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معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

صفحه11
هزینه 500میلیون تومانی برای مبارزه با موش ها

8

تعطیلی 1۲درصدی چاپخانه های 
استان اصفهان 3

4
 مشکل تئاتر در اصفهان

کمبود نیروی متخصص است

اصفهان، پایلوت کشور در راه اندازی 
موسسات خیریه امنیت ساز می شود

8

  نقش جهان میزبان نفتی ها
 در جام حذفی

10

                      هـیـس!  
                                  رانندگان خواب هستند!

جلسه هیئت مدیره سـازمان قطارشـهری اصفهان وحومه 
با محوریـت بررسـی و رفع مشـکالت رونـد تکمیـل ادامه 
ایسـتگاه های خـط یـک قطارشـهری اصفهـان و حومه در 

محل ایسـتگاه کوی امـام برگزار شـد. 
سرپرسـت سـازمان قطارشـهری اصفهان و حومـه در این 
جلسـه بـا اشـاره بـه اهمیـت تکمیـل هرچـه سـریع تر ۴ 
 ایسـتگاه باقی مانـده از خـط یـک متـروی اصفهـان گفت: 
در حال حاضر باید تمرکز مشـاوران، پیمانـکاران و مدیران 
مجـری طـرح بـر تعییـن و تامین مصالـح، حل مشـکالت 

موجود و افزایش سـرعت تکمیل سـاخت باشـد.
محمـد نورصالحی با بیـان اینکه برنامه ریـزی برای کاهش 
سـرفاصله زمانی متـرو تا ۱۰ دقیقـه و افزایش مـدت زمان 
بهره برداری تا سـاعت ۲۰ صـورت می گیـرد، تصریح کرد: 
در حـال حاضر متـروی اصفهـان از سـاعت ۷ صبـح تا ۱۵ 
در مسـیر قـدس تـا آزادی بـه شـهروندان خدمت رسـانی 
می کنـد و تـالش مجموعـه بر این اسـت کـه این زمـان به 

سـاعت ۶ صبح تا ۲۰ برسـد. 
مشـاور عالی شـهردار اصفهـان نیز در این جلسـه با اشـاره 
بـه برنامه هـای صـورت گرفتـه بـرای تکمیـل خـط یـک 
متـروی اصفهـان گفـت: بـر اسـاس برنامه ریـزی صـورت 
گرفتـه، قرار اسـت که خط یـک متـروی اصفهان تـا پایان 
امسـال تکمیـل شـده و بـه ایسـتگاه دفـاع مقـدس واقـع 
در ترمینـال صفـه اصفهـان برسـد. محمدجواد شـعرباف 
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر قطارشـهری اصفهـان از 
ایسـتگاه قدس واقع در شـهرک عاشـق آباد آغاز شـده و تا 
ایستگاه آزادی واقع در دروازه شـیراز اصفهان به شهروندان 
خدمت رسـانی می کنـد، تصریـح کـرد: برنامه ریـزی 
کرده ایـم که ایسـتگاه های امـام حسـین)ع( و انقـالب نیز 
در کنار چهار ایسـتگاه دانشـگاه، کارگر، کوی امـام و دفاع 

مقـدس تـا پایـان سـال تکمیل شـوند.

 متروی اصفهان
مهار  مهاجرت پایان سال به صفه می رسد
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خبر آخر

مسـئله غدیر و تعیین امیرالمومنین) ع( به عنوان ولی امر امت اسـالمی 
از سـوی پیامبر مکرم اسـالم )ص( یک حادثه بسـیار بزرگ و پرمعناست 
و درحقیقت دخالت نبی مکـرم در امر مدیریت جامعه اسـت. معنای این 
حرکت کـه در روز هجدهـم ذی الحجه سـال دهـم هجرت اتفـاق افتاد 
این اسـت که اسـالم  به مسـئله مدیریـت جامعه به چشـم اهمیـت نگاه 
می کنـد. این  طـور نیسـت کـه امرمدیریـت درنظـام اسـالمی و جامعه 
اسـالمی رهـا و بـی اعتنـا باشـد علت هـم این اسـت کـه مدیریـت یک 
جامعه جزو اثرگذارترین مسـائل جامعه اسـت ، تعیین امیرالمومنین)ع( 
هـم کـه مظهـر تقـوا، علم،شـجاعت، فـداکاری وعـدل درمیـان صحابه 
پیغمبر اسـت ابعاد این مدیریت را روشـن می کند ، معلوم می شودآنچه 

از نظر اسـالم دربـاب مدیریت جامعـه اهمیت دارد اینهاسـت.
مقام معظم رهبری

غدیر 6 تا روز

9

گلی از گلستان سعدی

داستان واره ها و اساطیر ادبیات 
فارسی )عرفات!(

شکوه غدیر در جریان ادبیات 
فارسی

ویژه )ادبیات(



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2227 | یکشنبه 12 شهریور 1396 | 12 ذی الحجه 1438

دور جدید تحقیقات کنگره آمریکا برای استیضاح ترامپ
خبرها حاکی از آن اســت که کنگره آمریکا دور جدیدی از تحقیقات با هدف استیضاح 
 دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا را آغاز کرده است. شنیده ها حاکی است  اوضاع به کام 

مایک پنس، معاون اول ترامپ است که احتمال دارد به جای او بر سر کار بیاید.

