنند.

واکنش
رییس دفتر رییس جمهور:

تغییر اتوبوسی مدیران در 
دولت دوازدهم را رد می کنیم

پارلمان خبر

آگهی مزایده 

دانشگاه آزاداسالمي واحد اردستان درنظردارد کافه تریا، بوفه ها وآشپزخانه سلف سرویس واجاره 
سالن ورزشي وفروش اسقاطي خودرا از طریق مزایده عمومي به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید.

لذا ازکلیه متقاضیان دعوت بعمل مي آیدجهت دریافت اسنادمزایده ازتاریخ 9۶/۶/۶به دبیرخانه 
دانشگاه به آدرس اردستان میدان مدرس بلواردانشجو ، دانشگاه آزاداسالمي واحد اردستان مراجعه 

وحداکثر تاتاریخ 9۶/۶/11اسنادمذکوررابه دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.
جهت دریافــت اســنادمزایده ارائه فیــش واریزي100000)یکصــد هزار(ریالي به حســاب 
شماره021۶19۴772001بنام دانشگاه آزاداسالمي واحد اردستان نزد بانک ملي شعبه اردستان 

الزامي مي باشد. 
دانشگاه دررد یاقبول پیشــنهادات مختار بوده وهزینه هاي درج /آگهي ها برعهده برنده مناقصه 

مي باشد.تلفن: 5۴2۴۶7۴1-031)داخلي 231(
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 در نشست معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون 
روستایی با مدیران کارخانجات شیر استان مطرح شد:

بی ثباتی بازار با افزایش ناگهانی 
قیمت ها

معاون بازرگانی ســازمان مرکزی تعاون روســتایی کشور گفت: 
بی توجهی به قواعد بازار و افزایش ناگهانی قیمت، حاصلی جز حذف 
یک محصول ضروری در سبد کاالی خانوارها و ایجاد بی ثباتی در 
بازار نخواهد داشت. حسن شیبانی در نشست با دامداران و مدیران 
کارخانجات شیر استان اصفهان، با اشــاره به اینکه حفظ آرامش 
در مقابله با تنش های بازار و پرهیــز از برهم زدن تعادل قیمت ها، 
بخشــی از مدیریت تنظیم بازار محسوب می شود، اظهار داشت: با 
تقویت بنیه تشکل ها و مدیریت سرمایه های سرگردان واسطه ها 
در بخش کشاورزی، می توان به سودی متعارف و متعادل متناسب 
با سهم تولید کننده، واســطه و مصرف کننده دست یافت. معاون 
بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز 
در این جلسه با بیان اینکه خرید حمایتی شــیر خام از دامداران، 
یکی از طرح های موفق چند سال اخیر در سطح کشور است، گفت: 
سازمان تعاون روســتایی در کوتاه ترین زمان با ورود خود توانست 
تعادلی را در سال های ۹۴ و ۶ ماه اول سال ۹۵ برای تولیدکنندگان 

و کارخانجات ایجاد کند.

دیدگاه

کافه  اقتصاد

بهره برداری از طرح بزرگ صنعتی در شرکت فوالد مبارکه
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان  گفت: همزمان با هفتــه دولت، طرح 
بومی سازی و جایگزینی ۱۶عدد پایه هیدروژنی در واحد باکس آنیلینگ نورد سرد 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان بهره برداری شد.

10 میلیارد دالر صرف مهار 
آب های مرزی در کشور می شود

رییس دیوان محاســبات کشــور و عضو ناظر صندوق 
توســعه ملی، از اختصاص ۱۰ میلیــارد دالر از محل 
اعتبارات صندوق برای مهار آب های مرزی در کشــور 

خبر داد. 
عادل آذر گفت: این اعتبار با دستور مستقیم مقام معظم 
رهبری در اختیار استان های مرزی قرار گرفته است. وی 
افزود: یک میلیارد دالر از این اعتبار سهم استان اردبیل 
اســت که برای تکمیل طرح های مختلف ازجمله سد 
عمارت گرمی، احمد بیگلوی مشگین شهر و طرح های 

آبی شمال استان اردبیل هزینه خواهد شد.

فروش »بن سای« و 
»الکی بامبو« ممنوع شد

رییس اتحادیه گل فروشان، از ابالغ دستور جمع آوری 
گل های »الکی بامبو« و »بن سای« از گل فروشی های 

سطح تهران خبر داد.
اکبر شاهرخی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ به بعد با دستور 
وزارت جهاد کشــاورزی واردات این دو نوع گل ممنوع 
اعالم شــده، اما باید توجه داشــت که طی این سال ها 
 بخش قابل توجهی قاچــاق در این حوزه صورت گرفته 

است. 
وی همچنین گفت: از اول شــهریور امســال به تمام 
واحدهای گل فروشی سطح تهران که زیر نظر اتحادیه 
قرار دارنــد اعالم کرده ایم که فروش ایــن گل ها از این 
پس ممنوع خواهد بود و باید این دو نوع گیاه از ســطح 

گلفروشی ها جمع آوری شوند.

تکمیل استاندارد ۹۶ درصدی انطباق 
غذای حالل با  فقه شیعه جعفری

رییس سازمان ملی اســتاندارد گفت: با اقدامات انجام 
شده توانسته ایم در سطح منطقه استاندارد غذای حالل 
با انطباق بیش از ۹۶ درصد با فقه شــیعه جعفری را به 

ثمر برسانیم. 
نیره پیروز بخــت در دیدار بــا نماینده ولــی فقیه در 
خراسان جنوبی با اشــاره به تدوین گردشگری حالل با 
ریاست آیت ا... هاشمی شــاهرودی گردشگری حالل، 
اظهار کــرد: عالوه بر ایــن در هیئت وزیران شــورای 
سیاســت گذاری حالل تصویب شــده که مسئولیت 

دبیرخانه آن با سازمان ملی استاندارد است.

قیمت انواع دستگاه فتوکپی

بازار

SHARP MX-2614N شارپ

 29,500,000
ریال

 29,650,000
ریال

معاون مســافری راه آهن جمهوری اســالمی ایران، از راه اندازی قطار 
مسافری اصفهان- یزد -کرمان- زاهدان همزمان با هفته دولت خبر داد.

میرحسن موسوی گفت: طبق برنامه قطار زاهدان - اصفهان چهارشنبه 
هشتم شهریور ۹۶ همزمان با هفته دولت راه اندازی می شود و سیر خود 

را در این مسیر آغاز می کند. 
وی افزود: این قطار دارای واگن های چهارتخته درجه یک بوده و در حال 
حاضر هفته ای یکبار در این مسیر رفت و آمد خواهد کرد و در مسیر خود 
پس از حرکت از زاهدان، از شهرهای کرمان و یزد عبور می کند که برای 

مردم ساکن در این شهرها نیز سهمیه خاصی پیش بینی شده است. 
معاون مسافری راه آهن جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: در صورت 
استقبال هموطنان از قطار مســافری زاهدان- اصفهان، تعداد دفعات 

حرکت آن در هفته افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون شرکت راه آهن خبر داد:

راه اندازی قطار مسافری 
زاهدان- اصفهان از چهارشنبه

بهره برداری از 474 پروژه کوچک و بزرگ برق رسانی 
در هفته دولت

مهندس پیرپیران با گرمیداشــت هفته دولــت و در مدار 
قرار گرفتن ۴7۴ پروژه بزرگ و کوچک برق رســانی، ایجاد 
روشنایی معابر و بازسازی شبکه های برق شهری و روستایی 
با اعتباری بالغ بر ۵۳8 میلیارد ریال در شهرستان اصفهان 
را در دســتور کار قرار داد. وی تصریح کرد خدمات رسانی 
سالم از مهم ترین اهداف شــرکت توزیع برق اصفهان است 
که امیدواریم در ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال، 
این امر بیــش از پیش عملیاتی گــردد. وی در ادامه افزود: 
ظرفیت سازی برای رسیدگی به درخواست های جدید مردم، 
افزایش ضریب پایداری شبکه های برق با بهره برداری از ۳28 
دستگاه پست زمینی و هوایی، ۶2 کیلومتر کابل کشی فشار 
متوسط و ضعیف و 282 کیلومتر شبکه هوایی فشار متوسط 

و ضعیف، در بافت های سنتی اصفهان صورت گرفته است.
وی در ادامه، به زیباسازی مبلمان شهری اشاره کرد و گفت: 
نزدیک به ۶۱ کیلومتر روشــنایی به مبلغ ۴۹میلیارد ریال، 
زیبایی شهر اصفهان را دو چندان نموده و از پروژه هایی است 
که عملیات اجرایی آن پایان یافته و بهره برداری رسمی آن 

در هفته دولت آغاز خواهد شد.
احداث شبکه هوایی فشار ضعیف با هدف کاهش خاموشی و 
تلفات شبکه، استفاده از کنتورهای هوشمند، نیرو رسانی به 
مشترکین جدید، احداث کابل خودنگهدار در مزرعه گورت، 
زمینی نبودن شبکه و تغذیه ساختمان های جدید االحداث 

و کوتــاه کردن طول فیدرهــا و نقاط مانور، تبدیل پســت 
ســلولی به کوبیل و رفع ضعف ولتاژ در محل های مختلف 
شهر اصفهان، پروژه هایی اســت که افتتاح آن در این هفته 

صورت می پذیرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان با اشــاره به سامانه 
غیرحضوری ســمیع و بصیر تاکید کــرد: در بخش فروش 
انشــعاب و انرژی و خدمات پس از فروش انشعاب و انرژی، 
تالش کرده ایــم در کمترین زمان ممکــن خدمات الزم را 
به مردم ارائه نماییم و مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری، 
تنها ازطریق یک تماس با شماره تلفن ۳8۱2۱ از ساعت 7 
تا 2۱ می توانند سواالت و خدمات مورد نیاز خود را دریافت 
کنند. رســالت مرکز بصیر نیز مسئول نظارت بر تماس ها و 

ارتباط های مردم با مرکز سمیع است.
وی در ادامه، به ســامانه حوادث و اتفاقات ۱2۱ اشاره کرد 
و گفت: اگر هر مشــکلی در روند برق رســانی ایجاد شود، 
همشهریان اصفهانی می توانند با این شماره تماس گرفته و 
درخواست های خود را مطرح کنند که پس از بررسی های 
الزم و توضیحات اصلی که در سیســتم قرار می گیرد، در 
نهایت یک پیامک پاسخ برای تماس گیرنده ارسال می شود.
پیرپیران درخصوص هوشمندســازی نقاط قطع و وصل و 
قرائت هوشمندانه گفت: نزدیک به 7۰۰۰ کنتور هوشمند 
پارامترهای شبکه  را رصد می کنند که از این تعداد ۴۰۰۰ 
انشعاب دیماندی مجهز به سیستم AMR و نزدیک به ۳۰۰۰ 

کنتور فهام، قرائت کنتورها را انجام می دهند.

هفت نیروگاه خورشیدی تا ۶ ماه در اصفهان آینده 
وارد مدار می شود

مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: تا ۶ ماه آینــده هفت نیروگاه خوشــیدی با ظرفیت 
۱۵مگاوات در شهر اصفهان در مدار بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.
ســارا صالحی با اشــاره به اینکه ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی 
کوچک در حوزه شــهر اصفهان در حال بهره برداری است، 
افزود: 87 مورد از این نیروگاه ها مربوط به سال ۹2 بوده که 

به صورت پایدار در حال بهره برداری است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
با اشاره به ابالغیه وزیر نیرو در دولت یازدهم پیرامون خرید 
تضمینی برق نیروگاه های کوچک، اظهار داشــت: تاکنون 
۱۵۹ قرارداد خرید تضمینی برق خورشــیدی در اصفهان 
منعقد شــده؛ همچنین هشت ســامانه خورشیدی به برق 
مجهز شدند که میزان این برق تولیدی ۱۵2کیلووات است.

وی با تاکید بر اینکه مجموع انــرژی تولیدی نیروگاه های 
خورشیدی شــهر اصفهان 2۳۳هزارکیلووات ساعت است، 
تصریح کرد: این میزان انرژی، برق ۱۰۰ خانوار اصفهانی را 
تامین می کند. صالحی گفت: مجموع درآمد هشت سامانه 
برق خورشیدی شــهر اصفهان، معادل 88 میلیون تومان 
اســت.مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان همچنیــن گفت: تا ۶ مــاه آینده هفــت نیروگاه 
خوشیدی با ظرفیت ۱۵مگاوات در شــهر اصفهان در مدار 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
تبدیل ۶۰۰ کیلومتر از شــبکه های فرســوده برق 

شهرستان اصفهان به کابل خودنگهدار
معاون بهره برداری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
نیز در این نشست  با اشــاره به اینکه قرار است تا پایان سال 
۹۶ تمام خدمات شرکت توزیع برق غیرحضوری شود، گفت: 
استراتژی ما این است که تماس های غیرحضوری برق که 
عموما در بخش روشنایی معابر و همچنین قطعی و خاموشی 
های برق است کاهش یابد. حمیدرضا آقایی با تاکید براینکه 
در راستای این سیاست تماس های مردم کاهش یافته است، 
افزود: در سال ۹۳ میزان تماس های مشترکین 8۰۰ هزار 
مورد بود که این عدد در ســال ۹۴ به ۶۰۰ هزار تماس و در 
سال ۹۵ به ۵۰۰ هزار تماس کاهش یافته است. وی افزود: 
در ۵ ماهه نخست امسال میزان تماس های مشترکین برق 
این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱7درصد کاهش 
یافته است. وی در ادامه با اشاره به تبدیل شبکه های فرسوده 
کابل خودنگهدار برای کاهش خاموشی برق، بیان داشت: در 
سال جاری قرار است ۶۰۰ کیلومتر از این شبکه ها به کابل 

خودنگهدار مجهز شوند.

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: میزان صادرات استان اصفهان 
در ۵ ماهه نخســت امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ وزن ۱۵درصد و از حیــث ارزش ۱7درصد افزایش 

داشته است.
اســداله احمدی ونهری اظهار داشــت: در ۵ ماهه ۱۳۹۶، از 

استان اصفهان ۵82 قلم کاال به میزان یک میلیون و 78۰ هزار 
تن و ارزش ۶۱8 میلیون و ۶۳ هزار دالر، به مقصد 87 کشور 
جهان صادر شده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ وزن ۱۵درصد و از حیث ارزش ۱7درصد افزایش داشته 
اســت. وی عمده ترین کاالهای صادراتی از استان اصفهان را 

محصوالت پتروشیمی به ارزش ۱۶8 میلیون دالر، آهن آالت 
و فوالد ۱۵۹ میلیون دالر و فرش ۵8 میلیون دالر برشمرد و 
افزود: مهم ترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی استان 
اصفهان، عراق بــا ۱7۰ میلیون دالر و 28 درصــد، امارات 
متحده عربی با ۱۰۴ میلیون دالر و ۱7 درصد، افغانســتان 
با ۹8 میلیون دالر و ۱۶ درصد، پاکســتان با ۴8 میلیون دالر 
و 8 درصد و چین با 28 میلیون دالر و ۵ درصد ســهم از کل 

صادرات استان هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان بیان کرد: در راستای اجرای اقتصاد 
مقاومتی و دولت الکترونیک، صادرات تولیدکنندگان استان 
اصفهان با حداقل تشریفات گمرکی و از طریق سامانه جامع 

امور گمرکی، بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می پذیرد.
وی گفت: ۳8 هزار و ۶8۶ تن کاال به ارزش ۱8۰ میلیون و ۳۳۵ 
هزار دالر به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل، از نظر وزن 2۶ درصد و از حیث ارزش ۵۰ 

درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک اصفهان:

صادرات از استان اصفهان 1۷درصد رشد یافت

سکه تمام بهار آزادی
11،890،000 ریال)طرح جدید(

6،440،000 ریالنیم سکه

3،740،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،212،890 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

دوری از اقتصاد سیاســی، تعیین اولویت اول کشــور یعنی 
اقتصاد، خروج بخش دولتی از خام فروشی و حمایت بخش 
خصوصی به منظور فعالیت هــای مولد، ازجمله مباحثی بود 
که در نشست مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان برای 

شکوفایی اقتصاد مطرح شد.
نشست هم اندیشی مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
با حضور جمعی از اساتید، بازاریان و فعاالن اقتصادی برگزار 

شد.
 دراین جلســه عباس تاج بخش یکی از فعــاالن اقتصادی، 
با شــمارش چالش های اقتصادی ایران گفــت: بحران آب، 
ناکارآمــدی در اشــتغال مولد، معضالت محیط زیســتی، 
معضالت صندوق های بازنشستگی، بدهی های معوق دولتی 
و ناکارآمدی نظام بانکی، از اصلی ترین چالش های اقتصادی 
ایران است. وی با اشاره به اینکه دولت ها به جای وظیفه اصلی 
خود یعنی هدایت، حمایت و نظارت به کارهای اجرایی وارد 
شده اند، افزود: همین باعث شده تا دست بخش خصوصی از 
تولید کوتاه شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت باید با 
توسعه سیســتم نظارتی و هدایتی خود، به توسعه کسب و 
کار دامن بزند تا بستر برای فعالیت بخش مولد یعنی بخش 

خصوصی فراهم باشد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان، 
در ادامه این نشست با اشــاره به اینکه ۹ هزار و ۱۶۰ واحد 

صنعتی در اصفهان وجود دارد، گفت: متاســفانه 2۵ درصد 
این واحدها در حالت تعطیلی هستند، درحالی که اصفهان 
نخستین استان صنعتی کشــور تلقی می شود. محمدجواد 
بگی اضافه کرد: در اســتان اصفهان 7۰ شــهرک صنعتی 
وجود دارد که در آنها ۴ هزار و 7۳۰ واحد فعالیت می کنند و 
گفتنی است که این واحدها برای ۱۰۰هزار نفر فرصت شغلی 
ایجاد کرده اند. وی با اشــاره به اینکه نیمی از شــهرک های 

صنعتی را باید »شــهرک های سیاسی« بنامیم، اضافه کرد: 
بسیاری از این شهرک ها بدون هیچ مطالعه قبلی برای دارا 
بودن ظرفیت تولید و نیروی انســانی، تنها با اذن نماینده ای 
خاص در شــهرها یا روســتاها بنا شده اســت. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
رویکرد مسئوالن ما صنعت ســتیزی است گفت: مسئوالن 
می گویند همین تعداد صنعت کفایت می کند و برای توجیه 

 صحبت های خود، میزان آالیندگی این شــهرک ها را مطرح
 می کنند.

اصفهان فرصت های زیادی برای شکوفایی اقتصاد 
دارد

دبیر مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان، همچنین در این 
نشست گفت: اصفهان، استانی با ظرفیت های عظیم بوده و 

وجود بیش از 8 هزار واحد صنعتی دلیلی بر این مدعاست.
محمد پاک طینت با اشاره به اینکه اصفهان بیشترین سهم 
را در تولید ناخالص ملی دارد، بیان داشــت: از ســوی دیگر 
اصفهان بزرگ ترین شــهرک علمی و تحقیقاتی با بیشترین 
افراد تحصیل کرده را داراست، با این حال در آمارهای منفی 
هم سرآمد است؛ به عنوان نمونه رتبه اول »ام اس«، رتبه دوم 
آلودگی هوا بعد از اهواز و رتبه چهارم در بیکاری ازجمله این 

مصادیق است.
وی با اشاره به اینکه فرصت ها و تهدیدهای زیادی در این شهر 
وجود دارد تصریح کرد: ما به یک استراتژیست نیاز داریم تا از 

این موانع و فرصت ها بهره کافی را ببرد.
دبیر مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان افزود: برای عبور 
از تهدیدهای اقتصادی و به دست آوردن رونق، راهی نداریم 
جز اقدامات جمعی و این مسیری است که تمام کشورهای 
توســعه یافته پیموده اند؛ چرا که بــا فردگرایی کاری پیش 

نمی رود.

 اصناف
در نشست مجمع فعاالن اقتصادی استان مطرح شد:

اصفهان فرصت های زیادی برای شکوفایی اقتصاد دارد

TOSHIBA e-STUDIO2007 توشیبا
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ریال
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مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست خود با اصحاب رسانه، از ایجاد ظرفیت  مریم مومنی
برای برقراری انشعابات جدید در شهرها و روستاهای شهرستان، تبدیل شبکه های هوایی به زمینی، 

هوشمندسازی و افتتاح پروژه های متعدد  در سطح شهرستان اصفهان خبر داد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از آغاز عملیات اجرایی ۱۰ پروژه 
گازرسانی در استان اصفهان طی هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۴7میلیارد 
و ۳۶۰میلیون ریال خبر داد. مصطفی علوی پیرامون آخرین دستاوردهای 
شرکت گاز استان در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مشترکین و 
همچنین پروژه های آماده افتتاح در این هفته، بیان داشت: با تالش کارکنان 
این شرکت و در راستای خدمات گازرسانی، توسعه و نگهداری شبکه های گاز 
و ارتقای سطح  رضایتمندی مشترکین، ۱۰ پروژه گازرسانی با هزینه ای  بالغ بر 
۴7میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال بهره برداری و آماده کلنگ زنی می شود. وی 
افزود: چهار پروژه با هزینه ای  بالغ بر ۱۶ میلیارد و 8۰۰  میلیون ریال گازرسانی 
به روستای بارونق کاشان، احداث ساختمان اداره گاز قمصر کاشان و توسعه 
و تجهیز ساختمان اداری گاز شهرستان های مبارکه و گلپایگان انجام شده و  

آماده افتتاح و بهره برداری است.

بهره برداری و آغاز 
عملیات اجرایی 10 پروژه 
گازرسانی در هفته دولت

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

نوسازی و هوشمند کردن زیر ساخت های صنعت توزیع برق اصفهان
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صدای شوالیه درچهلستون طنین اندازمی شود
عالقه مندان برای شنیدن صدای شهرام وحافظ ناظری می توانند با تهیه بلیت از سایت »رسا 
کنسرت«، روزهای ۱۶و ۱۷شهریور به کاخ مجلل چهلستون مراجعه کنند. گفتنی است ناظری 

به »شوالیه« هم معروف است.

در شهر
فراخوان همایش فلسفه برای 

کودکان منتشر شد
موسســه »پیدایش رویش دیگر« در راستای فعالیت های خود در 
حوزه فلسفه و فرهنگ و آشناسازی عموم با فلسفه زندگی و تالش 
در جهت رشد عقالنیت شهروندان »مرکز ایرانی توسعه و پیشبرد 
برنامه فلســفه برای کودکان« را از پاییز ۹۶ به عنوان زیر مجموعه 
این موسســه و با نمایندگی رسمی از ســوی »موسسه توسعه و 
 »)IAPC(پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان در دانشگاه مونت ِکلِر
)موسسه تاسیس شده توسط پایه گذار این برنامه متیو لیپمن( در 
اصفهان تاســیس خواهد کرد، به همین مناســبت و همچنین به 
منظور بزرگداشــت روز جهانی فلســفه، در نظر دارد همایشی دو 
روزه را با عنوان »فلسفه برای کودکان« در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان 

ماه برگزار کند.
در این دو روز ابتدا محمدرضا واعظ به معرفی برنامه فلســفه برای 
کودکان موسسه IAPC  می پردازد و گزارشی از برگزاری دوره های 
آموزشــی، اجرای برنامه های پژوهشی و انتشار کتاب ها و مجالت 
در این موسسه ارائه خواهد کرد. سپس، حلقه کندوکاوی با حضور 
فعاالن این برنامه در شــهر اصفهان با محوریــت گفت وگو درباره 
چالش ها و مسائل اجرایی این برنامه در مدارس برگزار خواهد شد و 
در ادامه پنج کارگاه آموزش تسهیل گری در حلقه کندوکاو با حضور 

حسین شیخ رضایی و محمدرضا واعظ برگزار می شود.
عالقه مندان می توانند باتکمیل فرم پیش ثبت نام در ســایت این 
موسســه اعالم آمادگی کرده و حداکثر تا پایان شــهریورماه، فرم 
 info@rooyeshedigar.ir ثبت نام را به آدرس الکترونیکــی 

ارسال کنند.

فراخوان

دهم شهریورماه؛

فیلم مستند صائب تبریزی 
اکران می شود

 فیلم مســتند صائب تبریزی و کتاب »همان مشــتاق 
دیدارم«، دهم شــهریورماه در آرامگاه این شاعر بزرگ 
واقع در اصفهان اکران خواهد شد.از دیگر عوامل تولید 
این دو اثر می توان به محمود خلیلیــان )تصویربردار(، 
محمدحسین صفاریان، یلدا مرادی )بازیگران(، همچنین 
سید محمدصادق سیادت )مدیر روابط عمومی و مشاور 
رسانه ای(، آموزشگاه آزاد سینمایی مهر هفتم )مجری 
طرح( و نیما جوادی تهیه کننده و گردآورنده اشعار اشاره 
کرد. این مراسم توسط دفتر تخصصی موسیقی هنرسرای 
خورشید وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 

یک اصفهان برگزار خواهد شد.

در ایام دهه والیت برگزار می شود؛

اجرای طرح »والیت علوی 
اکمال دین نبوی«

 معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: در ایام دهه والیت ویژه 
برنامه هایی در قالب» والیت علــوی اکمال دین نبوی« 
در جوار حــرم مطهر ۲۰۲ امامزاده جلیــل القدر برگزار 
می شود.حجت االسالم و المسلمین حسن امیری ادامه 
داد: اجرای طرح والیت علوی اکمال دین نبوی همزمان 
با آغاز دهه والیت و از روز ۹ لغایت ۱۸ شهریور ماه و همراه 
با برنامه هایی همچون برپایی خیمه هــای معرفت، راه 
پیمایی خانوادگی با محوریت امامزادگان، فضاســازی 
محیطی در بقاع متبرکه، حضور مستبصرین در امامزادگان 
عظیم الشأن، برپایی مداحی توسط مداحان اهل بیت)ع(، 
برپایی محافــل دعای عرفه، برگزاری جشــن های عید 
قربان و عید غدیرخم، توزیع کتــاب در امتداد غدیر به 
همراه برگزاری مسابقه غدیرخم با همکاری و مشارکت 
۶۰ مبلغ اعزامی از شهر مقدس قم و همچنین ۲۰۰ مبلغ 

بومی برگزار می شود.
وی در ادامه بیان کرد: هر یک از برنامه های اعالم شــده 
براساس روزشــمار این طرح اجرا می شــود که روز اول 
والیت و نیایش، روز دوم والیت و اطاعت، روز سوم والیت 
و قرآن، روز چهارم والیــت و بصیرت، روز پنجم والیت و 
جوانان، روز ششم وقف از منظر والیت، روز هفتم والیت 
و هدایت، روز هشــتم والیت ایثار و شــهادت، روز نهم 
 والیت و بانوان و روز دهم والیت و امامزادگان نام گذاری

 شده است.

اینستاگردی

بازیگر هنرهفتم در 6 سالگی
آتیال پســیانی بازیگر قدیمی ســینما، تئاتر و تلویزیون کشــور، 
در آخرین پســت اینســتاگرامی خود به ســراغ تصویری جالب 
 و دیدنی در حدود ۵۰ ســال پیش رفته، زمانی که تنها ۶ ســاله 

داشته است. 
 آتیال پسیانی در اینستاگرام خود نوشت:» سال ۱3۴۲ ، یک آتلیه 

عکاسی در تهران، آتیالی ۶ ساله «

به گزارش ایمنا؛ این روزها، به همت ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهان، خیابان عالمه مجلسی)ره( رنگ و بوی 
تازه ای به خود گرفته و در ابتدای این خیابان و در مجاورت 
میدان قدس، تندیس نمادینی از این شخصیت بزرگ عالم 
اسالم قرار گرفته که هر رهگذری را به تامل و قرائت فاتحه و 

صلوات وا می دارد.
رضا قره باغی، طراح و سازنده این نماد که ساخت۱۲ یادمان 
و مجسمه ممتاز دیگر را نیز در کارنامه حرفه ای خود دارد، از 

جزئیات ساخت و طراحی نماد عالمه مجلسی)ره( می گوید.
وی گفت: یادمان عالمه مجلســی)ره( اثری فیگوراتیو است 
که پس از طراحی ماکت و مدل سازی، مراحل قالب گیری، 
ریخته گری و پرداختکاری فلز را ســپری کرده و در معرض 
دید شــهروندان قرار گرفته اســت.وی ادامه مــی دهد: در 
ســاخت یادمان عالمه از ۴۵۰ کیلوگرم برنز استفاده شده و 
مدل سازی مجسمه، ظرف مدت 3 ماه به انجام رسیده است.

قره باغی به ارتفاع 3 متری مجسمه اشاره و تصریح می کند: 

این تندیس در برابر فرســایش، مقاومت زیادی دارد و زنگ 
زدگی در آن، بسیار ناچیز خواهد بود.

این هنرمند مجسمه ســاز تاکید می کند: به دلیل اهمیت 
موضوع و ضرورت ماندگاری اثر، فلز برنز را به عنوان ماده ای 

ماندگار و فاخر در تولید اثر، انتخاب کرده ایم.
وی به دشواری های خلق این اثر اشــاره کرده و می گوید: 
به دلیل شخصیت برجســته عالمه مجلسی)ره( در تاریخ و 
اعتقادات عمیق مردم نسبت به این چهره شاخص، طراحی 
اثری که بتواند ابعاد معنوی و روحانی ایشان را بازگو کرده و 
وقار و متانت چهره را نشــان دهد، کاری سخت، حساس و با 

پیچیدگی های بسیار بود.
قره باغی یادآور می شود: برای هر چه بهتر دیده شدن نماد، 
ضمن بهسازی محیط پیرامون یادمان، زواید بصری مجسمه 

را نیز حذف کرده ایم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چهره عالمه بر اساس 
کدام تصویر تاریخی طراحی شده است، می گوید: متاسفانه 
تصویر مســتدلی از عالمه مجلســی)ره( در دست نیست و 
تصویری هم که به ایشــان منسوب اســت، نقاشی شمایل 
 گونه ای اســت که از نظر هنری در ســطح قابل قبولی قرار

 ندارد.
قــره باغی خاطرنشــان کرد: کاراکترســازی مجســمه بر 
اســاس مطالعه زندگی، آثار و احواالت عالمه انجام شــده 
 و پوشــش آن نیز از نگاره های دوره صفویه اقتباس شــده 

است.

استاد آدم آن چنان با احساس از تاریخ و نیاکانمان سخن می گفت 
که گاهی اشک از چشمانش جاری می شد. با شادی وصف ناپذیری 
از زندگی یاد می کرد و باوجودی که موهای سپیدش معرف سن 
اوست، اما دلش جوان است و می گوید »وقتی بعضی دوستان به 
من می رسند می گویند چقدر پیر شــدی، اما من در جوابشان 
می گویم چه پیری! من که این همه با نشاط و امیدبخشم.« در ادامه 
بخشی از گفت وگو با اصغر آدمی پیشکسوت عکاسی را می خوانید.

استاد آدمی، نام کتابتان چیست؟ 
قرار است اسم کتابم »شاهین شهر« و یا »ایران کوچک« باشد.

این کتاب از طرف چه سازمان یا ناشری منتشر می شود؟ 
مدت یک سال است که برای چاپ کتابم تالش می کنم، اما با موانع 
بسیاری مواجه شــدم و درنهایت قرار است که سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری شاهین شهر این کتاب را به چاپ برساند که 

امیدوارم به انجام برسد.
در بخشی از این کتاب با عنوان وجه تسمیه شاهین شهر، 
نوشــته اید که »امیرآباد به روایت عمورضا«، این روایت 

چیست؟ 
شاهین شهر از چند روستا تشکیل شده که یکی از آنها امیرآباد 
است. من با شخصی به نام عمورضا برخورد کردم که با گویش و 
زبان خودش داستان به وجود آمدن شاهین شهر را برایم تعریف 
کرد و من نوشتم. مدت ها قبل عمورضا ساکن شاهین شهر بوده 
و با چندنفر دیگر قنات ها را الیروبی می کردند، مدتی بعد عبدا... 
خان برومند به آنها می گوید که قناتی را گود کنند تا به آب برسند، 
عمورضا و بقیه می گویند این قنات آب ندارد و خشک شده است، 
اما برومند به آنها پاسخ می دهد که اگر آب ندارد برای شما که نان 
دارد. بروید کاری که گفتم انجام دهید روزی یک تومان خواهید 

گرفت. عمورضا و دوستانش به کار مشغول می شوند و بعد از مدتی 
به آب می رســند و آب فوران می کند. آنها سریع به عبدا... خان 
برومند اطالع می دهند، عبدا... خان  می گوید که اگر دروغ گفته 
باشید سرتان را همین جا می بُرم، اما وقتی می رود فوران آب را 

می بیند خشنود می شود.
خالصه اینکه به این ترتیب شــروع می کنند به آبیاری زمین ها 
و آبادانی را به وجود می آورند ولی بعدها متاســفانه چون در این 
محدوده پاالیشگاه ساخته شده بود، تصمیم می گیرند در اینجا 
برای کارگرها و مهاجرانی که از خارج از کشور می آمدند شهرک 
بســازند و به این ترتیب منازل محدوده سایت و خانه های چوبی 

ایجاد شدند. 
استاد در پایان خاطر نشان کرد: من شــعر زیبایی نیز از یکی از 
دوستان در کتابم روی جلد کتابم قرار دادم که مصداق این کتاب 

هم می تواند باشد:
»گویند که اصفهان عروس دهر است/ مهد هنر است و بی هنر را 
قهر است/ البته چنین اســت و ندارم تردید/ خال لب این عروس 

شاهین شهر است«

قول چاپ ایران کوچک به عکاس پیشکسوت اصفهانی

طراح و سازنده نماد عالمه مجلسی)ره(:

تصویر مستدلی از عالمه مجلسی)ره( در دست نیست

ابالغ تجدیدنظرخواهی
6/84 در خصوص پرونده کالسه 950390 شــعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان 
تجدیدنظرخواه لیال برمک با وکالت فرشــاد ضیائی به طرفیت مریم سفیددشــتی 
تجدیدنظرخواهی نموده است، لذا با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید منتشــر تا تجدیدنظر 
خوانــده 10 روز پس از نشــرآگهی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای شــیخ 
صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست 
ابالغ شــده تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارســال خواهد شد.م الف:15376 
 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )105 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/85  پرندده کالســه: 951210 ت 26 وقت رســیدگی 96/9/4 ساعت 9 صبح  
خواهان ها:آقایان حمید صادقیــان و داود صادقیان با وکالت آقایان ســید مهران 
امامی و سید حسین حســینی. خواندگان: فاطمه، فتانه، فرزانه، محمدرضا همگی 
طالب زاده به نشانی مجهول المکان خواسته: اعتراض ثالث نسبت به شماره دادنامه 
9409970376600807-94/8/5 صادره از شــعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان موضوع کالسه پرونده 940675ت/26 خواهان ها دادخواستی تسلیم دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان به درخواست خواهان ها و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رسانند. م الف: 15385 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان )158 کلمه، دو کادر(
ابالغ

6/86 نظر به اینکه آقــای حمید مقاره در پرونده کالســه 960715ب14 به اتهام 
سرقت موتور ســیکلت و نگهداری مواد مخدر از  طرف این بازپرسی تحت تعقیب 
می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره پنج اصهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی 
جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد . درضمن هزینه نشر آگهی از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 15427 شعبه چهاردهم دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان )142 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610100368802314 شــماره پرونــده:  6 شــماره ابالغنامــه: /87
9009980358602377 شماره بایگانی شــعبه: 940063 ابالغ وقت دادرسی به 
آقای حسین محتشم پور فرزند قاسم موضوع شکایت آقایان مهدی برنایی و علی 
خلیلیان به اتهام سرقت و غصب عنوان که تحت کالسه 940063 ثبت شعبه 7 دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان شده اســت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده اســت که مراتب طبق ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که 
در تاریخ 1396/08/15 ساعت 11 صبح جهت رسیدگی در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان حاضر شود. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رســیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.م الف: 

15356 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )145 کلمه، دو کادر(

اجراییه
شــماره    9610426794700028 ییــه: اجرا شــماره   6 /88
پرونده:9509986794700690  شماره بایگانی شعبه:950690 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794700571 
محکوم علیهم: 1- نوید انصاری 2- رضا کشاورز 3- نیما انصاری صدر محکوم اند 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان با مشخصات 33 ایران 
83 ق 292 و پرداخت مبلغ 2/520/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان: بهرام 
محمدی فرزند محمدصادق به نشانی 4 راه نورباران مقابل بانک صادرات پ 110. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده 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: 
15378 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم(

)390 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420350200169 ییــه: اجرا شــماره   6 /89
پرونــده:9509980350200201  شــماره بایگانــی شــعبه:950266 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه ی غیابی 95/1498- 95/9/29 
و 96/229 - 96/2/16 محکوم علیه: محســن ایزدی به نشانی مجهول المکان به 
پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/3/27 الی زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت 8/022/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له عباس شــریف زاده فرزند محمد به نشانی 
اصفهان خیابان کاوه خیابان جابرانصاری خیابان پنج آذر کوچه قائم المنتظر )26( 
کوی ویال پالک 97. و پرداخت حق االجرا مبلغ 12/000/000 ریال در حق صندوق 
دولت محکوم اســت. .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 اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل 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(. م الف: 15308 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)407 کلمه، 4 کادر(
ابالغ

9610100351104711 شــماره پرونــده:  6  شــماره ابالغنامــه: /90 
9509980351100337 شماره بایگانی شــعبه: 950367 خواهان پرویز شیروانی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان ملیحه شیروانی و خانعلی اسدی و خسرو شیروانی و 
احترام جوزدانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجرت المثل اموال و خلع 
ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال - خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره ی 
356 ارجاع و به کالسه 9509980351100337 ثبت گردیده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ضمن دریافت نظریه کارشناسی 
چنانچه اعتراضی داند ظرف مهلت یک هفته کتبا به شعبه ارائه نمایند. م الف: 15314 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420351100168 ییــه: اجرا شــماره   6 /91
پرونده:9409980351100493  شماره بایگانی شعبه:940543 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409970351101939 
محکوم علیه علی افشاری به نشــانی رضوان شهر روبروی حســینیه درب قهوه 
ای رنگ منزل افشاری محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/110/000 به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اســاس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده است در حق محکوم له: فرانک 
سعیدی فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان چهارباغ باال بن بست نسترن منرل دوم 
دست چپ کدپستی 8163916811 ک ملی 4920107760 تلفن: 09133376900 
و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 موسســات 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای 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 مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 15315 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)424 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610100351101516 ابالغنامــه: شــماره   6 /92
پرونده:9209980351100141 شــماره بایگانی شــعبه:920141 ابالغ شونده 
حقیقی: حمیدرضا قلی زاده- کریم حیدری به نشانی مجهول المکان در خصوص 
تجدیدنظر خواهی بهرام زراعت بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 81/96 صادره 
از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما 
ابالغ میشود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، 
به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به 
تجدیدنظر ارســال میگردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و 
استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد 
مراجعه نمایید.  م الف:15316 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/101 شماره: 951317 ش 14 به موجب رای شماره 2823- 950 تاریخ 95/12/24  
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه: مسعود هاشمیان نصرآبادی فرزند حیدر شغل راننده به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بالت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له: قیصر هاشم زاده فرزند صفرعلی شغل: کشاورز به نشانی چهارراه شیخ صدوق، 
شیخ صدوق شمالی طبقه ســوم مبل ســوین پالک 384. با وکالت آقای نصراله 
نامدارپور. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:15414 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()203 کلمه، 2 کادر(

آگهی استخدام 
مرکز اسقاط رفاه سازان کد 1413 جهت تکمیل کادر اداری 
خویش به 2 نفر نیروی کار خانم و آقا جهت انجام امور دفتری 
و کارگزاری با روابط عمومی باال، آشنا به کامپیوتر و ترجیحا 
دارای سابقه کاری نیازمند می باشد . از داوطلبان درخواست می 
گردد تا جهت تکمیل فرم استخدام به نشانی بزرگمهر چهار راه 
هشت بهشت ابتدای خیابان سپبهد قرنی مجتمع میالد نور طبقه 

دوم مراجعه فرمائید .
تلفن های تماس: 3۲۶۷۶۲۸3 - 3۲۶۷۶۲۸۷
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ویژه 

علم پژوهی

باتری جدید با ظرفیت شارژ دو برابر ساخته شد
محققان طرح جدیدی برای باتری ارائه کرده اند که در آن از منیزیم استفاده می شود. باتری 
جدید بدون خطر اشتعال، دستگاه را شارژ می کند و ظرفیت شارژ آن دو برابر باتری های 

لیتیومی فعلی است. به گفته محققان باتری جدید ظرفیت mAH/g۴۰۰ دارد.

تولید نانو لوله هایی برای 
شیرین کردن آب دریا

 محققین بــه تازگی موفق بــه تولید نانــو لوله هایی 
)nanotubes( از جنس کربن در ابعاد میکروسکوپی 
شده اند که می تواند به شــکلی موثر آب دریا را تصفیه 
کند. احتماال  این دستاورد جدید مسیر ما را برای شیرین 

سازی آب دریا با کمترین هزینه هموار سازد.
شــیوه عملکرد ایــن نانو لولــه ها شــباهت زیادی با 
عملکرد نوعی پروتئیــن خاص در ســلول های زنده 
دارد. پروتئین های مذکور می توانند آب ورودی را برای 
اســتفاده ســلول تصفیه کنند؛ البته این نانو لوله ها با 
ساختار ویژه خود قادر هستند تا ۶ برابر کارآیی بیشتری 

نسبت به پروتئین های مورد اشاره داشته باشند.
الزم به ذکر اســت کارآیی این نانو مواد هنوز به صورت 
عملی در تصفیــه آب دریا مورد آزمایــش قرار نگرفته 
است، اما در محیط آزمایشگاهی ثابت شده که آنها می 
توانند به طور کامل موجودی نمک آبی به شــوری آب 
دریا را از آن خارج کنند. اگر لوله های مورد بحث بتوانند 
فشارهای باالی آب را به خوبی تاب بیاورند می توان از 
آنها برای تصفیه آب دریا در مقیاس صنعتی اســتفاده 
کرد.»الکساندر نوی« )Aleksandr Noy( سرپرست 
 California« گروه تحقیقاتی مســتقر در دانشــگاه
Merced« می گوید که آنها ایده تولید این نانو لوله های 
کربنی را از همان پروتئین تصفیه کننده در ســلول ها 

موسوم به »آکواپورین« )aquaporin( گرفته اند.
پروتئین های مورد اشاره در تمام سلول های بدن انسان 
وجود دارند و می توانند آب میان بافتی را از هرگونه یون 
مضر تصفیه و در اختیار سلول ها قرار دهند. روش کار 
آکواپورین جالب توجه اســت. ساختار این پروتئین به 
شکلی است که می تواند مولکول های آب را با سرعتی 
زیاد از مجرایی ۰.۳ نانومتری عبور داده و از این طریق 
یون هــای آزاد را از آنها جدا کند.این پروتئین بســیار 
شکننده است و بازسازی آن نیز کار بسیار دشواری است، 
بنابراین محققین به این فکر افتادند که با بهره گیری از 
فناوری نانو نسخه مصنوعی و البته مقاوم آن با ۶ برابر 

سرعت بیشتر را برای شیرین سازی آب تولید کنند.

 رونمایی از تبلت قدرتمند
 با نمایشگر فوق دقیق

تبلت »Eve V« اولین تبلت جهان اســت که توسط یک شرکت 
معروف ساخته نشده و طراحی آن با کمک های مردمی بوده است.

تبلت یاد شده با همکاری سرمایه گذارانی از سراسر جهان طراحی 
شده و یکی از مهم ترین مزایای آن نمایشگر قدرتمند آن است.

نمایشگر 12/۳ اینچی این تبلت از دقت 288۰ در 192۰ برخوردار 
اســت. بدنه این تبلت تمام فلــزی و نمایشــگر آن ضدانعکاس و 

ضدخش است.
 m3/i5/i7 روی این تبلت به انتخاب کاربر می توان تراشــه های
را نصب کرد. همچنین میزان رم LPDDR3 آن هم می تواند 8 یا 
1۶ گیگابایت باشد. سیستم عامل این تبلت، ویندوز 1۰ خانگی یا 

Pro است.
 USB-A ۴/2 و قابلیت ارتباطی بی ســیم ، دو پرت Bluetooth
 USB-C Thunderbolt ۳/1 ، یک پرت USB-C ۳/۰، یک پرت

۳، یک جک صوتی از جمله امکانات جانبی این تبلت است.
چهار بلندگو، میکروفون استریو، دوربین های 5 و 2 مگاپیکسلی در 
پشت و جلو و صفحه کلید بی سیم یا سیمی قابل اتصال به انتخاب 

کاربر از جمله دیگر امکانات این تبلت 799 پوندی است.

 جایزه ۵۰۰ هزار دالری
 برای هک تلگرام و واتس اپ!

یک شرکت فعال در حوزه شناســایی باگ های خدمات اینترنتی 
برای هکرهایی که بتوانند به سیســتم امنیتی واتس اپ، تلگرام و 

سیگنال نفوذ کنند، جایزه 5۰۰ هزار دالری در نظر گرفته است.
اخیرا یک شرک فعال در زمینه شناسایی و فروش باگ های خدمات 
اینترنتی، تمرکز خود را روی دو پلتفرم محبوب و امن پیام رســان 
موبایل از قبیل ســیگنال )Signal(، واتس اپ )WhatApp( و 
تلگرام گذاشته و درصدد است به افرادی که بتوانند این سیستم ها را 

هک کنند، پول زیادی بپردازد.
شرکت Zerodium در ایالت واشــینگتن روز 2۳ آگوست اعالم 
کرد که تا سقف 5۰۰ هزار دالر برای ابزارهایی که بتوانند روی این 
اپلیکیشن ها دسترسی های محلی ایجاد کنند و امکان اجرای از راه 
دور کد را در آنها فراهم کنند، پول پرداخت خواهد کرد؛ به عبارت 
دیگر، این شــرکت می خواهد بدون اینکه شــما متوجه شوید به 
دستگاهتان دسترسی پیدا کند.شرکت Zerodium در وبسایت 
خود نوشته است: »Zerodium به کسانی که بتوانند در سیستم 
عامل ها، نرم افزارها و دســتگاه های محبوب بــاگ روز صفر جدید 
پیدا کنند، جایزه بسیار خوبی خواهد داد. با وجود اینکه این روزها 
تقریبا بســیاری از برنامه های تشــویقی پیدا کردن باگ، در ازای 
 معرفی هر نوع آسیب پذیری، جایزه های کوچک می دهند، اما ما در

 Zerodium روی آسیب پذیری های پرخطر که کاربردهای عملی 
داشته باشد تمرکز کردیم و پول زیادی بابت آن می پردازیم.«

شــرکت مذکور عالوه بر واتس اپ، ســیگنال و تلگــرام به دنبال 
دستیابی به ابزاری برای جیلبریک کردن آیفون است و در ازای آن 
 Zerodium تا 1.5 میلیون دالر پول پرداخت می کند. این نکته که
حاضر است چنین مبالغ سنگینی را صرف این اپ ها کند، نشان از 

اهمیت آنها برای مشتری های این شرکت دارد.

فناورانه

به گزارش  مهر؛ المپیادهای علمی در رشــته های شــیمی، 
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و زیســت شناســی هر ساله در 
تابستان در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود و امسال 

جمهوری اسالمی ایران میزبان المپیاد جهانی کامپیوتر بود.
بررســی نتایج به دســت آمده از تیم های ایرانی در مقایسه 
با سال گذشــته نشــان می دهد که در المپیادهای شیمی، 
ریاضی،فیزیک و زیســت شناســی وضعیت کســب مدال 

دانش آموزان ایرانی بهتر شده است. 
در سال 2۰1۶ از مجموع 2۳ مدال ایران در پنج رشته  شیمی، 
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و زیست شناسی، تیم های ایرانی 
۶ مدال طال، 9 مدال نقره و 8 مدال برنز بود که این میزان در 
سال 2۰17 از تعداد 2۳ مدال به 1۰ مدال طال،  12 مدال نقره 
و یک مدال برنز رسیده است؛ البته در المپیاد جهانی کامپیوتر 
وضعیت تیم ایران نسبت به سال گذشته کاهش رتبه داشته 
است و با وجود ۴ مدال نتوانست عنوان سال قبل را تکرار کند.

چهل و نهمیــن المپیاد جهانی 2۰17 شــیمی از 15 تا 2۴ 
تیرماه 9۶ در شهر ناخن پاتوم تایلند برگزار شد و تیم المپیاد 
شیمی جمهوری اسالمی ایران با کسب ۳ طال و یک نقره به 

مقام سوم جهان رسید.
از تیم المپیاد شیمی جمهوری اســالمی ایران در این دوره 
شامل امیرحسین بهنوش، پارسا پیروز و امیرعباس کاظمی 
نیا هر سه نفر مدال طال و سروش بانیانی مدال نقره را کسب 
کردند. امیر عباس کاظمی نیا در رتبه انفرادی نیز بین 297 

دانش آموز شرکت کننده نفر سوم جهان شد.

تیم دانش آموزان ایرانی در سال 2۰1۶ در چهل و هشتمین 
المپیاد جهانی شیمی دو مدال طال و دو مدال نقره به دست 

آورده بودند.
پنجاه و هشتمین المپیاد جهانی ریاضی از 21 تا ۳۰ تیرماه 
9۶ در شهر ریو برزیل برگزار شد و اعضای تیم المپیاد ریاضی 
جمهوری اســالمی ایران 2 مدال طال و ۳ نقره و یک برنز به 

دست آوردند و مقام پنجم جهان را در المپیاد کسب کردند.
دانش آموزان جمهوری اســالمی ایران در پنجاه و هشتمین 
المپیاد جهانی ریاضی امیر مجتبی صبور و آریو لطفی جندقی 
مدال طال، طاها میران زاده، سید محمد صادق مهدوی، فرهود 
رستم خانی مدال نقره و سروش تسلیمی به مدال برنز دست 
یافتند. امیر مجتبی صبور با کسب، ۳5 نمره از ۴2 نمره موفق 

به کسب رتبه اول در بین ۶15 شرکت کننده شد.
در این مســابقات 111 کشور شــرکت کرده بودند که تیم 
جمهوری اســالمی ایران بعد از کره جنوبی، چین، ویتنام و 

آمریکا در رتبه پنجم جهان قرار گرفت.
تیم المپیاد ریاضی ایران در پنجاه و هفتمین مسابقات المپیاد 
جهانی ریاضی در سال 2۰1۶ توانسته بود ۶ مدال نقره و برنز 
کسب کند. چهل و هشتمین المپیاد جهانی فیزیک از 25 تیر 
تا 2 مرداد 9۶ در شــهر »یوک یاکارتا« اندونزی برگزار شد و 
اعضای تیم المپیاد فیزیک جمهوری اسالمی ایران 2 طال و 

۳ نقره کسب کردند.
دانش آموزان جمهوری اسالمی ایران شامل علیرضا درویشی 
و امین روانبخش مدال طال و سید ارشیا رضوی، سید علیرضا 

موسوی حسینی و عرفان عباسقلی نژاد مدال نقره را در این 
دوره از المپیاد کسب کردند.

در این دوره از مسابقات 8۶ کشور شرکت کرده بودند که تیم 
ایران با 5 مدال به مقام یازدهم جهان دست یافت.

تیم المپیاد فیزیک جمهوری اسالمی ایران در سال 2۰1۶ دو 
مدال طال، یک مدال نقره و دو برنز را در المپیاد جهانی فیزیک 

کسب کرده بود.
بیست و نهمین دوره المپیاد کامپیوتر 2۰17 در روزهای ۶ تا 
1۳ مرداد ماه 9۶ در شهر تهران برگزار شد و اعضای تیم اصلی 

ایران در این رقابت ها صاحب یک مدال طال و ۳ نقره شدند.
به دلیل میزبانی ایران، تیم جمهوری اســالمی ایران امکان 
شــرکت با دو تیم داشــت که با چهار مدال رنگین به مقام 
چهارم المپیاد جهانی کامپیوتر رســید.در تیم اصلی ایران 
محمدحســین نعمت اللهی مدال طــال و آرش محمودیان، 
محمد صانعیان و حمیدرضا هدایتی مدال نقره کسب کردند.

اما تیم دوم ایران شــامل علی احمدی، امیر آذرمهر، ایمان 
غالمی و علی شفیعی همگی مدال نقره کسب کردند.

در این دوره از رقابت ها تیم کشور ژاپن با کسب ۳ مدال طال 
توانست جایگاه نخست این رقابت ها را بدست بیاورد. بعد از 
ژاپن تیم های چین و روســیه رتبه های دوم و سوم را کسب 
کردند.تیم المپیــاد کامپیوتر جمهوری اســالمی ایران در 
سال 2۰1۶ دو مدال طال، دو مدال نقره را در المپیاد جهانی 
کامپیوتر کسب کرده بود.بیست و هشتمین المپیاد جهانی 
زیست شناسی در روزهای اول تا هشتم مردادماه 9۶ در شهر 
کاونتری انگلستان برگزار شد و تیم جمهوری اسالمی ایران 

توانست 2 مدال طال و 2 مدال نقره کسب کند.
در تیم المپیاد زیست شناسی جمهوری اسالمی ایران شامل 
علیرضا درزی راوندی مدال طال، محمدجواد مقراضی مدال 
طال، معین قاســمی مدال نقره و شقایق خان محمدی مدال 

نقره کسب کردند.
پیش از این تیم المپیاد زیســت شناسی جمهوری اسالمی 

ایران در سال 2۰1۶ یک نقره و سه برنز کسب کرده بود.
یازدهمیــن المپیاد جهانی نجوم و اختــر فیزیک 2۰17 در 
روزهای 21 تا ۳۰ آبان ماه 9۶ در شــهر پوکت تایلند برگزار 
خواهد شــد.تیم ایران در دهمین المپیــاد جهانی نجوم و 
اخترفیزیک به مقام سوم جهان رسید. این دانش پژوهان در 
دهمین دوره این مسابقات که از تاریخ 19 الی 29 آذر ماه 95 
با شرکت ۴۴ کشور در شهر بوبانسوار هند برگزار شد، با کسب 
2 مدال طال، ۳ مدال نقره و یک دیپلم افتخاربه کار خود پایان 
دادند.در این مسابقات، پارسا عالیان و روزبه قادری به مدال 
طال، ستاره فروزان، وحید حمدی و ارسالن معتمدی به مدال 
نقره، معین محمدی، محمد حســین قاسم پور نوبیجاری و 
عماد صالحی به مدال برنز، و رامتین محصل یزدی به کسب 

دیپلم افتخار نائل آمدند.

جایگاه ایرانی ها در المپیاد علمی جهانی ارتقا یافت

پنج المپیاد علمی در رشته های شیمی، ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و زیست شناسی در تابستان امسال 
برگزار شد و دستاورد دانش پژوهان ایرانی ۲۳ مدال رنگین در این المپیادها بود.

حصر وراثت
6/154 فاطمه نوروزی خوزانی دارای شناسنامه شماره 235 به شرح دادخواست به 
کالسه  459/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان براتعلی شکروی خوزانی به شناسنامه 138 در تاریخ 1396/2/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- فاطمه نوروزی خوزانی فرزند علی  ش.ش 235 )همسر( 2- حسن شکروی 
خوزانی فرزند براتعلی ش.ش 445 )فرزند( 3- روح اله شکروی خوزانی فرزند براتعلی 
ش.ش 1147 )فرزند(  4- ناصر شکروی خوزانی فرزند براتعلی ش.ش 340 )فرزند( 
5- محسن شــکروی خوزانی فرزند براتعلی ش.ش 584 )فرزند( 6- زیبا شکروی 
خوزانی فرزند براتعلــی ش.ش 14087 )فرزند( 7- زهرا شــکروی خوزانی فرزند 
براتعلی ش.ش 14087 )فرزند( 8- فیروزه شکروی خوزانی فرزند براتعلی ش.ش 
130 )فرزند( 9- محترم شکروی خوزانی فرزند براتعلی ش.ش 1880 )فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4696 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113935200577 نامــه:  شــماره   6 /157
9509983635200583 شماره بایگانی شعبه: 950682 در پرونده کالسه 950682 
این شعبه آقای محمد محمدی فرزند عبدالعظیم به اتهام توهین تحت تعقیب بوده 
و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا طرف مدت 
30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعب حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت 
عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد.م الف: 4727 شعبه پنجم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )100 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610113633900927 نامــه:  شــماره   6 /158
9509983635201343 شــماره بایگانی شعبه: 960264 از شــعبه: 102 دادگاه 
کیفری 2 شهر خمینی شهر به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شهر 
موضوع: نشرآگهی نظر به اینکه در پرونده کالسه 960264 ک 102  آقای رسول 
فیوج فرزند عزیز آقا متهم می باشــد به ترک انفاق موضوع شکایت خانم مهرانگیز 
فیوج لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز 2 شنبه مورخ 1396/08/01 ساعت 9:30 
صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک 
نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به تصمیم خواهد نمود. م الف: 4698 شعبه 

102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 جزایی سابق( )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113634800531 نامــه:  شــماره   6 /159
9609983634800003 شــماره بایگانی شــعبه: 960004 در پرونده کالســه 
960003 این شعبه آقای حسین جعفری فرزند غالم شهرتین اسفندیار به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی و توهین تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا طرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعب 
حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و 
اظهار نظر می گردد.م الف: 4697 شــعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان خمینی شهر )108 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

6/160 شــماره دادنامــه: 9609973633901107 شــماره بایگانــی پرونــده: 

9209983634900890 شماره بایگانی شعبه: 951469 شاکی: خانم بتول شمس 
فرزند رمضانعلی به نشــانی اصفهان خمینی شهر خ کهندژ باغ شمس کوچه 54 پ 
13. متهمین: 1- آقای غالمعلی حاتمی فرزند حب علی به نشانی اصفهان خمینی 
شــهر خ کهندژ خ نبوی منش کوی ایمان 128 پ 22. 2- آقای تقی رضایی فرزند 
محمد به نشــانی مجهول المکان اتهام ها: 1- تحصیل مال مســروقه 2- سرقت 
مستوجب تعریز دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه در خصــوص اتهام 1- آقای تقی 
رضایی فرزند محمد دائر بر ارتکاب دو فقره ســرقت موتورسیکلت به شماره های 
پالک 625- 36498 و 926- 16198 و همچنین الصاق پالک وسیله نقلیه دیگری 
بر موتورسیکلت 2- غالمعلی حاتمی فرزند حب علی دائر بر تحصیل مال مسروقه با 
علم بر مسروقه بودن اموال موضوع کیفرخواست 2186 صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب خمینی شهر، نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از شکایت شاکی 
ها و کشف یکی از موتورهای سرقت شــده از متهم ردیف دوم و تحقیقات دادسرا و 
متواری بودن متهم ردیف اول آقای تقی رضایی و سایر قرائن و بزه انتسابی محرز 
است لذا دادگاه با اســتناد به مواد 661 و 662 و 667 و 720 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات و رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
متهم ردیف اول را به تحمل دوفقره دو سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری بابت 
دو فقره سرقت موتورسیکلت و به تحمل یک ســال حبس بابت بزه الصاق پالک 
موتورسیکلت بر روی وسیله نقلیه دیگری که در مرحله اجرای احکام مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد و متهم ردیف دوم آقای غالمعلی حاتمی را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری و 74 ضربه شــالق بابت خرید مال مسروقه محکوم می نماید رای 
صادر شده غیابی است و در مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در استان 
اصفهان است.م الف: 4700 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 

جزایی()343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/161 شــماره دادنامــه: 9609973636200263 شــماره بایگانــی پرونــده: 
9509983635601321 شماره بایگانی شعبه: 950548 متهم: آقای باقر سلیمانی 
به نشــانی مجهول المکان اتهام: نگهداری 2 بطری مشــروبات الکلی خارجی و 
نگهداری یک عدد وافور دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
باقر ســلیمانی دائر بر نگهداری دو بطری مشروبات الکلی خارجی و نگهداری یک 
عدد وافور موضوع گزارش مورخ 1395/10/16 معاونت اطالعات سپاه ناحیه درچه، 
گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات صورت گرفته، کشــف مشروبات  الکلی و وافور 
در کارگاه متعلقی متهم، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خمینی 
شهر و صورتجلسه تنظیمی از سوی مامورین، بزه های انتسابی محرز و مسلم است. 
دادگاه با استناد به ماده یک و ماده بیســت قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
و اصالحات و الحاقــات بعدی و بند الف ماده 22 قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز 
مصوب 92 و تبصره یک الحاقی و اصالحی به ماده قانونی اخیر الذکر و رعایت ماده 
215 قانون مجازات اسالمی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور 
حکم به معدوم کردن مشروبات الکلی خارجی و وافور متهم به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و پرداخت مبلغ ســه میلیون و چهارصد هزار معادل سه برابر ارزش ریالی 
مشروبات خارجی کشف شــده از جهت نگهداری مشروبات الکلی به پرداخت مبلغ 
پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت نگهــداری یک عدد وافور محکوم می گردد 
این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر 
استان است. م الف: 4699 شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )262 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/162 شــماره صــادره: 960705841446259 - 96/6/2 خانم کوکب نوروزی 

خوزانی فرزند علی به اســتناد  یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره 84/594  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 265 دفتر 
100 امالک ذیل ثبت 33124 به نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند رسمی شماره دفترخانه اسناد رسمی شــماره به او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن است نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شــده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت 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 شده 
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 مســترد 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: 4730 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )247 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
6/163 شماره صادره: 960705841446259 - 96/6/2 ورثه سیف اله شفیعی فرزند 
محمود به استناد  یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 84/594  
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 311 دفتر 5 امالک ذیل 
ثبت 14342664 به نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره دفترخانه اسناد رسمی شــماره به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن اســت نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه 
جایی از بین رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 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 شده 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 نرســد 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: 4731 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )247 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/167 رضا مقصودی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 21 به شرح دادخواست به 
کالسه  455/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بیگم پرنده خوزانی به شناســنامه 2101 در تاریخ 1388/9/4 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- غالمرضا مقصودی خوزانی فرزند محمد ش.ش 99 )فرزند( 2- رضا 
مقصودی خوزانی فرزند محمد ش.ش 21 )فرزنــد( 3- عبداله پرنده فرزند محمد 
ش.ش 20 )فرزند( 4- مرحمت مقصودی خوزانی فرزند محمد ش.ش 87 )فرزند( 
5- مهین مقصودی خوزانی فرزند محمد ش.ش 147 )فرزند( 6- سکینه مقصودی 
خوزانی فرزند محمد ش.ش 285 )فرزند(  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4735 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836204055 شــماره پرونــده:  /132

9509986836200607 شماره بایگانی شعبه: 950696 خواهان: خانم پگاه مدنی 
فرزند مرتضی با وکالت آقای رسول جبارزارع فرزند اکبر به نشانی: اصفهان چهارباغ 
عباسی جنب سینما خانواده مجتمع میهن طبقه دوم. خوانده: آقای رسول جعفری 
طادی به نشــانی: اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت شــرقی کوچه 13 )شهید 
کریمی( بن بست قابوسی خانه آخر سمت راست پالک 35 طبقه سوم درب سبزرنگ. 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه مهریه 3- اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی. گردشکار: دادگاه پس از بررســی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی 
خواهان پگاه مدنی فرزند مرتضی با وکالت آقای رسول جبارزارع به طرفیت خوانده 
رسول جعفری طادی فرزند- به خواسته مطالبه مهریه به نرخ روز و خسارات دادرسی 
و بدواً اعسار از هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان خانه دار و فاقد درآمد می باشد و 
مفاد استشهادیه محلی و پیوست دادخواست حکایت از عدم تمکن مالی وی جهت 
پرداخت هزینه دادرسی دارد لذا به استناد مواد 504 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به اعســار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر میگردد و نسبت به 
اصل خواسته نظر به شرح دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وکیل وی در جلسه 
دادرسی و کاهش 5 عدد از سکه ها و عدم حضور و عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده با 
مالحظه مفاد سند رسمی شماره 7361 دفترخانه 96 اصفهان به تاریخ 94/2/11 که 
تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد و احراز علقه زوجیت و اینکه به مجرد 
وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شودو می تواند هرگونه تصرفی درآن بنماید. دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده 
198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت تعداد 495 عدد سکه بهار آزادی 
و پنج مثقال طالی 18 عیار و مبلغ 620000 ریال هزینه دادرســی پرداخت شده و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می نماید. خواهان مکلف است پس از وصول 
مهریه و خروج از اعسار ضمن اجرای دادنامه هزینه دادرسی را به مبلغ 192258850 
ریال پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در همین مرجع می باشد. م الف: 15390 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی()380 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

6/110 شماره: 1256/94 به موجب رای شــماره 9609976794800109 تاریخ 
96/1/30 حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمدعلی گلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 39/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/760/000 ریال بابت 
هزینه ی دادرســی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه ی کارشناسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/25 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
1- محبوبه 2- منصور هردو انصاری شغل آزاد هر دو به نشانی اصفهان خ آب 250 
سوپر گوشت انصاری. و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 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:15341 شعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/172 پرونده کالسه 320/96 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری 
دهاقان گستهم رضوانی فرزند عبدالوهاب مجهول المکان نظر به اجراییه ابوالقاسم 
نقیان فرزند محسن به طرفیت شــما مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بدین 
وسیله به شما ابالغ می گردد. تا تاریخ 1396/7/6 پنج شنبه ساعت 9 صبح در جلسه 
مزایده ملک شــما واقع در مزرعه نجف آباد دهاقان در دادگاه حاضر شوید. م الف: 

96/158 اجرای احکام مدنی دادگستری دهاقان )73 کلمه، یک کادر(
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يادداشت
درآمدزایی ۶۰ میلیارد  ریالی شهرداری چادگان در ۶ سال گذشته

عنایت اله امیرحاجیلو،شهردارسابق چادگان گفت: از سال ۱۳۹۰تا سال ۱۳۹۶، 
هر ســال مبلغ بیش از۱۰میلیارد ریال به درآمدزایی پایدارشهرداری چادگان 

افزوده شده و۶۰میلیارد ریال درآمدزایی داشته است.

اخبار

با حضور معاون استاندار انجام شد؛

 بهره برداری از سه طرح اقامتی
در کاشان

سه طرح اقامتی با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال  کاشان
در شهرستان کاشــان با حضور معاون استاندار و 

فرماندار کاشان و جمعی از مسئوالن این شهرستان افتتاح شد.
اقامتگاه بوم گردی »سرای سایه« با ۱8۶ متر مساحت عرصه و 247 
متر زیربنا، شامل ۹ فضا اعم از پذیرش، صبحانه خوری و هفت اتاق 
ویژه اقامت بوده و ششمین اقامتگاه و چهاردهمین فضای سنتی در 

منطقه کاشان محسوب می شود.
این اقامتگاه بوم گردی که در محله »درب باغ« کاشــان واقع شده 
است، بیش از 5 میلیارد ریال جهت مرمت، بازسازی و سایر هزینه ها 
به آن تخصیص یافته و به صورت مســتقیم پنج نفر مشــغول به 
کار شدند. اقامتگاه بوم گردی »ســروا«، دومین اقامتگاه است که 
سه ســال کار مرمت آن به طول انجامیده و دارای شش اتاق و ۱2 
تخت است که بیش از 7 میلیارد ریال برای بازسازی و تکمیل این 
پروژه هزینه شده است. مســاحت عرصه 2۳۰ متر مربع و زیربنای 
اقامتــگاه بوم گردی ســروا 4۰۰ متر مربع بوده که در ســه طبقه 
 مرمت شده و به صورت مســتقیم برای پنج نفر اشتغال زایی ایجاد 

کرده است.
هتل سنتی  منوچهری، ســومین اقامتگاهی بود که در ۱۳۰۰ متر 
مســاحت عرصه و 2۱۰۰ متر مربع زیربنا با اعتباری بالغ بر ســی 
میلیارد ریال به بهره برداری رسید و فاز دوم آن افتتاح شد. این  فاز 

دارای 25 تخت و ۱۱ اتاق است.

آغاز فعالیت مرکز آموزش های آزاد 
و مجازی در شهرضا

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهرضا از آغاز  فعالیت مرکز آموزش هــای آزاد و مجازی در این شهرضا
دانشگاه خبر داد.

صادق مطهر با بیان اینکه این مرکز با هدف کمک به ارتقای سطح 
دانش و فرهنگ در جامعــه، ایجاد زمینه مناســب برای افزایش 
دسترسی به آموزش با استانداردهای دانشگاهی و تخصصی، ارائه 
آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و ارتقا و به روز کردن مهارت و دانش عمومی جامعه 
و گسترش هرچه بیشــتر فعالیت های علمی و ایجاد ارتباط پویا و 
مداوم بین صنعت و دانشگاه، به عنوان دو رکن اصلی توسعه کشور 
راه اندازی شــده است، گفت: این مرکز نخســتین بخش فعالیت 
های خود را در دانشــگاه شــهرضا با راه اندازی دوره شبکه های 
کامپیوتری ویژه دانشــجویان و عالقه مندان این حرفه آغاز کرده 
است. وی بااشــاره به برگزاری دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته 
کامپیوتر ویژه کارکنان دانشگاه در تابستان جاری توسط این مرکز، 
افزود: مرکز آموزش های مجازی دانشــگاه با اخذ مجوز فعالیت از 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علــوم، آمادگی الزم را برای ارائه 
دوره های تخصصی کامپیوتر، برنامه نویسی اندروید، طراحی و پیاده 
ســازی بازی های رایانه ای و طراحی وب سایت با رعایت مقررات 

مربوطه دارد.

با مسئوالن

 ريیس اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی
و گردشگری آران و بیدگل:

خانه باغ شاکر؛برترین اقامتگاه 
بوم گردی استان اصفهان

رییس اداره میــراث فرهنگی،  آران و بیدگل
صنایع دستی و گردشگری آران و 
بیدگل اظهارداشــت: با توجه به بررسی های کارشناسان 
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان اصفهان، در میان 2۰8 اقامتگاه 
بوم گردی، خانه باغ شــاکر به عنوان برترین اقامتگاه بوم 
گردی استان اصفهان معرفی شد. جوادصدیقیان اضافه کرد: 
پروانه بهره برداری اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شــاکر در 
تاریخ 8 دی ماه ۱۳۹5 به شماره ۹52/۱2۳/۹۰۰2 صادر 
شد و با کد شناسه ملی ۳۹5/۱8/۰4/۰47/44 در فهرست 
تاسیسات گردشگری سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و 
با بهره برداری از این اقامتگاه، فرصت اشتغال برای ۱۰ نفر 

به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم شد.
 وی با اشــاره به قدمت این بنای تاریخی گفت: مجموعه 
خانه باغ شاکر یکی از زیباترین اثرهای فرهنگی_تاریخی 
شهرســتان آران و بیدگل اســت که در اوایل دوره قاجار 
منطبق با اصول معماری سنتی مناطق کویری، در زمینی 
به مساحت تقریبی ۶۶۰۰ متر مربع و با فرم هندسی ذوزنقه 

طراحی و احداث شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان:

عامل انتشار تصاویرشخصی 
درشبکه اجتماعی دستگیر شد

فرمانــده انتظامی شهرســتان  فالورجان
فالورجان اظهارکــرد: با وصول 
شکوائیه به این پلیس مبنی بر انتشار تصاویر شخصی، 
بررسی روی پرونده آغاز و مشخص شد فردی ناشناس 
با استفاده از شبکه اجتماعی »بی تاک« اقدام به ایجاد 
پروفایل کاربری برای خانمی 25 ساله کرده و ضمن چت 
کردن با افراد غریبه و همچنین حضور در شــبکه های 
اجتماعی و کانال های مســتهجن، تعدادی از تصاویر 
شــخصی وی را در صفحه خود قرار داده است. حسن 
نیکبخت افزود: در همیــن خصوص پیگیری های فنی 
ازسوی پلیس فتای شهرســتان فالورجان روی اکانت 
کاربری متهم، آغاز و پس از یک ماه فعالیت مستمر، در 
نهایت متهم ســاکن فالورجان بازداشت شد و پس از 
حضور در این اداره پلیس، صراحتا به مورد انتسابی اقرار 
کرد. نیکبخت در پایان گفت: سرانجام متهم به دادسرا 

منتقل و برای وی قرار مناسب صادر شد.

ابالغ رای
6/68 کالسه پرونده: 20/96 شماره دادنامه: 536 تاریخ رسیدگی: 96/5/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی عمادی 
اندانی ساکن خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 110 انتهای کوچه 110 روبروی بقالی  
نعمت  54184- 84178 خواندگان: 1- علی محمد کوچکی 2- احمد کبیری هردو 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای علی عمادی به طرفیت 
آقایان  1- علی محمد کوچکی 2- احمد کبیری به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 870520 تاریخ 95/12/15 عهده بانک توسعه و 
تعاون شعبه کیا نپارس به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به 
محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/5/21 و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/5/21 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4733 شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )385 کلمه، 4 کادر(
مزایده

6/1 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960961 ج/11 له زهرا توکلی و علیه سعید رضایی مبنی بر 
مطالبه اجرت المثل تاریخ 96/7/2 ساعت 9 صبج در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی زیر که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری مبلغ 58/000/000 ریال ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانی بزرگمهر مبارزان چهارراه سوم پ 149 نزد حافظ اموال 
محکوم له مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. لیست اموال موضوع مزایده: ســواری پراید صبا به شماره انتظامی ایران 
13- 367 ژ 11 مدل 1381 برنگ سبز یشمی متالیک به شماره موتور 13348027 
و شماره شاسی 1412281823583 که به اظهار خواهان از تاریخ بهمن ماه 1391 
به علت عدم استفاده در پارکینگ منزل خوابیده با توجه به معلولیت مالک گیربکس 
خودرو به اتوماتیک و گاز و ترمز دستی تبدیل گردیده، الستیکها فرسوده، رنگ نیاز 
به بازسازی دارد. جهت فروش الزم است گیربکس تعویض و برابر کارت خودرو به 
صورت استاندارد تبدیل گردد که با توجه به وضعیت بررسی شده قیمت پایه فروش 
خودرو و مورد نظر بــا توجه به مدل و وضعیت فنی و ظاهری مبلغ پنجاه و هشــت 
میلیون ریال )58/000/000( معادل پنج میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین برآورد 
می گردد. م الف: 14323 شعبه 11 اجرای احکام مدنی دادگستری اصفهان )268 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/82 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پالک 31 فرعی از 9514 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام لیال مالئی زردنجانی 
فرزند محمود در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027014291 مورخه 
1395/11/3 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/7/6 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:17294 هادیزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )268 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/147 کرمعلی باقری خوزانی دارای شناسنامه شماره 10837 به شرح دادخواست 
به کالسه  441/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سلطنت باقریان خوزانی به شناسنامه 8830 در تاریخ 1394/4/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- کرملی باقری خوزانی فرزند رضا ش.ش 10837 )فرزند( 2- مجتبی باقری 
خوزانی فرزند رضا ش.ش 12309 )فرزند( 3- فاطمه باقــری خوزانی فرزند رضا 
ش.ش 243 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 4703 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/148 کالسه پرونده: 562/95 حل 8 شــماره دادنامه: 905 - 95/11/30 مرجع 
رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع 
شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مرتضی بیگلری فرزند علی مقیم خمینی 
شهر خوانده: علیرضا خسروی فرزند محمود به نشانی خمینی شهر سه راه معلم پشت 
تامین اجتماعی موضوع: مطالبه رای شورای حل اختالف در خصوص دادخواست  
مرتضی بیگلری علیه آقای علیرضا خسروی فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 425068- 95/6/25 عهده بانک 
ملی ایران و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمی و 
مستندات ارائه شده و وجود اصل مستندات ارائه شده و وجود اصل مستندات در ید 
خواهان که داللت بر وجود دین علیه و اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده 
دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نســبت به مستندات او نیز اظهار 
انکار و یا حمل نکرده اســت دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
310 و 311 و 313 قانــون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی 
مدنی و مصوبه تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال )30/000/000 ریال( به 
عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و از باب تســبیب به پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت اصل دیــن در حق خواهان محکوم می نماید. 
این رای غیابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این 
شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شــهر می باشــد. م الف: 4715 
 شعبه هشتم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

)287 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/149 قاسم کاشی درچه دارای شناسنامه شــماره 6018 به شرح دادخواست به 
کالسه  452/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســن کاشی درچه به شناســنامه 4478 در تاریخ 1392/9/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- شهربانو کاشی درچه  فرزند اسماعیل ش.ش 4955 )همسر( 2- محمد  کاشی 
درچه  فرزند حســن ش.ش 145 )فرزند( 3- مصطفی کاشــی درچه  فرزند حسن 
ش.ش 141 )فرزند( 4- قاســم کاشی درچه  فرزند حســن ش.ش 6018 )فرزند( 
5- مرتضی کاشی درچه  فرزند حسن ش.ش 235 )فرزند( 6- فاطمه کاشی درچه  
فرزند حسن ش.ش 232 )فرزند(7- عذرا کاشــی درچه  فرزند حسن ش.ش 381 
)فرزند(  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 4701 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/150 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 9  صبح روز دوشنبه مورخه 1396/7/17 
مشخصات خواهان: نوراله محمدصادقی فرزند غالمعلی مشخصات خوانده: محسن 
روح اللهی خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره حواله به مبلغ 130/000/000 
ریال گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 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: 4688 شــعبه 
 دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

 )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/151 نرگس مجیری دارای شناسنامه شماره 299 به شرح دادخواست به کالسه  
447/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه اشرفی اندانی به شناســنامه 219 در تاریخ 1378/4/28  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن 
مجیری اندانی فرزند عبدالخالق ش.ش 27 )همسر( 2- محمدتقی مجیری فرزند 
حســن ش.ش 37 )فرزند( 3- ملوک مجیری فرزند حســن ش.ش 464 )فرزند( 
4- طیبه مجیری فرزند حســن ش.ش 140 )فرزند( 5- نرگــس مجیری فرزند 
حســن ش.ش 299 )فرزند( 6- طاهره مجیری فرزند حســن ش.ش 76 )فرزند( 
7- زهرا مجیری اندانی فرزند حســن ش.ش 3214 )فرزند( والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 4691 شــعبه 
 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

)168 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
6/152 نرگس مجیری دارای شناسنامه شماره 299 به شرح دادخواست به کالسه  
448/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن مجیری اندانی به شناســنامه 27 در تاریخ 1382/02/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
محمدتقی مجیری فرزند حسن ش.ش 37 )فرزند( 2- ملوک مجیری فرزند حسن 
ش.ش 464 )فرزند( 3-طاهره مجیری فرزند حسن ش.ش 76 )فرزند(  4- طیبه 
مجیری فرزند حسن ش.ش 140 )فرزند( 5- نرگس مجیری فرزند حسن ش.ش 
299 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 4690 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()149 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/153 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
960475 له آقای محمدرضا رحمتی علیه علی، بتول و احمد فلفلیان به خواســته 
دســتور فروش در نظر دارد ملکی به شــماره ثبتی 418/112 کــه بصورت یک 
قطعه زمین با کاربری کشاورزی به مســاحت 2600 مترمربع که کارشناس رسمی 
دادگســتری 7/280/000/000 ریال ارزیابی نمــوده را از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلســه مزایده در تاریخ دوشــنبه 1396/06/27 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می 
توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی خمینی شهر خیابان شهید فهمیده کوچه 
چهارده معصوم باالتر از مسجد چهارده معصوم زمین کشاورزی با محصول ینجه 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و 
مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در 
غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. م الف: 4695 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)183 کلمه، 2کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/15 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 3589  فرعی از 10393 
اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتی به نــام منوچهر 
و ســیدمحمد و مینو همگی دفتریــان فرزندان مســیح در جریان ثبت اســت و 
آرای شــماره 139560302027016101 و 139560302027016104 و 
139560302027016093 مورخه 1395/12/3 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/7/15 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:16928 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)273 کلمه، 3 کادر(

مهدی ابراهیم در ادامه افزود: از نظر تعداد، شهرستان نجف آباد 
دارای 55 هــزار دانش آموز اســت که 5 هزار نفــر از آنان در 
مقطع پیش دبســتانی تحصیل می کننــد و همچنین دارای 
25۰ آموزشگاه اســت که 8۰ آموزشــگاه مربوط به مقطع 
پیش دبســتانی بوده و تعداد همکاران حدود 8 هزار نفر است 
که از این تعداد 4 هزار نفر بازنشســته و 4 هزار نفر مشغول به 

کار هستند.

وی درباره وضعیت آموزش  و پرورش نجف آباد از لحاظ علمی 
گفت: شهرستان نجف آباد از نظر جایگاه علمی رتبه خوبی را در 
سطح استان داراست؛ چنان که رتبه سوم در مقطع متوسطه 
در سطح استان را داشته و از لحاظ فعالیت های پرورشی، در 
ردیف رتبه های اول اســتان قرار داریم که در ســال گذشته 
28هزار و 5۰۰ نفر در مســابقات قرآن و نهج البالغه شرکت 
کردند و در مسابقات حفظ صحیفه سجادیه، شاهد کسب رتبه 

برتر کشوری بودیم.
رییس آموزش  و پرورش شهرستان نجف آباد، در ادامه درباره 
مهم ترین مشــکالت آموزش  و پرورش شهرستان بیان کرد: 
پویایی و شادابی محیط آموزشی تاثیر مهمی در شادابی کل 
جامعه خواهد داشــت و در این راســتا مهم ترین مشکل در 
شهرستان، کمبود فضای آموزشــی است که با توجه به طرح 
جدید آموزش  و پرورش، شهرستان نجف آباد با کمبود بیش از 
7۰ آموزشگاه روبه روست. رییس آموزش  و پرورش شهرستان 
نجف آباد مطرح کرد: هم اکنون در شهرســتان ۶۰ مدرســه 
دونوبته وجود دارد که در طرح جدید نباید وجود داشته و همه 
آموزشگاه ها باید در نوبت صبح برقرار باشد و این مشکل بزرگی 
بخصوص برای آموزش ابتدایی است که باید در مقطع ابتدایی 
سه سال اول به  صورت جداگانه از سه سال دوم وجود داشته 
باشد. وی یکی دیگر از معضالت را مهاجرپذیر بودن شهرستان 
برشــمرد و عنوان کرد: با وجود مهاجرپذیربودن شهرستان، 
امسال 5۰۰ دانش آموز اضافه بر سال قبل داشتیم و به همین 
دلیل در مناطقی چون شمال شهر، بخش جالل آباد با کمبود 
فضا روبه رو هستیم. ابراهیم دیگر معضل نبود فضای آموزشی را 
بحث آلودگی محیط زیست بیان کرد و ادامه داد: به علت نبود 
فضای کافی آموزشی در طول سال تحصیلی، روزانه شاهد تردد 
بیش از 2 هزار و ۶۰۰ دستگاه برای جابه جایی دانش آموزان در 
نوبت صبح و عصر هستیم که تردد این تعداد خودرو، مهم ترین 

عامل در آلودگی فضای شهر خواهد بود.
وی با درخواســت از تمام خیــران برای کمک بــه حل این 
معضل و افزایش آموزشگاه ها بیان داشــت: یکی از ابتکارات 
چندساله اخیر در آموزش  و پرورش، راه اندازی انجمن خیریه 
خادمان نماز اســت که به برکت آن، شــاهد رونق و مفروش 
شدن ســالن های نمازخانه در مدارس هســتیم و هم  اکنون 
 بیش از ۹5درصــد مدارس در اول مهر نمــاز جماعت برگزار 

می کنند.

ريیس آموزش  و پرورش شهرستان نجف آباد:

نجف آباد، از کمبود 7۰ آموزشگاه رنج می برد

ريیس آموزش  و پرورش شهرستان نجف آباد در جلسه هیئت امنای مساجد، درباره وضعیت  و عملکرد آموزشی شهرستان اظهار داشت: آموزش  و پرورش نجف آباد از میان 41 منطقه  نجف آباد
آموزش  و پرورش که در استان وجود دارد، جزو مناطق برتر است.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان اظهار داشــت: ناییــن و کوهپایه نايین

درمعرض شدید خشکسالی قرار دارد و ضروری است که اقدام 
ویژه ای در این خصوص صورت گیرد. محسن کریمیان با بیان 
اینکه۳۰میلیارد تومان برای توسعه شبکه های آبیاری در نظر 
گرفته شده، تاکید کرد: تاکنون بیش از 5 هزار هکتار زمین 
زراعی به سیستم آبیاری شبکه ای مجهز شده است. وی اعالم 
کرد: بیش از ۱55میلیارد تومان اعتبار برای توسعه افزایش 

روش های نوین آبیاری در سطح استان در نظر گرفته شده که 
در ۱5 هکتــار زمین زراعــی انجام می شــود و تاکنون این 
تسهیالت به بیش از 4 هزار هکتار اراضی استان در 5 ماه اخیر 
تخصیص یافته و بیش از ۹ هزار هکتار هم در دست اجراست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان اعالم کرد: 
25درصد آب موجود برای کشــاورزی نیز از دســت رفته و 
۱2۰هزار هکتار از سطح زیر کشت و اراضی کشاورزی به دلیل 
کمبود آب کامال از چرخه خارج شــده است؛ اما با وجود این 

مسئله، تولیدات کشاورزی کاهشی نداشته است.
کریمیان با بیان اینکه ۳5درصد از منابع آبی استان کامال از 
بین رفته است، گفت: 5۰ میلیارد تومان از اعتبارات برای آب و 
خاک هزینه شده که امری بسیار حیاتی است و درحال حاضر 
۳5 درصد از منابع آبی زیرزمینی و سدی استان از بین رفته 
و با کاهش شدید منابع آبی زیرزمینی به لحاظ کمی و کیفی 
مواجهیم. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در 
ارتباط با قنوات اســتان بیان کرد: در ســال های گذشته، نه 
در سطح استان و نه در ســطح ملی، اعتباری در این زمینه 
نداشــتیم اما اکنون ۳/2میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و 

احیای این سیستم در نظر گرفته شده است.

ريیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

نایین و کوهپایه در معرض شدید خشکسالی قرار دارد

No. 2222 | August 28,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



کاظم احمدی، مدیر هیئت رزمندگان اســام شهرکرد گفت: مراسم بزرگداشت دومین 
سالگرد عروج ملکوتی»۱۹ شهید فاجعه منا« روز پنجشنبه همزمان با سالگرد فاجعه منا 
همراه با مراسم دعای پرفیض عرفه در مصای امام خمینی)ره( در شهرکرد برگزار می شود .

برگزاری مراسم بزرگداشت »۱۹ شهید فاجعه منا«
اخبار

با مسئوالن

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان:

چهارمحال و بختیاری 
چهاردهمین استان خشک ایران

سامت نیوز:معاون توســعه و پیش بینی هواشناسی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از لحــاظ تجمعی 
چهارمحال و بختیاری، چهاردهمین اســتان خشک 
کشور است.مهرداد قطره بیان کرد: متوسط بارش های 
استان از مهر ماه ســال گذشته تاکنون ۵۰۴ میلی متر 
بوده که بارش ها نسبت به میانگین بلندمدت ۱۷ درصد 
کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد 

کاهش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه از لحاظ تجمعــی چهارمحال و 
بختیاری نهمین سال خشکسالی را پشت سر گذاشته 
است، افزود: متاسفانه در ۹ سال گذشته قطب پر بارش 
اســتان )کوهرنگ( دو هــزار و ۲۷۰ میلی متر کاهش 
بارش داشــته و در این مدت در استان ۸۴۶ میلی متر 

کاهش بارندگی وجود داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

آغاز بهره برداری از طرح های 
بنیاد مسکن چهارمحال 

مدیرکل بنیاد مســکن چهارمحال و بختیاری از آغاز 
بهره برداری از طرح های این بنیاد همزمان با سومین 

روز از هفته دولت خبر داد.
ســهراب رییســی در گفت وگو با خبرگــزاری ایرنا 
طرح های قابل بهره برداری را شــامل افتتاح ۵ طرح 
هادی در روستاهای شهرســتان اردل، کیار، لردگان و 
شهرکرد با اعتبار هزینه شده ۱۲ میلیارد و ۱۰۹ میلیون 
ریال عنوان کرد. به گفته وی، شهرک »دره موال« بخش 
بازفت در شهرستان کوهرنگ در۲/۵ هکتار مساحت با 
۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال اعتبار تکمیل شده است 

که ۴3 خانوار در آن اسکان می یابند.
 رییسی تصریح کرد: همزمان گرامیداشت هفته دولت 
عملیات احداث 3۰ واحد مســکن در شهر وردنجان 
با برآورد ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیــون ریال اعتبار نیز 
آغاز می شــود.به گزارش ایرنا، هم اینک ۷۴۸ روستا 
در چهارمحال و بختیاری وجــود دارد که از این تعداد 
۵3۹ روســتا باالی ۲۰ خانوار بوده و ۴۲۰ روستا نیز 
دهیاری دارد. بخش قابل توجهی از شــهرهای استان 
چهارمحال وبختیاری دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر 
بوده و خدمات بخش مسکن را از بنیاد مسکن دریافت 

می کنند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:

چهارمحال و بختیاری و استان»اَبروتزو« 
ایتالیا خواهر خوانده می شوند

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اسامی گفت: به زودی چهارمحال و بختیاری و استان 

آبروتزو ایتالیا خواهر خوانده می شوند.
علی کاظمی باباحیــدری در گفت و گو با خبرگــزاری ایرنا افزود: 
استان اَبروتزو )Abruzzo( یکی از استان های ایتالیا در کنار دریای 

مدیترانه در حد فاصل التزیو و رم می باشد.
وی تصریح کرد: در جریان سفر تعدادی از سرمایه گذاران ایتالیایی 
تصمیم بر این گرفته شد تا چهارمحال و بختیاری و آبروتزو به عنوان 

خواهر خوانده تلقی شوند.
عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اســامی گفت: دو نفر از 
سرمایه گذاران ایتالیایی که پیش تر در ســمت های دولتی ایتالیا 
حضور داشــته اند، پیگیر بررســی خواهر خوانندگی دو استان و 
 حضور سرمایه گذاران ایتالیایی در اســتان چهارمحال و بختیاری

 شدند.
کاظمی گفت: ایران و ایتالیا دارای دو تمدن بزرگ هستند و از این 
رو می تواننــد در حوزه های مختلف فرهنگــی و تمدنی همکاری 
گسترده ای داشته باشــند.کاظمی گفت: براساس خواهرخواندگی 
چهارمحال و بختیاری با آبروتزو ایتالیا، تولید کنندگان دو اســتان 
 می توانند محصوالت خود را در قالب نمایشــگاه های مشــترک

 ارائه دهند.
به گفته وی، با گسترش روابط دیپلماتیک بین ایتالیا و ایران زمینه 
سرمایه گذاری خارجی از سوی ایتالیایی ها در چهارمحال و بختیاری 
نیز فراهم شده است.کاظمی گفت: این سرمایه گذاران خواهان حضور 
در بخش های تولید آب معدنی، صنایع گردشــگری ،بسته بندی 
صنایع غذایی در چهارمحال و بختیاری شده اند.وی گفت: ایتالیایی 
ها از میهمان نوازی ایرانی ها به خوبی یاد کردند و بر این عقیده بودند 
که ایرانی ها در میزبانی از مهمانان بی نظیر هستند.به گزارش ایرنا؛ 
چهارمحال و بختیاری به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات زاگرس میانی 
یکی از نقاط گردش پذیر در فصل های گرم ایران است و وجود چشمه 
های آب معدنی باعث شده این استان در حوزه تولید و بسته بندی 

آب اشامیدنی معدنی در کشور پیشگام باشد.
 

رییس شورای اسالمی شهرکرد 
انتخاب شد

فرماندار شهرکرد گفت: علیرضا توکلی به عنوان رییس پنجمین دوره 
شورای اسامی شهرکرد انتخاب شد.

حمید ملکپور در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه علیرضا 
توکلی به عنوان رییس شورای اسامی شهرکرد انتخاب شد، عنوان 
کرد: حیدر علیپور دهکردی به عنــوان نایب رییس پنجمین دوره 
شورای اسامی و حمید فتح الهی نیز به عنوان منشی شورای اسامی 

شهرکرد انتخاب شدند .
 وی با اشاره به اینکه اعضای شورای اسامی  شهرکرد باید با همفکری 
در مسیر توسعه گام بردارند، تاکید کرد: اعضای شورای اسامی باید 
مشکات شهرکرد را شناســایی و تمام توان خود را برای حل این 

مشکات به کار گیرند.

به گزارش ایرنا؛ نظام جمهوری اسامی ایران در طول چهار سال 
گذشته و با سکانداری دولت تدبیر و امید توانست از گردنه های 
ســخت اقتصادی و سیاسی به ســامت عبور کند و در مسیر 

پیشرفت و توسعه یافتگی شتاب بیشتر گام بردارد.
در همین راســتا مهم ترین دســتاوردهای دولت یازدهم در 

چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است: 
ایجاد 43 هزار شغل جدید در دولت یازدهم

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از 
ایجاد ۴3 هزار شغل دراستان در دولت یازدهم خبر داد و گفت: 
با فعال شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در 
دولت تدبیر و امید، زمینه برای اشتغال جمعیت فعال و آماده به 

کار استان فراهم شد.
75 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری خارجی در 

دولت یازدهم
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به تحوالت اقتصادی استان در دولت یازدهم گفت: ۷۵ 
هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، معادل ۷۸۶ میلیون یورو و۴/۲ میلیون 
دالر سرمایه گذاری خارجی در دولت تدبیر و امید برای اجرای 
۱۱ طرح بزرگ صنعتی این استان انجام شد، این میزان سرمایه 

گذاری برای ۲ هزار و ۲۹۱ نفر شغل ایجاد کرده است. 
افزایش مراکز بهداشتی استان از 29 به 111 باب در 

دولت یازدهم
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به دستاوردهای 
طرح تحول سامت در استان گفت: با مقایسه آمار واحدهای ارائه 
دهنده خدمات بهداشتی احداث شده قبل و بعد از اجرای طرح 
تحول نظام سامت باید گفت در مجموع تعداد این واحدها از ۲۹ 
باب با صرف اعتباری بالغ بــر 3۲۵ هزار و ۶۱۰ میلیون ریال، از 

سال ۹3 تا پایان سال ۹۵ به ۱۱۱ باب رسیده است.
اشتغال 2 هزار نفر در رشــته های صنایع دستی 

چهارمحال و بختیاری 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری گفت: برای بیش از ۲ هزار نفر در رشته های مختلف 

صنایع دستی استان در دولت یازدهم اشتغال زایی شده است.
عسگری سوادجانی افزود: از این تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ نفر دانش 
آموخته رشته های هنری هستند که در ۵۰ رشته صنایع دستی 

استان مشغول به کار شدند. 
بهره مندی 300 روســتای استان از آب آشامیدنی 

سالم
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی از بهره مندی بیش 
از 3۰۰ روستای این استان از آب آشامیدنی سالم و لوله کشی 
در دولت یازدهم اشاره و جمعیت بهره مند از شاخص های آب 
آشامیدنی سالم در این روستاها را بیش از ۱3۵ هزار نفر در قالب 

مجتمع ها و طرح های آبرسانی اعام کرد.
650هزار نفر زیر چتر بیمه سالمت در دولت یازدهم

هم اکنون مجموع بیمه شدگان ســامت در استان با افزایش 
۵۰ هزار نفری طی اجرای طرح تحول ســامت به ۶۵۰ هزار 
نفر افزایش یافته و ضریــب رضایتمندی مردم از خدمات بیمه 

سامت به ۹۵ درصد ارتقا یافته است.
به گفته مدیرکل بیمه ســامت چهارمحال و بختیاری از این 
تعداد، ۴۷۵ هزار نفر زیرپوشش بیمه روستایی و عشایری قرار 

دارند که از خدمات درمانی رایگان بهره مند هستند.
ارتقای شــاخص های فرهنگــی در چهارمحال و 

بختیاری
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به رشد شــاخص های فرهنگی این استان در مقایسه با 
دولت یازدهم، افتتاح فرهنگسرای شهرکرد، رشد کمی و کیفی 
مطبوعات، برگزاری جشنواره های ملی و افزایش تعداد مراکز 

فرهنگی و قرآنی را از مهم ترین این اقدامات دانست.
جواد کارگران افزود: در حوزه نشر کتاب در پایان سال ۹۱ حدود 
3۷ عنوان کتاب به چاپ رســید که این تعداد در پایان دولت 
 یازدهم به ۸۷ عنوان رســید و در این حوزه تیراژ چاپ کتاب از

 ۵۲ هزار جلد به ۱۲۷هزار جلد ارتقا یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در دولت یازدهم بر توسعه کیفی و کمی نشریات تاکید شد و در 
این مدت تعداد نشریات منتشر شده در استان در پایان دولت 
یازدهم ۴۱عنوان بود، در حالی که نشریات استان در پایان دولت 

یازدهم به ۶۲ عنوان افزایش یافت.
احداث 166 کیلومتر احداث بزرگراه در چهارمحال و 

بختیاری
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، احداث ۱۶۶ 
کیلومتر بزرگراه را از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در استان 
دانست و گفت: همچنین در دولت تدبیر و امید ۷۰۰ کیلومتر 
بهسازی و آسفالت راه اصلی، ۲۱۴ کیلومتر بهسازی و آسفالت 
راه روستایی احداث شد که تمامی این عملیات ها با ۸۵۰ هزار 
تن تناژ آسفالت انجام گرفته است. این درحالی است که دولت 
یازدهم در شرایط تحریم ها و پسابرجام توانست منشأ خدمات 
بزرگی در مناطق محروم کشور و از جمله اجرای کامل طرح های 
راکد و نیمه تمام گذشته و نیز پیشبرد اهداف توسعه ای کمی و 

کیفی در بخش های مختلف کشور شود.
اما دولت دوازدهم اینــک برای برداشــتن گام های بلندتری 
 پا به میدان گذاشــته تا با عــزم دولتمــردان و حمایت های 
مقام معظم رهبری و پشتوانه های سایر قوا و مردم به عنوان ولی 
نعمتان این نظام، کشور را در مســیر توسعه و بالندگی بیش از 

پیش رهنمون سازد.

جذب 75 هزار میلیارد ســرمایه گذاری خارجی، تحول در زیرساخت های بهداشــت و درمان، ارتقای 
شاخص های فرهنگی، رشد گردشگران ورودی به استان، بهره مندی 650 هزار نفر از خدمات بیمه سالمت و 

تحول در زیرساخت های حمل و نقل بخشی از دستاوردهای دولت یازدهم در چهارمحال وبختیاری است.

گام های بلند دولت یازدهم در توسعه چهارمحال و بختیاری

مفاد آرا
5/514 شــماره صادره: 1396/04/400135 تاریخ ثبت صادره: 1396/5/16 ابالغ 
مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی. 
برابر رای شــماره 139560302033000713 مورخ 1395/09/30- هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک نطنز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حبیب اله مســلمی بیدهندی 
فرزند باقر به شــماره ملی 0043183301 در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
78/03 مترمربع پــالک 1958 فرعی از 15 اصلی واقــع در بیدهند جزء بخش 10 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز خریداری از ورثه مالک رسمی آقای محمدعلی تقی زاده 
بیدهندی محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15 روز و به منظور اطالع عمومی از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم  و رسید 
اخذ نمایند و معترض بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی 
مشعر بر تقدیم دادخواست را به این اداره تســلیم نماید. بدیهی است درصورتی که 
اعتراضی در مدت قانونی واصل نشده باشــد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت برابر مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 
 خواهد نمود. صدور ســند مالکیــت مانع مراجعــه متضرر بــه دادگاه نخواهد بود.  

م الف: 250 عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/06 

مفاد آرا
5/513 شــماره صادره: 1396/04/400484 تاریخ ثبت صادره: 1396/5/17 ابالغ 
مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی.
 برابر رای شــماره 139560302033000715 مورخ 1395/09/30- هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک نطنز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حبیب اله مسلمی بیدهندی فرزند 
باقر به شماره ملی 0043183301 در نه و نیم سهم از سی سهم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی معروف باغ باال بمســاحت 779 متر مربع پالک 1163 فرعی از 15 اصلی 
واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرســتان نطنز خریداری از ورثه مالک 
رسمی رقیه خلیلی نطنزی  محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومی از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته 
باشند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
تسلیم  و رســید اخذ نمایند و معترض بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی 
نموده و گواهی مشعر بر تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
درصورتی که اعتراضی در مدت قانونی واصل نشده باشد و یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت برابر مقررات مبادرت به صدور سند 
 مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

م الف: 248 عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/06 

مفاد آراء
6/129  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 

فاقد سند رسمی، هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد، تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و 
از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139660302021000105 مورخ 96/05/17 آقای مهدی ریحانیان 
زواره فرزند اکبر بشماره ملی 1189599201 تمامت ششدانگ یکبابخانه احداثی بر 
روی قسمتی از پالک شماره 1984 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت 175/11 مترمربع خریداری رسمی از خانم ها 

عشرت و اشرف دهقانان زواره و آقای رضا دهقانان زواره.
2- رای شــماره 139660302021000106 مــورخ 96/05/17 آقای نورمحمد 

زفرقندی نیرآبادی فرزند اکبر بشماره ملی 1189482436 
 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قســمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 260 مترمربع 

خریداری رسمی از خانم روشنک طباء و آقای سیدرضا طباء.
فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/21

م الف: 216
مزایده

6/36  اجرای احکام حقوقی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962257ج/4 له رضا ولی خانی و علیه محسن مدنی مبنی بر 
مطالبه روز 5 شنبه مورخ 96/6/30 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که در ذیل درج شده است و اکنون در تصرف کسی نیست توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده اســت برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلســه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 

از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های اجرایی به عهده محکوم 
علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی واحد مســکونی در 
طبقه همکف واقع در باغ غدیر کنارگذر صیاد شیرازی خیابان کوثر بوستان 9 پالک 
94 که در مورخه 96/2/26 از واحد موردنظر بازدید و پس از رویت وضعیت عمومی 
ساختمان و مدارک موجود گزارش ارزیابی به شــرح زیر اعالم می شود: ساختمان 
موردنظر دارای شش دانگ سند اعیانی آپارتمان به شماره ملک 2577/15194 که 
در دفتر 89 به شماره ثبت 14443 صفحه 83 به مساحت 144/38 مترمربع به ثبت 
رسیده به نام آقای سید محسن مدنی به ثبت رسیده واحد موردنظر دارای حق استفاده 
از پارکینگ و مشخصات ساختمانی به شرح: با اسکلت بتونی احداث شده همچنین 
دارای نمای آجری 4 سانتی، کف سازی با سرامیک 50*50 ایرانی و دیوارها از کاغذ 
دیواری زیر سقف گچ و خاک رنگ شده، آشپزخانه و سرویس بهداشتی از سرامیک 
و دیوار از کاشی احداث شــده و درهای داخلی چوبی و پنجره ها از جنس آلومینیوم 
نقره ای معمولی یک جداره و همچنین دارای امتیازات آب، برق، گاز و تلفن می باشد 
سرمایش آن با کولر آبی و گرمایش با بخاری گازی و شومینه تجهیز شده است. لذا 
باتوجه به موارد مطرح شده فوق و قدمت ساختمان که در حدود 20 سال احداث شده و 
سهم مشاع از زمین و همچنین وضعیت خرید و فروش واحدهای مسکونی و موقعیت 
ساختمان گذر مجاور به مبلغ 3/885/000/000 ریال )معادل سه میلیارد و هشتصد 
و هشتاد و پنج میلیون ریال( ارزیابی می شود. م الف: 16373 اجرای احکام حقوقی 

شعبه 4 اصفهان 
مزایده

6/37 در خصوص پرونده مطروحه در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف 
اصفهان به کالســه ی 2893/95 ش ح یک له آقای حمداله جمالی ارمندی و علیه 
روح اله زارع به آدرس اصفهان براآن شمالی برسیان خ مطهری ک فجر 3 پ 191 
محکوم به و هزینه های اجرایی به 85/849/733 محل اموال تقدیمی محکوم علیه 
به شرح: ملک به پالک ثبتی 110 فرعی از 130 اصلی بخش 20 ناحیه آدرس ناحیه 
آدرس اصفهان روستای برسیان خیابان شــهید مطهری کوچه فجر3 می باشد که 
پالک مذکور بصورت یک منزل مسکونی است که بصورت فیزیکی با پالک مجاور 
آن تجمیع شده و جمعا تشــکیل یک باب منزل مسکونی داده است سازه داخل این 
پالک یک طبقه به مســاحت حدود 65 مترمربع با دیوار های باربر، سقف تیرچوبی 
نما سیمانی دربها فلزی پالستر داخل گچ کف سیمان کف حیاط قسمتی آسفالت و 
مابقی خاکی است و انشعابات شهری آب و برق و گاز دارد پالک بصورت ششدانگ 
به مساحت حدود 441/65 مترمربع با شماره ملک 130/110 شماره ثبت 2066 دفتر 
11 صفحه 551 واقع در بخش بیســت ثبت اصفهان دهستان برسیان می باشد که 
با قرار گرفتن جمیع جهات موقعیت محل و قدمت مساحت و کلیه ی شرایط ارزش 
عرصه و اعیان و قطعات ششدانگ پالک به مبلغ 370/000/000 ریال معادل سی 
و هفت میلیون تومان قیمت پایه را بــرآورد و اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچ 
یک از طرفین واقع نگردیده در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 96/6/28 ساعت 11 
تا 12 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان برگزار نماید طالبین 
شرکت در جلسه مزایده می توانند بازدید ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز 
برگزاری مزایده به شماره حساب 2171250205001 بانک ملی ارائه فیش آن به این 
شعبه ی اجرای احکام از اموال توقیف شده بازدید نماید. پیشنهاد دهنده ی باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود ضمنا ملک محکوم له به میزان 85/849/733 ریال 
 معادل 16/706 حبه از 72 از ششــدانگ پالک ثبتی مذکور مورد مزایده می باشد.

 م الف: 15439 شعبه یک اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

مزایده
6/38  اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961581ج/اول له کمال بهرامی و علیه ســعید 
الهیجانیان مبنی بر مطالبه در روز دوشــنبه مورخه 96/6/27 ساعت 12 در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 3 دانگ از 
ششدانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیاًل درج شده است 
و اکنون در تصرف یک دســتگاه وانت مزدا دوکابین که توســط کارشناس رسمی 
دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانی ذیل مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــای اجرایی برعهده محکوم علیه می 
باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: الف( ملک و مشخصات آن: عبارتست از یک دستگاه 
آپارتمان واقع در خیابان امام خمینی خیابان سردار صادقی )69( ساختمان امیر طبقه 
اول واحد ضلع غربی از پالک ثبتی 28 بخش چهــارده ثبت اصفهان این مجموعه 
در هفت طبقه با 23 واحد مسکونی که طبقه زیرزمین پارکینگ، طبقه همکف چهار 
واحد مسکونی و البی، طبقه اول تا چهارم هرکدام چهار واحد مسکونی و طبقه پنجم 
سه واحد مسکونی با اسکلت بتنی و ســقف تیرچه بلوک و اندود گچ در سقف و بدنه 
 UPVC بانضمام رنگ آمیزی، کف ها سرامیک، درب و پنجره های مشرف به حیاط
با شیشه دو جداره، کف و بدنه تراس سرامیک، سقف سالن کناف کاری بدون نصب 
چراغ های سیلندری یا روشنایی، چارچوبهای فلزی با لنگه دربهای چوبی و با رنگ 
سیلرکیلر و یراق آالت مربوطه، سرویســهای بهداشتی با کاشی در بدنه و سرامیک 
در کف و سقف های PVC بانضمام شیرآالت و روشویی، آشپزخانه کاشی در بدنه و 
سرامیک در کف و کناف کاری کامل، دارای سیستم اعالم حریق، درب ورودی واحد 
ضد سرقت، فاقد کابینت آشپزخانه و پکیج و کولر آبی و انباری و کنتور گاز، سرمایش 
ســاختمان با کولر آبی و گرمایش آن با پکیج و رادیاتور است که هیچکدام موجود یا 
نصب نبود، روشــنایی در حد المپ و سرپیچ، دارای امکانات شــهری اعم از آب و 
فاضالب مشترک و برق اختصاصی، در مشاعات در دســتگاه پله کف سنگ و بدنه 
سرامیک کاری بانضمام نرده استیل، دارای آسانسور و قابل بهره برداری، پارکینگ 
در بدنه و کف سنگ کاری و ســقف اندود گچ و رنگ آمیزی شده، نمای ساختمان 
تلفیقی از آجرنما و مقداری ســنگ کاری شــده و مجموعه مورد بهره برداری قرار 
گرفته ولی واحد مذکور خالی و بدون استفاده رویت گردید، بمساحت اعیانی 142/23 
مترمربع و فاقد صورتمجلس تفکیکی می باشد. ب( ارزیابی: باتوجه به مقوعیت ملک، 
کاربری، مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، امکانات موجود و با در نظر 
گرفتن عوامل موثر در قضیه در صورت اخذ پایان کار و صدور سند مالکیت ارش روز 
ششــدانگ واحد مذکور بالغ بر 2/910/000/000 ریال معادل دویست و نود و یک 
میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. حسب دستور آن مقام محترم اینجانب بعنوان 
کارشــناس منتخب ضمن حضور در پارکینگ ایثار از یکدستگاه وانت مزدا دوکابین 
به شماره انتظامی 332ج38 ایران 13 مدل  82 بازدید نمودم که باتوجه به وضعیت 
ظاهری خودرو اعم از پوســیدگی دورتادور و مســتهلک بودن پالکها و صندلیها و 
براساس شرایط خودرو و عرف بازار ارزیابی قیمت براساس کلیه جوانب امر به میزان 
 ده میلیون و پانصد هزار تومان برآورد می گردد. م الف: 16426 اجرای احکام حقوقی

 شعبه اول اصفهان 
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يادداشت

محیط زيست

رییس اداره دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
درباره جشنواره کشــوری نوجوان خوارزمی اظهار کرد: در سال تحصیلی  
۹۶-۹۵ سومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در استان و کشور با شش 
محور اجرا شد و محورهای این جشــنواره پژوهش، زبان و ادبیات فارسی، 
فعالیت های آزمایشگاهی، دست سازه ها، زبان انگلیسی)با تاکید بر ایفای 
نقش(، بازارچه های دست کار و فناوری بودند. علی اعرابی در ادامه توضیح 
داد: در سطح آموزشگاهی مجموع دانش آموزان در محور پژوهش ۲۲ هزار 
و ۲۲۶ نفر بود و در محور دست سازه کل دانش آموزان دختر و پسر ۲۶ هزار 
و ۵۸۳ نفر، محور ادبیات ۳۷ هزار و ۲۰۴ نفر، محور آزمایشــگاه ۲۳ هزار و 
۶۶۸ نفر، محور زبان انگلیســی ۹ هزار و ۶۹۶ نفر و در حوزه  بازارچه های 
کار و فناوری از هزار و ۲۸۵ آموزشگاه، حدود هزار و ۱۰۰ واحد آموزشی در 

بازارچه کار و فناوری شرکت کردند.

 عرضه قلیان 
 در چای خانه ها 

محدودیت قانونی دارد

۶ محور جشنواره 
 نوجوان خوارزمی 

دانش آموزان اصفهانی

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان با اشاره به اظهارات یکی از اعضای 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان در رابطه با وضعیت چای خانه داران 
استان اصفهان اظهار کرد: شورای شهر در جایگاهی نیست که بخواهد برای 
اداره ای موارد قانونی وضع کند و قانون منع اســتعمال دخانیات در اماکن 
عمومی توسط قانون گذاران در مجلس شــورای اسالمی وضع شده است. 
مهدی رفیعی افزود: بر اساس قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی، 
با چای خانه هایی که در اصفهان قلیان عرضه می کردند برخورد صورت گرفته 
است و در حال حاضر هیچ مشکلی برای بازگشایی چای خانه هایی که قلیان 
عرضه نمی کنند، وجود ندارد و هر واحدی که صرفا به دنبال عرضه چای بوده 
و قصد عرضه قلیان را نداشته باشد می تواند فعالیت کند. مدیر گروه بهداشت 
محیط استان اصفهان گفت: برای چای خانه دارانی که بخواهند در چای خانه 

خود قلیان عرضه کنند، محدودیت قانونی وجود دارد.

عضو شورای شهر اصفهان:

می توان آسیب های 
تکنولوژی را به فرصت 

تبدیل کرد

عضو شورای شهر اصفهان گفت: هر تکنولوژی جدیدی در نگاه نخست می تواند آسیب هایی داشته باشد اما می توانیم با بررسی هایی، این آسیب ها را به فرصت تبدیل کنیم.
نصیر ملت با بیان اینکه ما در عصری زندگی می کنیم که اطالعات و ارتباطات حرف اول را می زند، اظهار داشت: نمی توانیم جدای از رشد و توسعه دنیا حرکت کنیم و باید برای 
همگام شدن با رشد و توسعه، از تمام رسانه هایی که برای برقراری ارتباط، نظارت و شفاف سازی به ما کمک می کنند، استفاده کنیم. وی افزود: هر تکنولوژی جدیدی در نگاه 
نخست می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد اما چیزی که برای کاهش آسیب ها کمک می کند این است که می توانیم با بررسی هایی آسیب را به فرصت تبدیل کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه تکنولوژی روز به روز بیشتر به زندگی مردم وارد می شود و اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم از امکاناتش عقب می مانیم، بیان 
کرد: امروزه پس از گذشت ۴۰ سال از انقالب اسالمی، با شرایطی مواجهیم که نتوانستیم با نسل جدید ارتباطی منطقی پیدا کنیم و نسل جدید شاید به دلیل نداشتن ارتباط 

مستقیم با فرآیند انقالب، ایثار و شهادت، نتواند به آسانی آن را بپذیرد.

آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و حوزه های علمیه کاشان
 ۱۵۰۰طلبــه از ۱۳ حوزه علمیه  شــهرهای کاشــان، نطنــز، آران و بیدگل، 
 نــراق، قمصر و بــرزک، روز گذشــته آغــاز ســال تحصیلی خود را جشــن 

گرفتند.

ريیس سازمان حفاظت از محیط زيست:

محیط زیست قربانی 
کشاورزی شده است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست مهم ترین برنامه های سازمان محیط زیست در 
دولت دوازدهم را تشــریح کرد و گفت: آب مهم ترین 
بحران کشور در شرایط کنونی است. وی با بیان اینکه 
کمبود آب و مصرف بی رویــه آن مهم ترین تهدیدات 
زیست محیطی کشور به شــمار می آیند، گفت: از آنجا 
که وزارت نیرو در کشور ما مسئولیت توزیع منابع آب را 
برعهده دارد، محیط زیست کمتر به این موضوع ورود و 
توجه کرده است؛ در حالی که مسئله بحران آب باید در 

اولویت محیط زیست کشور قرار گیرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
آلودگی هوا، فرسایش خاک، از بین رفتن منابع گیاهی 
و جانوری ژنتیکی کشور، مدیریت پسماندها و... دیگر 
مسائل مهم محیط زیست کشــور هستند، گفت: باید 
کمبود آب و مصرف بی رویــه آن در اولویت مدیریت 
محیط زیست کشــور قرار گیرد. کالنتری با تاکید بر 
اینکه یکی از مســائل مهم در ایجاد بحران آب، توسعه 
بیش ازحد کشاورزی اســت، گفت: محیط زیست در 

سال های گذشته قربانی کشاورزی شده است.

دستگیري متخلفان شکار 
وصید در شهرستان دهاقان

دو متخلف شکار وصید در شهرستان دهاقان، دستگیر 
و به مراجع قضائي معرفي شدند. به گزارش»پارما« از 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان، ماموران 
یگان نمایندگي حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
دهاقان، حین گشــت وکنترل و نظارت در زیســتگاه 
هاي طبیعي این شهرستان، یک گروه دو نفره متخلف 
شکار وصید را به جرم شروع به شــکار در مناطق آزاد 
شهرستان دهاقان دستگیر کردند و مراتب، صورتجلسه 
و پرونده مقدماتي به اســتناد ماده ۱۵ قانون شــکار و 
 صید جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي ارجاع

 شد.
همچنین از متخلفان، دوقبضه اســلحه شــکاري دو 
لول داراي مجوز حمل،کشــف وضبط شــد. نداشتن 
پروانه و اقدام شروع به شــکار در زیستگاه هاي حیات 
وحش توســط متخلفان جرم بوده و طبــق ماده ۱۰ 
 و ۱۵ قانون شــکار و صیــد، قابل تعقیــب و مجازات

 است.

چهرهيادداشتيادداشتيادداشت

امام جمعه اصفهان:

حضور بانوان در رشته های پزشکی 
واجب کفایی است

حضور بانوان در رشــته های پزشکی 
و سایر رشــته هایی که در آنها نیاز به 
بانوان وجود دارد، بــرای آنان واجب 

کفایی است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی  نژاد در 
دیدار با رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان اصفهان، ضمن ابــراز عدم 
مخالفت با مشاغل تخصصی بانوان اظهار کرد: حضور بانوان در تمامی 
رشته های پزشکی برای آنان واجب کفایی است و الزم است وزارت 
علوم تدبیری بیندیشد تا در رشته هایی همچون سونوگرافی که نیاز 

به متخصص زن وجود دارد، دانشجوی مورد نیاز را تربیت کند.
وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی کشــور، اولویت اشتغال برای 
مردان است، افزود: در رشته ها و مشاغلی که هم زنان می توانند کار 
کنند و هم مردان، باید اولویت به مردان داده شود؛ اما در رشته های 
تخصصی این اولویت وجود ندارد؛ از سوی دیگر نیاز به تربیت زنان 
در رشته هایی همچون مهندسی معدن یا حقوق نیست و بهتر است 

در رشته های مورد نیاز در سطح کشور درس بخوانند. 
در حال حاضر ۱۵ هزار دختر وجود دارد که رشته حقوق خوانده اند 
اما نمی توانند قاضی شوند؛ درحالی که قوه قضائیه نیازمند قاضی 

است.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه زنان در بسیاری از مشاغل می توانند 
موفق باشند، گفت: دین اســالم مخارج خانه و زندگی را بر عهده 
مرد گذاشته و این امر درحقیقت به نفع بانوان است، همچنین در 
تقسیم ارث مرد ۲ برابر زن سهم دارد چراکه مرد باید مخارج زندگی 
را تامین کند و دستورات اسالمی و سفارشــات پیامبر اکرم)ص( 

درراستای تکریم زنان و دختران است.

ثبت نام کودکان بدون هویت در 
مدارس با »کارت حمایت تحصیلی«

معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: تابســتان 
امسال با همکاری وزارت کشور امکانی فراهم شد تا کودکان فاقد 
شناســنامه بتوانند با دریافت کارت حمایت تحصیلی در مدارس 

ثبت نام شوند.
رضوان حکیم زاده، درباره روند ثبت نام و بازگشت کودکان بازمانده از 
تحصیل ایرانی که فاقد اوراق هویتی هستند اظهار کرد: امسال تعامل 
خوبی با وزارت کشور در این خصوص داشتیم. وی افزود: مصوبه ای 
از دولت رسیده بود که طی آن وزارت کشور موظف شد با همکاری 
وزارت آموزش و پرورش، برای تسهیل دسترسی آموزشی به همه 
کودکانی که مشکالت شناسنامه ای و اوراق هویتی دارند، اقدام کند. 
بنابراین تالش به منظور فراهم کــردن فرصت تحصیلی برای این 
کودکان شروع شد. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه تیرماه امسال ابالغیه مصوبه مذکور از سوی وزارت کشور 
برای استانداری ها ارسال شد عنوان کرد: ما هم از طریق آموزش و 

پرورش اطالع رسانی های الزم را انجام دادیم.

 اعالم پیامکی »سوابق بیمه ای« 
طی ۲ماه آینده

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، از ارسال پیامک ماهانه به 
همه بیمه شــدگان ظرف یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: بر این 
اساس به همه بیمه شدگان پیامک می دهیم که کارفرما برای آنها 
چند روز کارکرد حق بیمه و با چه حقوقی رد کرده و چه میزان در 

سوابق بیمه ای فرد محاسبه شده است.
محمدحســن زدا  اظهارکرد: یکی از پروژه های ما ارسال پیامک به 
همه بیمه شدگان در هرماه است که قصد داریم آن را تا یکی دو ماه 
آینده اجرایی کنیم؛ بر این اساس پس از دریافت لیست های پرداخت 
حق بیمه، به بیمه شدگان اطالع رســانی می کنیم؛ یعنی ازطریق 
پیامک به آنها می گوییم که حق بیمه این ماه شــما دریافت شده و 
حقوق و دستمزد و کارکرد شما این میزان است. وی ادامه داد: در 
واقع هم اطالع رسانی می کنیم و هم اینکه ۱۳ میلیون بیمه شده به 
فهرست بازرسان ما اضافه می شوند و درصورتی که کارفرمای آنها 
حق بیمه را ناقص پرداخت کرد، دیرکرد داشت یا فرار بیمه ای انجام 

داد، اقدام کنند.

 زنجیره  تولید دارو
 در کشور مختل شد

رییس ســندیکای دارویی کشــور با اشــاره به فعالیت ۱۵درصد 
داروسازان در مراکز تحقیقاتی  و صنعتی، از طلب ۶ هزار میلیاردی 
داروخانه ها از بیمه ها خبر داد و گفت: عدم پرداخت بدهی بیمه ها 
باعث بروز مشکل در چرخه تولید دارو و توزیع آن در بین بیماران 
شده است. عباس کبریایی  زاده، با اشاره به اینکه در طرح تحول نظام 
سالمت منابع مالی  مسئله بزرگی اســت  و باید برای ادامه اجرای 
این طرح یک سری از مسائل شفاف ســازی شود، اظهار داشت: در 
حال حاضر ۸۵ درصد فارغ التحصیالن در داروخانه های سراســر 
کشور مشغول فعالیت هســتند و فقط بین ۱۰ تا ۱۵درصد آنها در 
مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی یا صنعتی  کار می کنند. کبریایی زاده 
اظهار کرد: عدم پرداخت مطالبات بیمه و بیمارستان های دولتی به 
شرکت های پخش،  باعث ایجاد مشکالتی  در چرخه  زنجیره  تولید 
دارو و پخش آن می شود؛ به طوری که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان 
داروخانه ها از بیمه ها طلبکارند  و بیمارستان ها نیز باید بدهی خود را 

به شرکت های پخش دارویی پرداخت کنند.

افزایش ۳ برابری زائران اهل سنت 
کشورمان در حج ۹۶

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر، سرپرست حجاج ایرانی، 
بااشاره به افزایش حدود سه برابری شمار زائران اهل سنت کشورمان 
در حج ۹۶ گفت: امسال حدود ۱۵هزار زائر اهل سنت از ایران به حج 
مشرف شــده اند و بحمدا... مقتدرانه، عزتمندانه و درکمال آرامش 

مشغول انجام وظایف دینی خود هستند.
وی با اشاره به نگاه جامع و بلند اسالم در زمینه تعامل اجتماعی میان 
مردم گفت : اسالم دین صلح و رحمت و آرامش است و پیامبر گرامی 
اسالم هرگز از شمشیر برای دیندار کردن مردم استفاده نکرد؛ چرا 

که براساس آموزه های اسالم، ایمان با زور شمشیر ارزشی ندارد.

سردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به اینکه اجرای طرح تقاضای 
صفر می تواند محرک خوبی برای کاهش سرقت باشدعنوان 
کرد: در صورتی که تقاضایی برای خرید اموال دزدی نباشــد 
به طور حتم انگیــزه برای دزدی بخصوص ســرقت از درون 
خودروها کاهش چشمگیری خواهد داشت؛ چرا که در مدت 
اجرای این طرح با کاهش ۵۰ درصدی ســرقت اموال داخل 

خودرو روبه رو بوده ایم.
معصوم بیگی از پایش سارقین و مراقبت و اقدامات پیشگیرانه 
کالنتری ها به صورت محسوس و نامحسوس خبر داد و گفت: 
با ارائه منشوری که با همکاری قوه قضائیه تنظیم و ابالغ شده 
و به اصناف مرتبط با خرید کاالهای دست دوم، آموزش های 
الزم جهت خریداری ایمن داده شده اســت، در گام نخست 
۱۰۰ مغازه مورد بررسی قرار گرفت اما متاسفانه شاهد بوده ایم 
که تعداد این منشور را رعایت نکرده اند و با همکاری بازرسی 

اصناف، از ادامه فعالیت این واحدها پیشگیری شده است. 
 وی با بیان اینکه وقتی مال دســت دوم از کســی خریداری 
می شود که مالک آن مشخص نیست، به حیات چرخه سرقت 
کمک می شود، افزود: هزار دستگاه سیستم صوتی، ۱۰۰ باتری 
و ۱۰۰ ای سی یوی ماشین به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان کشف 

شده است.
حرکت جرم؛ از واقعیت به سمت فضای مجازی 

فرمانده انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: جرم از فضای واقعی 

درحال حرکت به سمت فضای مجازی است و نیروی انتظامی 
به موازات آن طرح هایی را برای پیشــگیری از این جرم ها در 
دستور کار خود قرار داده اســت و از مردم می خواهیم توجه 
ویژه ای به این موضوع داشته باشند تا در دام مجرمان در فضای 
مجازی نیفتند. وی تاکید کرد: سایت های دیوار و شیپور که 
لوازم دســت دوم را خرید و فروش می کند ازجمله این موارد 

هستند که توجه و تیزهوشی ویژه مردم را می طلبد.
امنیت اخالقی و مبارزه با ارازل و اوباش؛ خط قرمز 

نیروی انتظامی
معصوم بیگی در مورد طرح های موجود از گذشته مطرح کرد: 
طرح هایی که وجود داشته و موثر بوده را با قوت ادامه خواهیم 
داد که یکی از آنها مبارزه با اراذل و اوباش اســت؛ چون هم ما 
به آن حساس هستیم و هم مطالبه مردم است؛ یکی دیگر از 
طرح هایی که برای افزایش امنیت شــهر و استان در دستور 
کار قرار گرفته است، تشــکیل قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل 
در نیروی انتظامی اســتان اســت که در زمینه رصد، اشراف 
اطالعاتی، پیش بینی، پیشگیری و سازماندهی ظرفیت های 
نیروی انتظامی و در موضوعات مرتبــط در نیروی انتظامی، 
 برای حل کردن مســائلی که در اســتان وجود دارد، فعالیت 

می کند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان ادامــه داد: همین طرح 
تقاضای صفر باتوجه به اقدامات قرارگاه اقدام و عمل طراحی 

و اجرا شــده و  این قرارگاه برای سرعت دادن به عملیات های 
نیروی انتظامی تشکیل شده اســت که در گام اول در مرکز 
اســتان در شــهر اصفهان و در گام بعدی در شهرستان های 
هدف و در مرحله ســوم در همه شهرســتان ها شکل خواهد 
 گرفت تا نوعی هم افزایی ایجاد کند که همه نیروها به میدان   
بیایند. وی در ادامه با اشــاره به اینکه اوباشــگری، باندهای 
آدم ربایی و تجاوز بــه عنف، خط قرمز پلیس اســت و با آنها 
قاطعانه برخورد می کنیم، از متالشی شدن باندی متشکل از 
سه جوان با میانگین سنی ۲۰ سال در اصفهان خبر داد و گفت: 

از آنجایی که نیروی انتظامی در 
بحث امنیت اجتماعی بســیار 
حساس اســت، به سرعت وارد 
عمل شده  و از همین رو ۵ تیم از 
نیروهای متخصص تشکیل شده 
و رصد کردند و درحالی که آنها 
در سطح شــهر به دنبال طعمه 
برای آزار و اذیــت بودند، در تور 
این تیم قرار گرفته و هر سه نفر به 
ضرب گلوله همکاران زمین گیر 
شدند. وی در پایان اظهار کرد: 
اولویت ما پیشــگیری از وقوع 
جرم است که برای این منظور 
تیم هایــی را تشــکیل داده ایم 
که در حوزه پیشــگیری از جرم 
و کانون های جــرم که احتمال 

جرم در آنها باالست، گشت های پیشگیری از جرم به صورت 
موتوری،خودرویی و بعضا پیاده را در زمان هایی که وقوع جرم 
افزایش می یابد، مستقر کنند تا شاهد کاهش آمار جرم باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان  فاطمه کاويانی
اينکه طرح نخستی که در استان اصفهان دنبال شده با هدف معیوب کردن مثلث چرخه جرم 
صورت گرفته است ادامه داد:چرخه جرم از سه ضلع بررسی می شود: هدف های رها شده و مستعد به سرقت که 
مهم ترين عنصر در پیشگیری از سرقت هستند، مالخرها که حلقه واســط به حساب می آيند و ضلع سوم که 

سارقین هستند.

اخبار

»مهر طالق« از شناسنامه حذف بشود 
یا نشــود؟ حذف این مهر، آسیب های 
اجتماعی را کاهش مــی دهد یا باعث ترویــج دروغ در جامعه 
می شود؟  از وقتی حمید درخشان نیا، رییس سازمان ثبت احوال 
کشور، از تهیه پیش نویس طرحی مبنی بر »حذف ثبت طالق از 
شناسنامه« خبر داد و ابراز امیدواری کرد که درصورت اجرایی 
شدن این طرح برخی از مشکالت زنان مطلقه حل شود، نظرات 
موافق و مخالف زیادی در این باره مطرح شــده است. منتقدان 
این طرح می گویند حذف مهر طالق از شناسنامه تبعاتی دارد و 
زمینه ای برای اشاعه بی اعتمادی در جامعه و ترویج فرهنگ پنهان 
کاری فراهم می کند. موافقان اما اعتقاد دارند با اجرای این طرح، 

وجهه اجتماعی فرد مطلقه بیشتر حفظ می شود.
ســهیال جلودارزاده نماینده مردم تهران، یکی از این منتقدان 
اســت که درخصوص حذف واژه طالق از شناسنامه، می گوید: 
هرچند پیشــنهاد چنین طرحی از ســر خیرخواهی بوده اما 
مجوز دروغ را در جامعه صادر می کند. وقتی  کســی از همسر 
خود جدا شده، طالق او باید در شناسنامه ثبت شود؛ زیرا عدم 
 ثبت آن، به معنای پایه گذاری زندگی جدیــد بر مبنای دروغ

 است.
این نماینده مجلس اعتقاد دارد اگر واژه طالق از شناسنامه افرادی 
که در دوران عقد جدا شدند، حذف شود منطقی تر است؛ ضمن 
اینکه به نظر می رسد هر دختری که در زندگی خانوادگی دچار 
شکست شود، نباید آن را عیب دانسته و به دنبال پنهان کردن 

آن باشد؛ زیرا این اتفاق منشأ اســترس ها و آسیب های دائمی 
خواهد شد.

 برخی از مخالفان طرح حذف طالق از شناســنامه می گویند: 
به جای این قبیل اقدامات، باید فرهنگ مقابله با پدیده طالق و 
برخورد با زنان مطلقه که در زندگی اول خود به دالیل مختلف 

شکست خوردند، در جامعه تغییر کند. 
مهرشاد شبابی، مسئول کلینیک های حقوقی خانواده دانشگاه 
شهید بهشتی، یکی دیگر از کارشناسانی است که نظر مثبتی 

درخصوص این موضوع ندارد. شــبابی می گویــد: باید دید که 
اصال چه ضرورتی وجود دارد که حذف ثبت طالق از شناسنامه 
زنان عملی شــود؟ در حال حاضر شــاهد اتفاقــات نامیمونی 
در بحث خانواده هســتیم و آمار طالق رو به تزاید اســت؛ مثال 
درخصوص اینکه گفته شــده از هر ۴ ازدواج یک مورد منجر به 
طالق می شــود، این آمار نه تنها نامطلوب است بلکه متناسب 
با شأن جامعه ما هم نیســت. جامعه ما با مقوله طالق خصوصا 
درباره زنان مواجهه خاصــی دارد. زنانی که طــالق گرفته اند 

احســاس می کنند ثبت طالق در شناســنامه برایشان اثرات 
نامطلوب اجتماعی و خانوادگی به همــراه دارد. آنها حتی برای 
یافتن  شــغل دچار مشکل هســتند و همواره حس می کنند 
 ثبت طالق می تواند شــانس ازدواج مجدد را برایشان کاهش 

دهد.
سارا گلستانی، کارشناس ارشد مشــاوره خانواده اما موافق این 
طرح است. گلستانی به اثرات مثبت این طرح برای کاهش فشار 
روانی و استرس زنان اشاره می کند و می گوید: در راستای کاهش 
استرس در این زمینه که فردی قبال ازدواج کرده است یا نه، بهتر 
است افراد به جای پرداختن به چنین موضوعی روی شناخت 
ویژگی های طرف مقابل متمرکز شــوند؛ این مسئله می تواند 
به خود آگاهی افراد کمک کند؛ چرا  که آنهــا به جای آنکه به 
»شرایط« تاهل یکدیگر بپردازند، به دنبال شناخت»ویژگی های« 
یکدیگر می روند. بنابراین این طرح می تواند فشار را هم از روی 
زنان مطلقه و هم از روی کل جامعه بردارد و شکل گیری ازدواج را 

واقع بینانه تر و ماندگارتر کند.
به نظر می رســد اجــرای این طــرح نیازمند بررســی های 
آسیب شناسانه دقیقی اســت: کمک به ساختن زندگی دوباره 
فردی که سرخورده از شکست در ازدواج است یا زمینه سازی 
برای سوق دادن جامعه به سمت بی صداقتی؟ مخالفان طرح، 
می گویند به جای پاک کردن صورت مسئله بهتر است مسئله را 
حل کرد؛ باید نگاه مردم به زن مطلقه را عوض کرد، اما آیا واقعا این 

موضوع شدنی است؟

کارشناسان درباره حذف مهرطالق از شناسنامه نظر می دهند:

حمایت روحی یا ترویج دروغ؟
مهشید
موسويان

طرح تقاضای صفر 
باتوجه به اقدامات 

قرارگاه اقدام و 
عمل طراحی و 
اجرا شده و اين 

قرارگاه برای 
سرعت دادن 

به عملیات های 
نیروی انتظامی 

تشکیل شده است

فرمانده نیروی انتظامی استان در اولین نشست خبری خود  بر لزوم 
تیزهوشی مردم در ارتباط با سايت های »ديوار« و »شیپور«  تاکید کرد؛

جرم های مجازی
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  قطره ای از دریای عرفان؛

شرح حاالت تصوف

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

آب حیات
آب حیات یا آب زندگانی،آب یا چشمه ای است که هر کس از آن بخورد 

زندگانی جاوید یابد. اندیشه بقا و زیستن جاودانی، آدمی را بر آن داشته 

است که در افسانه ها و تاریخ راه هایی به سوی عمر ابد بگشاید و اگر نه در 

عالم واقع، الاقل در ضمیر و خیال خویشتن برای تحقق آن بکوشد. 

به گواهی تاریخ و روایات، این اندیشه در ایران به صورت 
های گوناگون وجود داشته اســت. در اعتقادات 

اسالمی، چشمه آب زندگانی چشمه ای است 
که هر کس از آن بخورد یا تن در آن بشوید 

آسیب ناپذیر یا جاودانه می شود. اسکندر 
در جســت وجوی آن ناکام ماند و خضر 
از آن نوشــید و جاودان شد. در اصطالح 
عارفان این چشمه کنایه از چشمه عشق 
و محبت باری تعالی است که هرکه از آن 

بچشد، هرگز معدوم و فانی نگردد:
چون همه مردند و می میرند نیز      

آب حیوان زین همه حیوان که یافت؟            
(عطار)

شاید به همین دلیل در عرفان خضر به عنوان مرد کامل و ولی 

ا... است و سخنان او به منزله آب حیات. برخی آب حیات را »علم لدنی« 

و معرفت حقیقی دانسته اند که خاصه انبیا و اولیا بوده و گاهی از آن به 

دریای نور تعبیر کرده اند که در دریای ظلمت نهفته است.

مضمون اندیشــی پیرامون آب حیات که به نام هــای آب زندگی،آب 

حیوان،آب خضر،چشمه خضر و جز آن خوانده شده،در ادبیات عرفانی 

تنوع و گستردگی خاصی یافته است.بیشتر شاعران فارسی 

گوی از ماجرای آب حیــات و جویندگان آن در ابیات 

خود سود برده اند.فردوسی به این ماجرا در داستان 
پادشاهی اسکندر و شاعران دیگر در قالب ابیاتی 

به این ماجرا اشاره نموده اند:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند             

       واندر آن ظلمت شب آب 
حیاتم دادند(حافظ)

گر برین چاه زنخدان تو ره بردی خضر        
       بی نیاز آمدی از چشمه 
حیوان دیدن(سعدی)

با لب خشک گوید او قصه چشمه َخِضر          
       بر قد مرد می برد درزِی عشق او قبا(مولوی)

زان چشمه حیات که در کوی دوست بود   

             تا روز حشر ُملک سکندر گرفته ایم(عطار)

از ویژگی های منحصر به فرد آثار ادب فارسی، آمیختگی آنها  ناصر جبلی
با علوم مختلف است. اگر آثار بزرگان فارسی را مطالعه کنید با 
اصطالحات جالب توجهی از علم نجوم، اقتصاد، سیاست و البته علم پزشکی روبه رو 

می شوید. 
در روزگاری که داروهای شــیمیایی همانند امروز وجود نداشته است،طبیبان و 
عالمان با استفاده از گیاهان  طبیعی به مداوای بیماران می پرداخته اند. همان گونه 
که از واژه دارو برمی آید، این واژه از ریشه دار و به معنی درخت گرفته شده است که 
نشان از پیشینه داروسازی طبیعی دارد. یکی از زیباترین کاربردهای دارویی و علم 

پزشکی را می توان در داستانی از شاهنامه مشاهده کرد.
شاهنامه یکی از بزرگ ترین آثار حماسی جهان است که در سده  اخیر مورد توجه 
اندیشمندان جهان واقع شده است ولی متاسفانه در زمینه  پزشکی آن طور که باید 
و شاید توسط ادیبان و دانشمندان پارســی زبان کنجکاوی عمیق و علمی صورت 
نگرفته اســت؛ در حالی که در این حماسه  ســترگ از مطالب دانشی و اجتماعی 
و ادبی و حواشــی آنها مفصال ســخن رفته است. شــاهنامه دربرگیرنده  مطالبی 
درمورد پزشکی، گیاه شناسی، کاردپزشکی (جراحی)، صحنه آرایی، فرزندکشی، 
برادرکشی، بزم و رزم، تعبیر خواب، افســانه، فن های جنگی، لشگرکشی، عشق و 
شیدایی، نامه نویسی های سیاسی و اجتماعی و بسیاری از مطالب دیگر است که باید 
با مطالعه  دقیق از درون آن بیرون کشید. در شاهنامه که بیش از هزار سال از تدوین 
آن می گذرد از بیشتر دانش های امروزی که در یکی دو سده  اخیر کشف شده، سخن 

به میان رفته است.
یکی از دانش هایی که فردوسی در شاهنامه ، نکته به نکته آن را توضیح داده، موضوع 
زاده شدن رستم از مادرش رودابه است که در این داستان، فردوسی درباره  گندزدایی 

(استریل) و داروشناسی و کاردپزشکی و بخیه زدن توضیحات علمی می دهد.
داستان رستم زایی (سزارین) در شاهنامه این طور شروع می شود که وقتی  زال فرزند 
سام به  دنیا می آید چون موهای سرش مانند برف سپید بوده، سام برابر باورهایش 
به خیال اینکه اهریمن به درون این کودک رســوخ کرده اســت، داشتن چنین 
 فرزندی را برای خود ننگ می شمارد و دستور می دهد او را برده و در دل کوه البرز 
رها کنند. کودک وقتی که در دامنه  کوه تنها می شــود سیمرغ افسانه ای که در 
بلندی های آن کوه آشیانه داشته اســت، او را با خود به النه برده و سال ها از وی 

نگهداری می کند.
شبی سام در خواب می بیند که زال زنده و در دامنه  کوه مشغول بازی کردن است. 

مامورانی را می فرستد که کودک را بیابند و به نزدش ببرند ولی وقتی کودک را کنار 
سیمرغ می بینند هرچه تالش می کنند او را با خود ببرند زال راضی نمی شود؛ در 
حالی که سیمرغ به رفتن او نزد پدرش رضایت داشته است. سیمرغ وقتی کودک را 
گریان می بیند که نمی خواهد از او جدا شود، سه پر خود را از بدنش جداکرده و به 
زال می دهد و می گوید هر گاه گرفتاری و پیشامدی رخ داد که به وجود من نیاز بود، 

پری را آتش بزن تا من بیایم.
زال پرها را می گیرد و با فرستادگان پدرش می رود و زندگی تازه ای را شروع 
می کند. سال  های سال می گذرد و او با رودابه ازدواج می کند. زمانی که رودابه 
می خواهد بچه  خود، رســتم را به دنیا بیاورد به علت درشتی کودک قادر به 

زاییدن او به طور طبیعی نمی شــود و چنان بی حال شده که احتمال مرگ او 
می رود.

فردوسی سنگینی و درشتی کودک در شکم مادر را این گونه وصف می نماید:

تو گویی به سنگستش آکنده پوست 
 و یا ز آهن ست آن که بوده دروست

تا اینکه خبر به زال می دهند که رودابه در حال مرگ است:
یکایک به دستان رسید آگهی

 که پژمرده شد برگ »سرو َسهی«
شبستان همه بندگان کنده موی 

 برهنه سر و موی و تر کرده روی
در این هنگام زال به اندیشه  پر سیمرغ می افتد:

یکی مجمر آورد و آتش فروخت
 و زان پر سیمرغ لختی بسوخت

بی درنگ سیمرغ ظاهر می شود. او به زال دلداری داده و کودک را این گونه توصیف 
می کند:

ازین »سرو سیمیِن برمایه روی«
 یکی کودک آید تو را نام جوی

به  باالی سرو و به نیروی پیل
 به انگشت خشت افکند بر دو میل

سپس ســفارش می کند ابزار کاردپزشکی را 
آماده کنند:

بیاور یکی خنجر آبگون 
یکی مرد بینادِل پُرفسون

و این گونه دستور می دهد:
نخستین به می  »ماه« را مست کن

ز دل بیم و اندیشه را پَست کن
مرد بینادل باید چنین کند:

شکافد تهی گاه »سرو سهی« 
 نباشد مر او را ز درد آگهی

سپس دستور چگونگی دوختن زخم و ساختن و گذاشتن مرهم آن را می دهد:
گیاهی که گویم تو با شیر و مشک

 بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
و به پرواز در می آید و می رود. وقتی رودابه می شنود که چگونه می خواهند کودک را 
از شکم او بیرون بکشند، شگفت زده و نگران می شود و می گوید این کار پیشینه ندارد:

فرو ریخت سیندخت از دیده خون
که کودک ز پهلو کی آید برون؟

اما برابر راهنمایی سیمرغ:
بیامد یکی موبد چیره دست

مر آن »ماهرخ« را به  می کرد مست
ســرانجام بچه زاده می شــود، ولی همه  از دیدن بچه 

شگفت زده می شوند:
شگفت اندرو مانده شد مرد و زن

که نشنید کس بچه  پیلتن
شبان روز مادر ز می خفته بود

ز می خفته و دل ز ُهش رفته بود
همان زخمگاهش فرو دوختند 

 به دارو همه درد بسپوختند
حال این بحث پیــش می آید کــه در این 
داستان، یک ســزارین در سده   بیست ویکم  
(که درست تر است رســتم زایی بخوانیمش، 
چنانکه هنوز در سیستان این گونه کاردپزشکی را 
رستم زا می گویند) انجام شده است که هم بیهوشی 
و کاردپزشکی در آن تشریح شده و هم بخیه زدن محل 
شکاف و داروی التیام بخش آن. از همه مهم تر اینکه چرا 
فردوسی گفته این گیاه را در سایه خشک کنید، بعد آن را کوبیده 
و با شیر و مشک درآمیخته و مرهم درست کنید. آیا فردوسی در بیش 
از ده سده    پیش، سبزینه  (کلورفیل) درون گیاهان را می شناخته و می دانسته است 

که نور خورشید آن را از بین می برد؟
امروزه خانم های خانه دار که سبزی ها و دانه های خوراکی را خشک می کنند، آن 
را در اتاق ها و انبارهایی  که آفتاب در آن نتابد پهن می کنند که سبزینه  خود را از 

دست ندهد.
شگفتی های پزشکی در شاهنامه به این مورد خالصه نمی شود و موارد گوناگونی 
را می توان یافت که نشان از علم پزشکی در روزگار پیشین دارد؛ ولی رستم زایی 

یا سزارین در روزگار فردوسی، نشان از علم پزشکی پیشرفته در آن روزگار دارد.

شوق
 شوق بعد از محبت برای صوفی و عارف حاصل می شود. 
قشیری می گوید: شوق از جای برخاستن دل بود به دیدار 
محبوب؛ شــوق بر قدر محبت بود. مراد از شوق شیفتگی 
برای دیدار محبوب در باطن محب است و الزمه وجود آن 
درستی محبت است و حال شوق هدیه ای است که قاصدان 
کعبه مراد را به مقصدو مقصود می رسانند و دوام آن با دوام 
محبت پیوسته اســت. مادام تا محبت باقی بود شوق الزم 
است. خواجه عبدا... انصاری می گوید: شوق آتشی است که 

شعله آن از محبت خیزد.

انس 
 انس یا خوی گرفتن، حالت بعد از شوق در دل عارف است. 
انس عبارت اســت از لذت باطن بــه مطالعه کمال جمال 
محبوب. از عالمات اهــل انس یکی آن اســت که از غیر 
محبوب و مأنوس خود وحشــت زده باشند تا جایی که از 
نفس خود نیز وحشت دارد؛ عالمتی دیگر آنکه چنان با ذکر 
محبوب انس می گیرند که در عموم اوقات غرق در تفکر و 

تذکر او باشند و از رویت اغیار، غائب.

اطمینان 
هشــتمین حال از احوال صوفیه اطمینان است. اطمینان 
ثمره ایمــان کامل به حــق تعالی و اعتماد دل اســت بر 
خداوند. عارفان اطمینان را به سه قسم تقسیم کرده اند: اول 
اطمینان عامه که چون به ذکر خدا مشغول شوند اطمینان 
یابند به اینکه خداوند دعای آنها را مستجاب خواهد کرد. 
این اشخاص دارای نفس مطمئنه هستند؛ یعنی مطمئن 
به ایمان و اعتقاد. دوم اطمینان خواص اســت که راضی 
به قضای الهی هســتند و در بال صابرنــد و حال اخالص و 
سکوت خاطر و اعتماد دارند. قســم سوم اطمینان اخص 
خواص اســت که در وادی حیرت ســرگردان می شوند؛ 
زیرا اینهــا در مقام خداوند به طوری بــه هیبت و عظمت 

او مأخــوذ و واقف اند به اینکه 
خداوند قابل درک نیست؛ پس 
سکونت قلب ندارند؛ بلکه در 

عطش تمنا واقع اند و »َرِب ِزدنی 
فِیَک تََحیُّراً« می گویند و همین 
حال حیرت و سرگشــتگی به 

»مشاهده« می انجامد 
که حــال نهم از 

احوال است.

ضرب و شتم / ضرب و جرح

به عمل کسی که به دیگری ضربه یا ضربه هایی وارد کند، چنانکه منجر به زخمی شدن او شود، امروزه بخصوص در 

رادیو و تلویزیون و مطبوعات، به غلط ضرب و شتم می گویند. اصطالح صحیح در این باره ضرب و جرح است نه ضرب 

و شتم؛ زیرا شتم به معنی »دشنام دادن «است و جرح به معنای»زخمی کردن«.

عاجل / آجل

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. عاجل اسم فاعل از مصدر عجله و به معنای»فوری و اکنونی«است:»خداوند 

شفای عاجل عطا فرماید«؛ ولی آجل به معنای »آتی،پس از این،آینده«است:»راحت عاجل به تشویش محنت آجل 

منغص کردن خالف رای خردمندان است« (گلستان سعدی)

غالبا عاجل و آجل در مقام اسم و به معنای»حال و آینده« به کار می رود:
                                                  بدین زودی ندانستم که ما را     

                                                                                             سفر باشد به عاجل یا به آجل(منوچهری)

غلط
 ننویسیم

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس 

              که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست 

         در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

سعدی شیرازی       

بیت 
روز

 مدیر مدرسه )بخش دوازدهم(

ســرو صداي حقوق که بلند مي شــد، معلم ها مرتب مي شدند و کالس 
 ماهي ســه چهار روز کامال دایر بــود تا ورقــه انجام کار را به دستشــان 

بدهم.
غیر از همان یک بار (در اوایل کار) که براي معلم حســاب پنج وشش قرمز 
توي دفتر گذاشــتیم، دیگر با مداد قرمز کاري نداشتیم و خیال همه شان 
راحت بود. وقتي براي گرفتن حقوقم به اداره رفتم، چنان شلوغي بود که به 

خودم گفتم کاش اصال حقوقم را منتقل نکرده بودم.
نه مي توانستم سر صف بایستم و نه مي توانستم از حقوقم 

بگذرم.
تازه مگر مواجب بگیر دولت چیــزي جز یک انبان 

گشاده پاي صندوق است؟
و اگر هم مي ماندي با آن شلوغي باید تا دو بعداز 
ظهر سرپا بایستي. همه جیره خوارهاي اداره 
بو برده بودند که مدیرم و البد آنقدر ساده لوح 
بودند که فکر کنند روزي گذارشان به مدرسه 

ما بیفتد.
دنبال سفته ها مي گشتند، به حسابدار قبلي 
فحش مي دادند، التماس مي کردند که این 
ماه را ندیده بگیرید و همه حق و حســابدان 
شــده بودند و یکي که زودتــر از نوبت پولش 

را مي گرفت صداي همه در مي آمد. در لیست 
مدرســه، بزرگ ترین رقم مال من بود؛ درســت 

مثل بزرگ ترین گناه در نامه عمــل. دو برابر فراش 
جدیدمان حقــوق مي گرفتم. از دیــدن رقم هاي 

مردني حقوق دیگران چنان خجالت کشــیدم 
که انگار مال آنها را دزدیده ام و تازه خلوت 

که شــد و ده پانزده تا امضا کــه کردم، 
صندوق دار چشــمش به من افتاد و با 
یک معذرت، ششصد تومان پول دزدي 

را گذاشت کف دستم.
مرده شور! هنوز برف اول نباریده بود 
که یک روز عصــر، معلم کالس چهار 
رفت زیر ماشین. زیر یک سواري. مثل 
همه عصرها من مدرســه نبــودم. دم 
غروب بودکه فراش قدیمي مدرسه دم 
درخونه مون، خبرش را آورد. دویدم به 
طرف لباسم و تا حاضر بشوم، مي شنیدم 

که دارد قضیه را براي زنم تعریف مي کند. ماشــین براي یکي از آمریکایي 
ها بوده.

باقیش را ازخانه که در آمدیم برایم تعریف کرد.
گویا یارو خودش پشت فرمون بوده و بعد هم هول شده و در رفته.

بچه ها خبر را به مدرسه برگردانده اند و تا فراش و زنش برسند، جمعیت و 
پاسبان ها سوارش کرده بودند و فرستاده بوده اند مریض خانه. به اتوبوس 

که رسیدم، دیدم الک پشت است.
فراش را مرخص کردم و پریدم توي تاکسي. اول رفتم سراغ پاسگاه جدید 

کالنتري.
تعاریف تکه و پاره اي از پرونده مطلع بود؛ اما پرونده تصریحي نداشــت که 
راننده که بوده. هیچ کس نمي دانست عاقبت چه بالیي بر سر معلم کالس 
چهار ما آمده است. کشیک پاسگاه همین قدر مطلع بود که در این جور موارد 
»طبق جریان اداري« اول مي روند ســرکالنتري، بعد دایره 
تصادفات و بعد بیمارستان. اگر آشــنا در نمي آمدیم، 
کشیک پاسگاه مسلما نمي گذاشت به پرونده نگاه 

چپ بکنم.
احســاس کردم میان اهل محل کم کم دارم 

سرشناس مي شوم
و از این احساس خند ه ام گرفت.

ســاعت 8 دم در بیمارســتان بودم، اگر 
سالم هم بود حتما یه چیزیش شده بود؛ 

همان طور که من یه چیزیم مي شد.
روي در بیمارســتان نوشته شــده بود:»از 

ساعت 7 به بعد ورود ممنوع!« در زدم.
از پشت در کسي همین آیه را صادر کرد. دیدم 
فایده ندارد و باید از یک چیــزي کمک بگیرم؛ از 

قدرتي، از مقامي، از هیکلي، از یک چیزي.
صدایم را کلفت کردم و گفتم:

»من...« مي خواستم بگویم من مدیرمدرسه ام؛
ولي فورا پشیمان شدم.

یارو البد مي گفت مدیر کدام مدرسه کدام سگي 
است؟! این بود که با کمي مکث و طمطراق فراوان 
جمله ام را این طور تمــام کردم: »بازرس وزارت 
فرهنگم« که کلون صدایي کرد و الي در باز شــد.یارو با 
چشم هایش ســالم کرد. رفتم تو و باهمان صدا پرسیدم: 
»این معلم مدرسه که تصادف کرده...« تا آخرش را خواند.

یکي را صــدا زد و دنبالم فرســتاد که طبقه فــالن، اتاق 
فالن. از حیاط بــه راهرو و باز به حیــاط دیگر که نصفش 
را برف پوشانده بود، چنان مي دویدم که یارو از عقب سرم 
 هن هن مي کرد. طبقــه اول و دوم و چهــارم؛ چهارتا پله 

یکي.
راهرو تاریک بود و پر از بوهاي مخصوص بود. هن هن کنان دري را نشان داد 
که هل دادم و رفتم تو. بو تندتر بود و تاریکي بیشتر. تاالري بود پر از تخت و 

جیرجیر کفش و خرخر یک نفر .
دور یک تخت چهار نفر ایستاده بودند. حتما خودش بود!

»سزارین«

 یادگاری از 

شاهنامه فردوسی
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 تمرینات ذوب آهن از روز گذشته آغاز شد
 تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان از روز گذشــته تمرینات خود را بــرای اولین دیدار در 

چارچوب رقابت های جام حذفی و ادامه لیگ برتر آغاز کرد.

ســومین دوره مســابقات تکواندوی قهرمانی نونهاالن جهان از 
روز پنجشنبه 2 شــهریور ماه در کشور 
مصر آغاز شــد و نماینده اصفهانی 
کشورمان توانست به مدال نقره 

دست یابد.
یلدا رنجبر کــه در وزن منفی 
59 کیلوگــرم حضور داشــت 
در دور اول با غلبــه بر حریفی 
از آذربایجــان راهــی مرحله بعد 
شــد؛ رنجبــر در دور دوم موفق 
شــد نماینده اوکرایــن را با نتیجــه 13 بر 
10 شکســت دهد. هوگو پوش اصفهانــی تیم ملــی در مرحله 
نیمه نهایی با شکســت 9 بــر 6 نماینده روســیه، راهــی فینال 
شــد اما در گام آخر از پس تکوانــدو کار ترکیه بــر نیامد و بازی 
 را با نتیجه 15 بــر 4 واگذار کرد تــا به مدال نقــره این رقابت ها 

دست پیدا کند.
 الزم به ذکر اســت که 420 تکواندو کار از 45 کشور جهان در این 

مسابقات حضور داشتند.

درسومین دوره مسابقات تكواندوی نونهاالن جهان؛

مدال نقره بر گردن هوگو پوش 
مستطیل سبزاصفهاني قرار گرفت

سرمربی تیم ملی:

 برای ثبت رکورد
  به کره می رویم 

کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال با اشاره 
به دعوت از بازیکنان جدید در اردوی تیم ملی گفت: ما 
بازیکنان جدیدی را به تیم ملی دعوت کرده ایم و خود 
را برای جام جهانی آماده می کنیم. وی که لیست نهایی 
بازیکنان به منظور دیدار برابر کره جنوبی و ســوریه را 
اعالم کرد، در ادامه گفت: دیدار برابر کره جنوبی و سوریه، 
دو مســابقه تیم ملی ایران جهت صعود به جام جهانی 
هستند و از آنجایی که تیم ملی، پیش از این دو بازی،  به 
جام جهانی صعود کرده است، تمرکز خود را روی اهدافی 
که پیش رو داریم گذاشته و اســتانداردها و رکوردهای 
یوزهای ایرانی)بدون شکســت و گل خورده(، را حفظ 
می کنیم. از ســوی دیگر به فکر آینده تیم ملی هستیم 
و برنامه ریزی دقیقی را برای آماده ســازی ملی پوشان 

جهت شرکت در جام جهانی روسیه، آغاز کرده ایم.
وی در ادامه بیان کرد: با مســابقه مقابل کره جنوبی و 
سوریه و برگزاری کمپ های تدارکاتی می توانیم فرصت 
مناسبی را به دســت آوریم و آماده سازی خوبی را برای 
جام جهانی آغاز کنیم تا بازیکنان در بازی ها و کمپ های 

تدارکاتی تجارب مهمی را کسب کنند.
ســرمربی تیم ملی ادامه داد: این مســابقات را با همان 
انگیزه و استانداردی که داشته ایم، انجام می دهیم و با 
توجه به اهدافی که برای آینده داریم، برنامه های خود 
را اجرا می کنیم. ما یک گروه 37 نفره بازیکنان نخبه را 
برای آماده سازی در جام جهانی روسیه در اختیار داریم 
و اکنون با این مسابقات ســعی می کنیم از این فرصت 

بهترین استفاده را ببریم.
کــی روش در پایان درباره لیســت اســامی بازیکنان 
دعوت شــده گفت: برای آوردن بازیکنــان جوان تر به 
تیم و آماده سازی جام جهانی روسیه از بازیکنانی چون 
روزبه چشــمی)دفاع( امید نورافکن)هافبک( و سامان 
قدوس)مهاجم( استفاده کرده ایم. همانطور که  هنگام  
ورود به کره جنوبی اعالم کــردم، باید بگویم که زمانی 
می آموزیم که با بهترین تیم ها مسابقه دهیم. بنابراین  
لیست دعوت شده، استراتژی ما را برای کار با گروهی از 
37 بازیکن نخبه منعکس می کند. ضمن اینکه این لیست 
و تفکرات بدان معنی نیست که بازیکنان با تجربه ای که 
برای همیشه با خود داشتیم را کنار بگذاریم. بازیکنانی 
مانند پژمان منتظری، مســعود شــجاعی، آندرانیک 
تیموریان و خسرو حیدری به کار خود در لیست 37 نفره 
بازیکنان نخبه به عنوان گزینه های مهم برای تیم ملی 

ادامه می دهند.  

اخبار روز

اردوی تدارکاتی تیم های ملی بســکتبال نوجوانان و ســه نفره 
دختران روزهــای 11 تا 13 شــهریور ماه 
جاری در ســالن بســکتبال مجموعه 
ورزشــی آزادی برگزار خواهد شد 
که در دور جدید تمرینات تیم های 
ملی بســکتبال بانوان ســوگند 
 رحمانی و پریســا حســین زاده  

حضوردارند.
تیم بسکتبال سه نفره خود را برای 
حضور در بازی های  داخل سالن آسیا 
که شهریورماه جاری در ترکمنستان برگزار 

می شود، مهیا می کند.
تیم بســکتبال نوجوانــان نیز بــرای حضــور در پنجمین دوره 
رقابت های زیر 16سال آســیا که از ســی ام مهر تا ششم آبان به 

میزبانی هند آغاز خواهد شد، آماده می شود.
در ایــن دوره از رقابت هــا در ســطح A تیم های چیــن، ژاپن، 
کره جنوبی، هنگ کنگ و تایلند و در ســطح B تیم های استرالیا، 
نیوزلند، سریالنکا، مالی، مالزی، قزاقستان، نپال و ایران هم گروه 

هستند.

در دور جدید تمرینات تیم های ملی بسكتبال بانوان؛

رحمانی و حسین زاده؛ نمایندگان 
اصفهان در تیم ملی نوجوانان

 مهدی طارمی که این روزها به دلیل درخشــش هایش در پرســپولیس 
و البته در بازی های قبلی تیم ملی به شــدت مورد توجــه قرار گرفته، به 
 محض ورود  به فرودگاه ســئول با استقبال بی نظیر ایرانی های مقیم کره

 مواجه شد. 
طارمی در فرودگاه به شدت تشویق شد و حتی تعقیب کردن او برای گرفتن 
مصاحبه توســط خبرنگاران کره ای یکی از نکات قابل توجه بود. طارمی 
در نهایت اما راضی به مصاحبه با آنها نشــد. در توصیف عملکرد او عالوه 
بر اینکه خبرنگاران کره ای تمجید زیادی از او داشــتند، روزنامه های این 
کشور نیز روی او زوم کرده اند و از او به عنوان مهاجمی زهردار یاد کرده اند. 
مهاجمی که تا اینجای کار در دور مقدماتی سه گل برای تیم ملی ایران به 

ثمر رسانده است.

  این بار پای پیشــنهاد برای مهاجم نیجریه ای پرسپولیس مطرح شده 
که البته باشگاه پرســپولیس آن را تکذیب کرده، اما انگار این بازیکن از 
یک باشگاه خاص پیشنهاد دارد. گفته می شود بعد از بازی پرسپولیس و 
االهلی، سرمربی االهلی که تحت تاثیر عملکرد منشا قرار گرفته بود، چند 
دقیقه ای با این بازیکن صحبت می کند و به او می گوید از اینکه او را در 
ترکیب اصلی ندیده، تعجب کرده است. ربروف در ادامه صحبت هایش از 
منشا تعریف کرده و گفته اگر از شرایطش در پرسپولیس راضی نیست، 
باشگاه عربستانی از حضور این بازیکن در تیمشان شدیدا استقبال خواهد 
کرد. گویا این صحبت ها به گوش مدیران پرسپولیس هم رسیده و آنها به 
منشا گفته اند که تحت هیچ شرایطی به جدایی فکر نکند چون خبری از 

صدور رضایتنامه این بازیکن نیست.

 چهره ویژه تیم ملی
 در کره

    گادوین منشا 
و یک حاشیه جدید

به گزارش روابط عمومی هیئت و اداره امور ورزش 
کارگران استان اصفهان، مسابقات دو و میدانی 
بانوان قهرمانی  کارگران کشور به میزبانی استان 
آذربایجان شرقی با حضور 17 استان در بخش 
بانوان و 25 تیم در بخش آقایان   در شهر تبریز 
برگزار شد . در بخش بانوان تیم منتخب استان 
اصفهان با کسب دو مدال ارزشمند طال توسط 
خانم نصری در دو 800)رکــورد 2 دقیقه و 24 
ثانیه( و 1500 متر) رکورد پنج دقیقه و 4 ثانیه 
( و یک مقام چهارم توســط سارا قمصری در دو 
200 متر )رکورد 30 ثانیه ( و کســب 19 امتیاز 
بعد از اســتان های آذر بایجان شــرقی با 33  و 

آذربایجان غربی با 21 امتیاز مقام سوم مسابقات 
را کســب کرد. در ادامه این رقابت ها و در بخش 
آقایان؛ نماینده شایسته استان اصفهان توانست 
با کسب مدال نقره در دو 1500 متر و برنز در دو 
5000 متر توسط بهزاد مصطفوی، مدال نقره در 
پرتاب وزنه و مدال برنز در پرتاب دیسک توسط 
مهدی صابری،  مدال نقره پرتاب دیسک و مقام 
ششم پرتاب وزنه توسط مجتبی شبانه، مدال برنز 
در دو 800 متر و مقام ششــم در دو 1500 متر 
توســط جناب آقای عباس کیانی و کسب مقام 
ششم 800 متر با مانع توسط دیانتی، اصفهان بعد 
از تیم های میزبان) آذربایجان شرقی( و کرمانشاه 

مقام سوم مسابقات دو و میدانی کارگران کشور را 
کسب کرد.جناب آقای شیرانی ،رییس محترم 
هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان 
ضمن تقدیر از کســب عناوین ورزشی توسط 
نمایندگان استان اصفهان اظهار داشت:رشد و 
پویایی ورزش دو و میدانی کارگران استان اصفهان 
طی سال های اخیر چشمگیر بوده و این حرکت رو 
 به جلو در دو و میدانی  هر دو گروه آقایان و بانوان را 
در بر می گیرد. کســب عناویــن و مدال های 
قهرمانی توســط نمایندگان استان اصفهان در 
مسابقات کشوری بعد از 10 ســال نشان از این 

واقعیت دارد.

خبر
در مسابقات دو ومیدانی کارگران کشور؛

نمایندگان اصفهان بر سکوی سوم ایستادند

  قاب روز

شماره پیراهن جالب هوادار منچستر
درخشش این روزهای دو ستاره منچستر به نام های لوماکو و پوگبا باعث شده که یکی از هواداران 
من یونایتد در اقدامی جالب ترکیب نام و شماره های این دوستاره را روی پیراهن خود به نمایش 

بگذارد.

با توجه به خط خوردن مسعود شجاعی و احتمال نیمکت نشینی 
اشکان دژاگه، باید منتظر اعالم کی روش 
 دربــاره کاپیتان جدیــد تیم ملی

 باشیم.
فهرســت بازیکنــان دعــوت 
شــده به تیم ملی فوتبال برای 
دو بازی مقابل کــره جنوبی و 
ســوریه از ســوی کارلوس کی 
روش اعالم شــد که در این لیست 
 نامــی از مســعود شــجاعی دیده 

نمی شود.
 با توجه به نیمکت نشینی های متوالی اشکان دژاگه در ترکیب 
تیم ملی، در بازی های قبلی مسعود شجاعی بازوبند کاپیتانی را 
بر دست می بست؛ اما حاال باخط خوردن او و البته احتمال ادامه 
نیمکت نشــینی دژاگه خیلی ها در انتظار اعالم کاپیتان جدید 

تیم ملی هستند.
در صورتی که دژاگه در بازی های پیش رو روی نیمکت بنشیند، 
از نظر سابقه حضور در تیم ملی ســیدجالل حسینی و احسان 
حاج صفی بیشترین تعداد بازی ملی را دارند و احتماال یکی از این 

دو نفر بازوبند را بر دست  می بندد.

کاپیتان تیم ملی، مقابل کره جنوبی 
کیست؟

سوال روز

کریســتیانو رونالدو ، مهاجم پرتغالی تیم فوتبــال رئال مادرید 
اســپانیا در مصاحبه با کادناســر اسپانیا   
با کری خواندن برای لیونل مســی   
و تیم بارســلونا گفت: سال پیش 
رو از آن رئــال مادرید اســت، 
من به دنبال فتــح همه جوایز و 
افتخارات ممکن هستم، رقبای 
بزرگی داریم و بازی های بســیار 
ســختی را تجربه خواهیم کرد، از 
ســال 2017 و 2018 خاطراتــی 
 بسیار درخشــان و باشکوه خواهیم 

ساخت.
وی ادامــه داد: جدایی مــن از رئال مادرید غیرممکن نیســت 
چون زندگی مملــو از اتفاقات غیرممکن اســت اما هیچ دلیلی 
وجود ندارد که به این موضوعات فکر کنــم. به عقیده من رئال 
 مادرید به مسیر خود ادامه می دهد و به هیچ اسمی تکیه نکرده

 است. من نیز به هیچ اسمی تکیه نکرده ام و به مسیر خودم ادامه 
می دهم. از شاگردی زیر دست زیدان بسیار افتخار می کنم و هر 

روز چیز تازه ای می آموزم.

رونالدو: امسال جوایز و افتخارات 
را درو می کنیم

فوتبال جهان
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تیــم 
ملی کشــتی 
آزاد ایــران در حالی 
رقابت های جهانــی 2017 
فرانسه را با عنوان نهمی به پایان رساند 
که یکی از بدترین نتایج تاریخ خود در چهار 

دهه اخیر این مسابقات را کسب کرد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از دو روز پیکار در رقابت های 
جهانی فرانسه که به میزبانی پاریس برگزار شد، در نمایشی ضعیف و 
دور از انتظار به رده نهم جهان سقوط کرد. هر چند حسن یزدانی، تنها مدال 
آور تیم ایران توانست با اقتدار بر سکوی قهرمانی بایستد، اما نشان زرین او هم ناجی 
تیم محمد طالیی نشــد و آزادکاران ملی پوش ایران یکی پس از دیگری از گردونه رقابت ها 

حذف شدند.
دالیل مختلفی را می توان در ناکامی ایران دخیل دانست. از ضعف کادر فنی و برخی از مربیان در کوچینگ 
 و هدایت آزادکاران در مبارزات گرفته تا کشتی های بی رمق و حضور بی انگیزه اکثر نمایندگان ایران روی تشک را 

می توان از مهم ترین عوامل این ناکامی بزرگ به حساب آورد.
هر چند گفته می شود تیم اعزامی به فرانسه از دل رقابت های انتخابی بیرون آمد و ماحصل یک فرآیند قانونی و عدالت محور بود، 
اما آزمودن برخی از امتحان پس داده های تیم ملی مثل رضا اطری، میثم نصیری، پیمان یاراحمدی، امیر محمدی، بهنام احســان پور در 
رقابت های جهانی فرانسه نه تنها دستاورد مثبتی نداشت، بلکه باعث رقم خوردن چنین نتیجه تاسف باری هم شد. در این میان مصطفی حسین خانی 
هم در حد و اندازه های خود ظاهر نشد و وداع دراماتیکی با رقابت ها داشت. او هم در این مسابقات نتوانست از تجربیات و ناکامی های قبلی خود 
درس بگیرد و در حالی نتیجه را در یک قدمی نیمه نهایی در ثانیه پایانی به حریف سختکوش ژاپنی واگذار کرد که حتی یک کشتی گیر جوان و 

مبتدی هم چنین اشتباهی را مرتکب نمی شد.
البته باید از تالش و حضور امیدوارکننده یدا...محبی، سنگین وزن جوان ایران نیز به نیکی یاد کرد که اگر کمی شانس و تجربه داشت، می توانست 

یکی از مدال آوران ایران در فرانسه لقب گیرد.
کادر فنی نیاز به تقویت و احیا دارد

از وضعیت تاسف بار اکثر کشتی گیران در جهانی که بگذریم باید اشاره ای هم به اعضای کادر فنی تیم ملی داشت.رقابت های جهانی فرانسه به 
وضوح نشان داد تیم ملی کشتی آزاد ایران همچنان فردی مثل رسول خادم را در رأس امور مربیگری و کوچینگ نیاز دارد و کناره گیری او از این 
مسئولیت و حضور محمد طالیی و همکارانش در کادر فنی نتوانســت به نتایج خوبی منتهی شود. نمونه بارز این موضوع نیز کوچینگ مصطفی 
حسین خانی در مبارزه با حریف ژاپنی توسط احسان لشکری که اگر مربی کارکشته وباتجربه ای به جای لشکری بر صندلی کوچینگ نشسته بود، 
قطعا حسین خانی می توانست بر حریف خود غلبه کند. هر چند احسان لشکری از قهرمانان و مدال داران ایران و جهان محسوب می شود، اما در 

رقابت های جهانی ثابت کرد هنوز به آن پختگی و باروری حضور بر جایگاه کوچینگ میادین بزرگ نرسیده است.
غیبت بزرگان به چشم آمد

ناکامی در پاریس، حقیقت تلخ دیگری را نیز به رخ کشتی آزاد ایران کشید. حقیقتی که نشان داد هنوز نتوانستیم کشتی گیران جایگزین و مطمئن 
برای قهرمانان بزرگ خود تربیت و مهیا کنیم. غیبت نفرات باتجربه و عنوان داری چون حسن رحیمی، سید احمد محمدی، رضا یزدانی، کمیل 
قاسمی در عرصه ملی که هر چهار نفر همچنان دربند مصدومیت و درمان هستند به ما نشــان داد، فدراسیون کشتی و کادر فنی هنوز نتوانسته 
اند این خأل بزرگ را پر کنند؛ البته برخی از چهره های باتجربه و شایسته دیگر نیز به هر دلیلی در رقابت های انتخابی ناکام ماندند و نتوانستند به 

ترکیب تیم ملی راه یابند.
در اینکه تیم ملی کشتی آزاد ایران، یک ناکامی بزرگ و تاریخی را در رقابت های جهانی فرانسه رقم زد هیچ شکی نیست، اما رسول خادم و اطرافیانش 
باید بدانند المپیک 2020 در راه است و نباید زمان را با آزمودن مجدد کشتی گیرانی که دیگر چیزی برای اثبات و عرضه ندارند، تلف کنند. کشتی 
آزاد ایران در کنار بزرگان غایب و مصدوم خود نیاز به ظهور جوانان تازه نفس و باانگیــزه ای دارد که در رقابت های مهم و بزرگی همچون جهانی 

فرانسه، نقش توریست را ایفا نکنند و همچون حسن یزدانی بر رقبای خود بتازند.

کیوسک

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2222 | August 28,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2222 | دوشنبه 6 شهریور 1396 | 6 ذی الحجه 1438

نماز جمعه این هفته اصفهان برگزار نمی شود
محمود بی شتاب، مسئول روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان اعالم کرد: 
نماز جمعه این هفته اصفهان به دلیل تقارن با عید سعید قربان برگزار نمی شود و به جای 

آن نماز عید سعید قربان اقامه خواهد شد.

چهره

استاندار اصفهان:

 هفته دولت،هفته همدلی مردم 
و مسئوالن است

اســتاندار اصفهــان 
در مراســم جشنواره 
شــهید رجایی، ضمن  
گرامیداشــت هفتــه 
دولت و یــاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر 
گفت: با تبیین اقدام ها 
و خدمات دولت در این 
هفته، مــردم بیش از 
پیش به دولت نزدیک 

می شوند. مهدی زرگرپور ارزیابی عملکرد را بهترین راهبردها برای 
دستگاه های اجرایی دانست و افزود: ارزیابی عملکرد، اهداف و برنامه 
هر سازمان را مشخص می کند و یکی از فعالیت های کلیدی و عناصر 

اصلی مدیریت به شمار می آید.

با مسئوالن

شهرداری

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

 زمان برگزاری جلسات شورا 
از شنبه به یکشنبه تغییر یافت

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: جلسه کمیسیون 
تلفیق شورای اسالمی شهر اصفهان، سه شنبه هفته جاری برگزار 
می شود و طی آن اعضای کمیسیون های این شورا مشخص خواهند 

شد.
مهدی مقدری همچنین از تغییر زمان برگزاری جلسات علنی این 
شورا خبر داد و گفت: جلســات علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
طی 18 سال گذشته، شنبه ها برگزار می شد اما بنا به تصمیم اعضای 

شورا، این زمان به یکشنبه ها تغییر یافت.
وی اظهارکرد: به طور معمول، شنبه ها روز پرکاری برای شهرداری و 
معاونان شهردار است و مدیران دستگاه ها برای برنامه ریزی، روز اول 

هفته را به جلسات کاری خود اختصاص می دهند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: همچنین بسیاری 
از خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی برای حضور در جلسات 
شورا و پوشش خبری این جلسات در روزهای شنبه با مشکل مواجه 
بودند؛ بنابراین اعضای شــورا به اتفاق آرا، بــه تغییر زمان برگزاری 

جلسات شورا از شنبه ها به یکشنبه ها رای دادند.
مقدری، در ادامه از تدوین منشور برنامه پنجمین دوره این شورا و 
انتشار آن  تا 10 روز آینده خبر داد. وی توسعه درآمد پایدار شهرداری 
به منظور کاهش حجم تراک فروشی و شــفافیت سازی و مبارزه با 
فساد در این نهاد را از برنامه های پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 

اصفهان بیان کرد و افزود: اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

ساعت کار باغ پرندگان تغییر یافت
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: باغ پرندگان اصفهان هر روز از 

ساعت 8:۳0 تا18:۳0 آماده پذیرایی از گردشگران است.
حسن شفیعی با اشــاره به دیگر مراکز گردشگری و تفریحی ناژوان 
عنوان کرد: همچنین باغ خزندگان، باغ پروانه ها  و صدف ها از ساعت 
۹ صبح الی ۲1  و  آکواریوم ناژوان نیز از ســاعت الی ۲1 در اختیار 

گردشگران است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند 
با حضور خود در مراکز تفریحی ناژوان، لحظات خوشــی را در کنار 

خانواده خود سپری کنند.

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی اصفهان خبر داد:

تجهیز هفت هزار و ۸۰۰ دستگاه 
تاکسی به سامانه هوشمند

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر 
تعدادهفت هزار و 800 دستگاه تاکسی ناوگان تاکسیرانی اصفهان 
مجهز به سامانه هوشمند هستند و گشت های بازرسی این سازمان 
بر استفاده مستمر این سامانه ها توسط تاکسی داران نظارت دارند. 
سیدرضا جعفریان عنوان کرد: تمامی تاکسی ها برای محاسبه نرخ 

کرایه، ملزم به استفاده از سامانه هوشمند هستند.
وی اضافه کرد: مسافران از طریق اصفهان کارت و کارت های شتاب 
بانکی، می توانند نرخ کرایه را بر اساس داده های سامانه الکترونیک 

پرداخت کنند. 
جعفریان با اشــاره به مزیت های ســامانه الکترونیک هوشمند، 
خاطرنشان کرد: امکان مسیریابی از طریق جی پی اس، جی پی آر 
اس و وای فای که روی صفحه نمایش ظاهر می شود، از قابلیت هایی 
است که رانندگان در موقع نیاز می توانند با استفاده از آن به مقاصد 

مد نظر در شهر هدایت شوند.

قاب شهر

سخنگوی انجمن اسالمی معلمان استان اصفهان اظهار کرد: آموزش و پرورش بر چند رکن استوار است. اولین و اساسی ترین 
رکن آن، معلم و مدیریت خوب است که اگر این رکن ها در کنار یکدیگر و به نحو مطلوب ساماندهی شوند، آموزش و پرورش 

را به سمت توسعه همه جانبه مملکت بهتر از قبل هدایت خواهد کرد.
حیدرعلی حجتی افزود: آموزش و پرورش نیازمند وزیری شجاع و کارآمد است که از حقوق معلمان دفاع کند و با ارزیابی و 

ایجاد عدلی ملی، درصدد رفع مشکالت و چالش های آموزش و پرورش برآید.
سخنگوی انجمن اســالمی معلمان استان گفت: بســیاری از چالش های 
آموزش و پرورش مزمن و تاریخی بوده و روی هم انباشــته شده است اما 
مهم ترین مسئله ای که باید برای بهبود آن تالش کرد منزلت معلم، حقوق 
قانونی و رسیدگی به رفاه معلم است و اگر به این سه مسئله به خوبی توجه 
شــود و بتوانند منابع مالی و درآمدی آموزش و پرورش را به طرق مختلف 
وسعت داده و باال ببرند، در ابعاد تجهیزات مدارس مشکالت حل خواهد شد.
حجتی مهم ترین موضوع آموزش و پرورش را رضایتمندی معلمان دانست 
و اظهار کرد: منزلت معلم در جامعه باید احیا شود؛ زیرا آموزش و پرورش 
بزرگ ترین نهاد کشــور بوده و با تمام بدنه جامعه در ارتباط است و وظیفه 

تربیت نیروهای آینده کشور را بر عهده دارد.

سخنگوی انجمن اسالمی معلمان استان اصفهان:

منزلت معلم در جامعه باید احیا شود

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، کار مرمت این حصار تاریخی که از جمله با ارزش ترین بناهای باقی مانده محور 

تاریخی شرق اصفهان از دوران پیش از اسالم بوده، آغاز شد.
فریدون الهیاری افزود: این دیواره که تماما از خشت خام تشکیل شده، براساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی متعلق به 
دوران ساسانیان بوده که متاسفانه در طول ادوار گذشته بخش هایی از آن به طور کامل ویران شده و بخش های باقی مانده نیز 

بر اثر نفوذ تدریجی آب و سایر عوامل طبیعی نیاز به مرمت اساسی داشته است.
ناظر طرح های مرمتی محور تاریخی شرق اصفهان نیز بیان کرد: هم اینک از 
این حصار تاریخی حدود یک کیلومتر باقی مانده که مرمت آن با اعتباری بالغ 
بر 500 میلیون ریال همزمان با هفته دولت آغاز شده است. حمید محمد نژاد 
تاکید کرد: با توجه به آسیب های شــدیدی که این دیوار در طول سال های 
گذشته متحمل شــده، هم اینک کار مرمت پیوندی آن با سنگ و اندود گل 
در راســتای مرمت برج ها و کنگره های دیوار آغاز شــده و سپس در مرحله 
بعدی تمامی این حصار یک کیلومتری به طور کامل مرمت می شــود. شهر 
تاریخی کوهپایه یکی از کهن ترین مراکز تمدنی محور شرق اصفهان است، 

وجود روستاها و مناطق تاریخی با نام هایی همچون اسپارت و فارفان و همچنین وجود یک آتشکده تاریخی در این محور و 
همچنین حصار تاریخی شهر کوهپایه، نشان از قدمت تاریخی این محور در دوران پیش از اسالم و سپس دوران اسالمی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

آغاز مرمت حصار تاریخی دوران ساسانی

دیدگاه

 نماینده مردم اصفهان
 در مجلس شورای اسالمی:

دشمن درپی گرفتن قدرت 
تفکر از مردم است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، در 
آیین اختتامیه نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال 
انقالب اســالمی اظهار کرد: هفته دولت و پاسداشت 
مقام شهید باهنر، رجایی و دستجردی را به ملت ایران 

تبریک می گویم.
حجت االســالم احمد ســالک افزود: چه بخواهیم چه 
نخواهیم باید در سطح کشور، منطقه و جهان در فضای 
مجازی حضور قدرتمندی داشته باشیم و این ظرفیت 

در کشور وجود دارد.
وی گفت:  عضو کمیسیون امنیت فضای مجازی هستم 
و می دانم در آینده نه  چندان دور حضور مردم در فضای 
مجازی بیشتر خواهد شــد و باید ظرفیت ها شناسایی 
شود و دیده شــده که ظرفیت ها در این ۳6 غرفه این 

نمایشگاه رو به گسترش است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: سیاست حضور در فضای مجازی باید متناسب با 
شبکه ملی اطالعات و در جهت اقتصاد مقاومتی باشد 
چون امکان ایجاد شــغل و تولید وجــود دارد؛ فضای 
مجازی باید در چارچوب ارزش هــای انقالبی، دینی و 

اسالمی پیش رود.
سالک با اشــاره به جنگ نرم خاطرنشــان کرد: فضای 
مجازی هم آثار مثبت و هم آثار تخریبی دارد و دشمن 
با کار کردن روی ۲0 موضوع، در پی دور کردن مردم از 
اندیشه های امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب است 

و برای فروپاشی خانواده ها تالش می کند.
وی اذعان داشت: دشمن در پی گرفتن قدرت تفکر از 
مردم است و ما باید این قدرت تفکر را از دشمن بگیریم، 
در فضای مجــازی باید اهداف انقــالب و آموزش های 
دینی، علمی و فرهنگی دنبال شود و این نوع جشنواره ها 

در مسیر این اهداف قیمتی هستند.

وی با اشــاره به ســوابق فعالیت های علمی و اجرایی خود در 
دانشگاه علوم پزشکی و به عنوان استاد تمام افزود: دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان مکلف است تا برنامه ها و سیاست های کالن 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت های مختلف 
را اجرا کند؛ ضمن آنکه پیگیر برنامه های نظام تحول سالمت در 

برنامه ششم توسعه باشد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اهداف تعیین 
شده در ارتقا و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی علم پزشکی، 
جدیت در این امر را ضروری خواند و گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از نمونه های خوب کشــوری اســت. دکتر چنگیز در 
تشریح بسته پاسخگو بودن گفت: در آموزش پزشکی، هدف ما 
تامین نیازهای افراد در بخش های درمان است؛ هر چند از وضع 
موجود صد در صد راضی نیستیم و هنوز باید برای پاسخگو بودن 
به نیازهای درمانی جامعه تالش کنیم. وی همچنین از تالش 
برای گسترش پژوهش در زمینه های مختلف با هدف شناسایی 
و ارتقای عوامل محیطی، بیماری ها، مراقبت ها و حیطه های 
مختلف سخن راند و افزود: در این راستا، تعامالتی هدفمند با 
کشورهای آلمان، بلژیک و کره برای ارتقای سطح دانش پزشکی 

در کشور و تقویت توانمندی های بالقوه انجام داده ایم.

وی خاطرنشان کرد:برای رســیدن به اهداف چشم انداز،نباید 
صرفا به جایگاه کشــوری اکتفــا کنیم، بلکه بایــد دیدگاه ما 
منطقه ای باشدو خود را با دانشــگاه های برتردر سطح جهان 
مقایســه کنیم. چنگیــز در مدیریت هزینه ها، بر شناســایی 
و برنامه ریزی بــرای نقاط پرهزینه درمان بــه منظور کنترل 
هزینه ها تاکید کرد و ابراز داشت: اگر حاکمیت درمان به صورت 
علمی و منطقی اجرا شود، می توان هزینه های درمان را کنترل 
کرد. وی در حیطــه اهداف آینده گســترش مراکز درمانی، از 
احداث بیمارســتان و توسعه بیمارســتان امین در حد الزهرا 
در منطقه شمال اصفهان برای ســهولت دسترسی شهروندان 
خبر داد و در مبحث مربوط به گردشگری سالمت بیان داشت: 
اصفهان مزایای بالقوه فراوانی دارد که بالفعل شدن آنها مستلزم 
زیرســاخت ها و امکانات جنبی و داشــتن برنامه اســت.وی 
گفت: افتتاح بیمارستان های خصوصی، به تحقق گردشگری 
سالمت،تسهیل و همکاری با بخش های غیرمرتبط مثل هتل ها 
و شهرداری ها برای ســوق دادن امکانات گردشگری سالمت 

کمک می کند.
در ادامه یوســفی، معاونت توسعه و پشــتیبانی در خصوص 
زیرســاخت ها در مناطق محروم اســتان، از احداث و تجهیز 

بیمارســتان و خانه های بهداشــت در خور و بیابانک، احداث 
درمان_ بستر در جندق، بیمارستان آفتاب خور، مراکز جامع 
سالمت در اسالم آباد، پیشکوه و پشــتکوه خبر داد و گفت: در 
طول سه سال و نیم گذشته 400 هزار متر در زیر ساخت های 
بهداشتی و درمانی توسعه و بازسازی داشته ایم. عالوه بر این، 
۲00 میلیارد تومان صرف تجهیزات پزشکی شده که 65درصد 
به شهرستان های استان اختصاص یافته است. نصب رادیولوژی 
دیجیتــال در جندق و خــور و بیابانک، MRI پیشــرفته تر از 
بیمارســتان الزهرا در نجف آباد و اولین اورژانس  برتر کشــور 
در لنجان، حاکی از حرکت ما به سمت محرومیت زدایی است. 
یوسفی گفت: در حالی حق اصفهان به طور کامل ادا نمی شود 
که درصد قابل توجهی از بیماران بســتری در بیمارستان های 
اصفهان، از استان های دیگر هستند؛ لذا دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، مظلوم واقع شده است. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود، از اعتبار 850میلیارد تومانی بــرای اجرای طرح تحول 
سالمت در 4 سال اخیر خبر داد که شامل 450 هزار متر مربع 
توسعه نوسازی و بهســازی و اضافه شــدن هزار و400 تخت 
بیمارستانی اســت و اکنون 6هزار تخت بیمارستانی در استان 
وجود دارد. معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی، 
بدهی بیمه هــای تامین اجتماعی و ســالمت را 550 تا 600 
میلیارد تومان اعالم کرد که تقریبا معادل همین مبلغ، بدهی 

دانشگاه به بیمارستان های تحت پوشش است.
حریــری، قائم مقام معاونت توســعه و پشــتیبانی، از احداث 
1۲0مرکز جامع سالمت و ۲۲0 پایگاه سالمت و اشتغال 1810 
نفر در دولت یازدهم خبر داد و بیان کرد: هر مرکز جامع سالمت 
شــامل چندین پایگاه در زمینه واکسیناسیون، مراقبت های 
مامایی، مادر و نوزاد و... است. وی با اشاره به اجرای برنامه جهانی 
ایراپن برای اولین بار در کشور در شهرستان شهرضا و بازدید تیم 
سازمان بهداشت جهانی از این مرکز، استان اصفهان را پیشرو در 
این طرح خواند. وی در مورد اجرای طرح تحول گفت: تاکنون 
در این طرح با هدف کاهش هزینه درمان از جیب مردم، 500 
میلیارد تومان در اســتان  و همچنین ۲7میلیارد تومان برای 
افزایش حق ویزیــت و 15میلیارد تومان بــرای احداث مراکز 
غربالگری سرطان در شهرســتان نجف آباد، بیمارستان های 

امین و نجف آباد هزینه شده است. 
جهانپور، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
بهره برداری از ۳6 پروژه ســالمت با اعتباری بالغ بر18میلیارد 
تومان در هفته سالمت و به مناســبت سی و ششمین سالگرد 
شهادت شــهیدان رجایی و باهنر خبر داد. وی برگزاری اولین 
جشنواره عمران سالمت در دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان از 
ششم تا هشتم شهریور ماه را حاکی از اقدامات گسترده دانشگاه 

علوم پزشکی در این عرصه خواند.

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

هدف ما در آموزش پزشکی، تامین نیازهای افراد  است

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: مناسب سازی اطراف 
مســجد پاچنار برای تردد روان معلــوالن و جانبازان در دســتور کار 

شهرداری قرار گرفت.
حمید عصارزادگان با اشاره به اینکه مناسب سازی معابر اطراف مسجد 
پاچنار در خیابان جامی در دســت طراحی و مناقصه است، افزود: این 
پروژه در آینده نزدیک با اعتبار یک میلیــارد و 500 میلیون ریال آغاز 
می شود. وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: پروژه پارکینگ 
زیرسطحی اردیبهشت در خیابان طالقانی با مساحت ۳۳ هزار مترمربع 

برای کاهش بار ترافیکی خیابان طالقانی در دست اجراست.
عصارزادگان عنوان کرد: این پروژه تاکنون 40درصد پیشرفت داشته و 

با اعتبار 6 میلیارد تومان نیز در نیمه اول سال جاری تکمیل می شود.

معابر مسجد پاچنار برای تردد 
روان معلوالن مناسب سازی 

می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: خط سوم 
سامانه تندرو موسوم به بی.آر.تی از پایانه ارغوانیه تا میدان جمهوری 
پیش بینی شده بود که چند ماه گذشته فاز اول آن از پایانه ارغوانیه تا 

میدان امام علی)ع( به بهره برداری رسید.
علیرضا صلواتــی افزود: هــم اکنون نیــز عملیات اجرایــی فاز دوم 
 این طرح از میــدان امام علــی)ع( تا میدان جمهوری تکمیل شــده 

است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا 
خط سوم بی.آر.تی از پایانه ارغوانیه، آغاز و با عبور از خیابان جی، میدان 
احمدآباد، چهارراه تختی، چهارراه هفتم محرم و میدان جمهوری به 

پایانه خرم ختم می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبرداد:

آغاز عملیات اجرایی فاز 
دوم خط 3 بی.آر.تی

کنسرت محسن یگانه_2شهریور

کشــفیات طرح مقابله با خریداران و فروشندگان اموال 
مسروقه- 5شهریور

اختتامیه نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال انقالب 
اسالمی-5شهریور

 بیستمین جشــنواره شهید رجایی اســتان اصفهان-
4شهریور

طاهره چنگیز، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه،با   فرزانه
گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، ابراز امیدواری کرد که راه آنها سرلوحه  افسر طه

فعالیت دولتمردان و کارکنان بخش های مختلف باشد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2222 |August 28, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



32
11

28
8

امام علی  علیه السالم:
بهترين دارايی تو آن است كه آبرويت را نگه دارد.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

1. من به عشــق و تایید افراد مهم نیازمندم .)باور 
غیرمنطقی(

عشق و تایید بسیار دلپذیر است و در شرایط مناسب 
به دنبال آن خواهم بود، اما آنها از واجبات نیستند 
من بدون آنها نیز می توانم زندگی کنم. )باور منطقی(

2. برای ارزشمند بودن به عنوان یک انسان، باید به 
موفقیت در هر کاری که می کنم بدون هیچ اشتباهی 

دست پیدا کنم. )باور غیرمنطقی(
من همواره سعی می کنم تا حد ممکن به موفقیت 
دست یابم، اما شایســتگی عدم شکست غیرواقعی 
است. بهتر اســت که خود را جدا از عملکرد خود به 

عنوان یک انسان بپذیرم. )باور منطقی(
3. افراد باید همواره کار صحیح را انجام دهند، زمانی 
که کاری آســیب زا انجام می دهند باید سرزنش و 

تنبیه شوند. )باور غیرمنطقی(
ناخوشایند اســت که گاهی افراد کارهای نادرست 
انجام می دهند، اما انســان کامل نیست و ناراحت 
کردن خودم در حقیقت تغییری ایجاد نخواهد کرد. 

)باور منطقی(
4. وقایع باید طبق آنچه می خواهم باشــد و در غیر 
 این صورت زندگــی غیرقابل تحمــل خواهد بود.

 )باور غیرمنطقی(
هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید هر چیز باید آنگونه 
که می خواهم اتفاق بیفتد. ناامید کننده است، اما 
می توانم این را درک کنم به خصوص برای جلوگیری 

از فاجعه. )باور منطقی(
5. ناراحتی من به واسطه اتفاقات خارج از کنترل من 
به وجود آمده اند و در نتیجــه کار زیادی نمی توانم 

برایش انجام دهم. )باور غیرمنطقی(
عوامل خارجی بسیاری در کنترل من نیستند، اما 
اینها افکار من هستند )نه عوامل خارجی( که باعث 
احساسات من می شوند و می توانم بیاموزم که افکارم 

را کنترل کنم. )باور منطقی(
6. من باید در مورد چیزهای خطرناک و ناخوشایند 
نگران باشــم وگرنه آنها ممکن است اتفاق بیفتند. 

)باور غیرمنطقی(
نگرانی در مورد وقایعی که می توانند ناخوشــایند 
باشند از رخداد آنها جلوگیری نخواهد کرد این کار 
فقط من را در حال حاضر نگران و افسرده می کند. 

)باور منطقی(
7. با اجتناب از مشکالت، نامالیمات و مسئولیت در 

زندگی شادتر خواهم بود. )باور غیرمنطقی(
اجتناب از مشکالت به صورت خالصه آسان تر است 
و کنار گذاشتن چیزها از اتفاقات نامناسب برای مدت 
طوالنی جلوگیری می کند و همچنین به من فرصت 

بیشتری برای نگران شدن می دهد. )باور منطقی(

مهارت زندگی

باورهای درست و غلطی که 
هر انسانی باید بداند!

یادداشت

جهیزیه آبروی عروس و چیز خیلی مهمی است  ندا شاه نوری
و اگر مهریه را کی داده و کی گرفته اما جهیزیه را 
تقریبا همه دختران خاورمیانه تا دماغه امید  نیک در آفریقا با خودشان 
برده اند و طایفه داماد هم گرفته اند. در اهمیت جهیزیه همین بس که 
برخی معتقدند عروس یک شیء تزیینی متشکل از مقادیری تور و پارچه 
است که سر جهازش به خانه بخت برده می شود؛ بنابر این حتی اگر خانه 
داماد یک آپارتمان اجاره ای 50 متری در طبقه چهارم یک ساختمان 
بدون آسانسور هم باشــد، باز عروس خانم باید جهیزیه پر و پیمانی با 
خودش ببرد و خانه را از کف تا سقف پر از وسایل بی مصرف و دست و پا 
گیر اما چشم نواز کند. چرا؟ چون رسم است و عروس نباید کم بیاورد. 
برای مثال آشپزخانه 12 متری این خانه شامل وسایل زیر است؛ پلوپز، 
زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز، گاز 5 شعله فردار و 
مایکرو ویو. این درحالی است که عروس و داماد شام صرفا ساالد میل 
می کنند و برای ناهار هم هرکس توی اداره یک فکری به حال خودش 

می کند. 
 اما قدیم که پول به قدر کافی توی دســت و بال مــردم نبود و چین 
هنوز با ایران همسایه نشده بود، جنس اینقدر توی بازار پیدا نمی شد. 
 در عوض فضا زیاد بود و همیشــه یک گوشــه خانه پــدری به محل 
جمع آوری کمک هــای مردمی برای تهیه جهیزیــه دختران خانه 
اختصاص داشت که عددشان عموما بین یک فقره رنجور و غیراجتماعی 
اما کانهو پنجه آفتاب در خانواده های اعیانی و شش فقره سرتق در منازل 
فقرا متغیر بود. در قدیم ناف دختر را همان بدو تولد به نام یکی از نفرات 
مذکر فامیل می بریدند و با این همزمانی تولد و نامزدی، ننه بابای عروس 
دقیقا از فردای حمام چله، مادر نوزاد به فکر  تهیه جهاز دختر می افتادند 
و چون سن ازدواج خیلی خیلی خیلی  پایین بود فرصت زیادی هم برای 
انجام این وظیفه خطیر نداشتند. این بود که در مواقعی مادر عروس 
هرچه از خانه پدری آورده بود را مستقیم در همان زاویه مذکور خانه انبار 
می کرد تا یک شبه نصف راه را رفته باشد. این مجموعه بعدا در چندین 
طبق گذاشته شده پس از انجام تزیینات الزم روی سر تعدادی جوان 
شاد، با ساز و دهل به منزل داماد برده می شد. بگذریم... سال ها گذشت 
و پیشرفت تکنولوژی و جهانی شدن، این رسم قدیمی »جهازبرون« را 
باالخره ورانداخت چون خدایی دیگر امکان حمل و نقل یخچال ساید 
بای ساید زیبا، جادار و مطمئن روی سر، بدون بروز آرتروز خفن یا در 
رفتگی گردن وجود نداشت، اما نتوانست خللی به سنت »جهاز چینون« 
وارد کند که همچنان خوراک فضول های فامیل است و تا مدت ها در 

وایبر راجع به آن بحث می شود.

باغ 
کاغذی

»رامونا و پدرش« از مجموعه داستان های رامونا با ترجمه  نورا               
حق پرست از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
منتشر شد.رامونا و پدرش داستان دختری است که تازه متوجه 
شده و در همین حین هم پدرش کار خود را از دست داده است. 
دخترک دلش می خواهد بتواند به پدرش کمک کند و شبیه به 

پسری که در تبلیغات تلویزیونی است پول زیادی در بیاورد.
کتاب رامونا و پدرش که برنده  جایزه  نیوبری شده است، یکی 
از پرطرفدارتریــن کتاب های بورلی کلی یری اســت. بورلی 
کلی یری کتاب  های زیادی با نگرش روان شناختی به مشکالت 

بچه ها نوشته است که بسیاری از آنها جایزه گرفته اند.
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »دخترها دوباره نقشــه  
جدیدی کشیدند. این نقشه جســورانه تر بود، باید قبل  شام 
سیگارهای پدرشــان را پیدا می کردند. خوشــبختانه آقای 
کیمبی مشغول تعمیر ماشــین بود. قبل از شام می خواست 
حمام کند. پس دخترها برای اجرای نقشه شــان وقت کافی 
داشتند. سر میز شام، بئاتریس و رامونا گاهی زیر چشمی  به 
هم نگاه می کردند. رامونا از بس هیجان زده بود نمی توانست 

سرجایش آرام بگیرد.«

رامونا و پدرش  جهیزیه چیست؟

تیوولی گاردنز- کپنهاگ
»تیوولـی گاردنز« یـک پارک عمومـی نیسـت و در واقع 
یک شـهربازی قدیمی بوده که در قلب کپنهاگ سـاخته 
شـده اسـت. با قـدم گذاشـتن در ایـن پـارک گویـی در 
زمان بـه سـال 1۸43 و سـال افتتاحش سـفر کرده اید. با 
اینکه وسـایل این شـهربازی به روز شـده اند، حس و حال 
قدیم هـا هنوز هـم باقی اسـت. اینجا همیشـه موسـیقی 
زنـده پخـش می شـود، رسـتوران های فراوانـی وجـود 
دارد و بـا وجود فضـای سـبز بسـیار و یک بوتیـک هتل، 
 مـکان بسـیار مناسـبی بـرای بازدیـد و گذرانـدن وقـت

 است.
پارک گوئل- بارسلونا

در ایـن پـارک آثـار طـراح و معمـار مشـهور »آنتونـی 
گائـودی«، بزرگ تریـن معمار دو قـرن اخیر قابـل رویت 
اسـت. این آثـار تحـت تاثیـر طبیعـت و مذهب سـاخته 
شـده اند. گردشـگاه بـزرگ و مجللـی درون ایـن پـارک 
قـرار دارد که بـا نام میـدان طبیعت شـناخته می شـود و 

منظـره  زیبایـی از شـهر دارد.
لوکزامبـورگ-

پاریس
قـرن  باغ هـا  ایـن 
میـالدی  هفدهـم 
توسـط ملکـه  فرانسـه 
اعضـای  از  یکـی  و 
قدرتمنـد  خانـواده  

مدیچی سـاخته شـدند. این فضای سـبز را به چمن های 
آراسـته اش، تفرجگاه های مشـجر و زمین های پوشـیده 

می شناسـند. گل  از 
هاید پارک- لندن

»هاید پارک« همان جایی اسـت که دریاچه سرپنتاین و 
فواره یادبود پرنسـس دایانا قـرار گرفته انـد. در این پارک 
فعالیت هایـی چـون شـنا و اسب سـواری انجام می شـود. 
این پـارک 350 هکتاری یکی از هشـت پارک سـلطنتی 

در لندن و بدون شـک مشـهورترین آنهاست.

زیباترین پارک های شهری دنیا)2( 
دانستنی ها

حرف حساب

زمان همه را، یکسان از پا می اندازد

زمان همــه را، یکسان از پا می اندازد.مثل آن 
درشکه چی که به اسب پیرش آنقدر شالق 
می زند تا در جاده بمیرد، اما تازیانه ای که به ما 
می زنند،مالیمت ترسناکی دارد.فقط چندتایی 

از ما می فهمیم که کتک خورده ایم...

»چاقوی شکاری«
هاروکی موراکامی

رتبه اداره کل 
استان چهار محال و 

بختیاری

رتبه بندی استان بر اساس 
شاخص های عمومی و اختصاصی

 امتیاز شاخص عمومی 
)سقف امتیاز 1000(

امتیاز شاخص عمومی 
)سقف امتیاز 1000(

 امتیاز شاخص عمومی 
)سقف امتیاز 1000(

2 987.99858.671846.66

طرح ها و پروژه های تحول زا در یک نگاه

حجم سرمایه گذاری  شرحردیف
دولتی)میلیون ریال(

اشتغال ایجاد شده

100پشتیبانی توسط اداره کلطرح احیای گلیم- سرآقا سید1

100پشتیبانی توسط اداره کلاحیای رندی بافی و سرانداز- دهستان سرخون2

4000100توسعه خاتم شیخ شبان3

200015توسعه و تجهیز کارگاه نمدمالی روستای بهرام آباد4

220020توسعه و تجهیز کارگاه نمدمالی ماها )خصوصی(5

100025راه اندازی کارگاه های صنایع دستی قلعه چالشتر6

70005اولین هتل سنتی استان )خانه آزاده(7

20005سفره خانه سنتی حمام باباحیدر )خصوصی(8

20003راه اندازی انجمن خوشنویسان )اتاق آیینه شهرکرد(9

100003راه اندازی موزه بلدیه بروجن10

1000015موزه بزرگ استان )در حال ساخت(11

10004موزه مشروطیت )جونقان(12

700045راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی13

48200486جمع کل

مقایسه تطبیقی عملکرد اداره کل

درصد رشدجمع کلاز سال 93 تا تیرماه 96تا سال 92شرحردیف

1212100--تعداد اردوگاه های گردشگری1

2199120471تعداد مسافرخانه2

1061660تعداد واحد اقامتی3

85018002650188تعداد تخت های استان4

151631106تعداد دفاتر مسافرتی5

36225861تعداد مجتمع های بین راهی و خدماتی6

1111100--توسعه اقامتگاه های بوم گردی7

156400تعداد سفره خانه 8

3912233تعداد مراکز رزرواسیون و اطالع رسانی9

3912300تعداد مجتمع تفریحی10

246200گردشگری ورزشی11

6915150مرمت، واگذاری و احیاء بناهای تاریخی12

6612100ایجاد و راه اندازی موزه تخصصی13

224163200تعمیر و مرمت آثار تاریخی14

4987 نفرایجاد اشتغال شده طی دوره15

 اقدامات شاخص   اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 استان چهارمحال وبختیاری )سال۹۳تا تیرماه ۹۶(

 استان چهارمحال وبختیاری
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