بین الملل

پیشروی موفقیت آمیز ارتش 
سوریه در دیرالزور

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: ارتش سوریه با پشتیبانی 
نیروی هوایی روســیه با موفقیت در حال پیشــروی در 

دیرالزور برای شکستن محاصره این شهر است.
وزارت دفاع روسیه تاکید کرد: شکست دادن تروریست ها 
در این منطقه و شکســت محاصره دیرالــزور، به مثابه 

شکستی راهبری برای گروه تروریستی داعش است. 
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه 
تاکید کرد: عناصر گروه تروریستی داعش در حال فرار از 
دیرالزور هستند و سالح و تجهیزات خود را جا می گذارند. 
این بیانیه حاکی است، نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی 
هوایی روســیه همچنان در حال محاصره عناصر داعش 

نزدیک عقیربات در استان حماه هستند.
در این بیانیه آمده است: عناصر داعش همچنان سعی دارند 
مانع پیشروی نیروهای سوری شــوند و تالش می کنند 
خودروهای زرهی و خودروهای حامل تیربار سنگین را به 

دیرالزور منتقل و پایگاه های جدیدی ایجاد کنند.

آلمان در روابطش با آنکارا 
تجدیدنظر می کند

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان روز جمعه از بازداشــت دو 
شهروند آلمانی دیگر در ترکیه به شدت انتقاد کرد و گفت: 

برلین شاید در روابطش با آنکارا تجدید نظر کند.
دوازده شهروند آلمانی به اتهام های سیاسی در ترکیه در 
بازداشت هستند. چهار نفر آنها تابعیت دوگانه دارند. یکی از 
آنها »دنیز یوجل« روزنامه نگار آلمانی-ترکیه ای است که 

روز جمعه دوره بازداشت وی به دویست روز رسید.
مرکل گفت که به نظر وی در چنین شرایطی شاید مناسب 
نباشد که مذاکرات بیشتری با آنکارا درباره مشارکت ترکیه 

در اتحادیه گمرکی اروپا انجام شود.
وی در یک مراسم بازرگانی در شهر نورنبرگ در جنوب 
آلمان اظهار داشت: با توجه به این اتفاقات شاید الزم باشد 

بیشتر از گذشته درباره آنها تجدید نظر کنیم.
ترکیه برلین را از بازداشت دو آلمانی در شهر آنتالیا مطلع 
نکرده است. این دو فرد روز پنجشنبه بازداشت شده اند. 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته که کنسولگری برلین 
در شهر ازمیر از طریق »منابع غیردولتی« از بازداشت این 
افراد مطلع شده است. او گفت: تالش می کنیم بدانیم این 
افراد بر چه اساسی بازداشت شده اند. فعال باید فرض را بر 
این بگذاریم که اتهام سیاســی، ظن تروریسم و اتهامات 

دیگر وجود دارد.

به گزارش جام جم آنالین، طی چند ســال گذشته امارات 
متحده عربی از هم پیمانان شــماره یک عربستان در تجاوز 
به یمن محسوب می شود و در آخرین اظهار نظر ضد ایرانی 
هم عبدا...بن زاید آل نهیان ،  وزیر خارجه این کشور مدعی 

دخالت ایران در امور سوریه شده است!
این مقام اماراتی گفته اســت: ایران و ترکیه با هدف ایجاد 
هیمنه استعماری جدید، در سوریه مداخله می کنند و همین 
مسئله دستیابی به راهکار حل بحران این کشور را با چالش 

مواجه کرده است.
ادعای عجیب بن زاید علیه ایران در شرایطی مطرح می شود 
که دولت امارات طی سال های گذشته با حمایت غیرمستقیم 
از تروریســم در سوریه مردم این کشــور را به خاک و خون 

کشیده است.
اما در رابطه با تداوم سیاست های ضد ایرانی مقامات ابوظبی 
دکتر »ســعدا... زارعی« کارشناس مســائل خاورمیانه در 
گفت وگو با جام جم آنالین عنوان کــرد: اماراتی ها معموال 
کمتر در موضوعات بین المللی اظهار نظر می کنند و شاید در 
طول پنج سال گذشته بیش از دو سه مورد از این امیرنشین 
در خصوص تحوالت جهانــی نکته حایز اهمیتی شــنیده 

نشده است.
وی با بیان اینکه امارات، کشــور کوچکی اســت و ظرفیتی 
برای ایفای نقش در مســائل منطقه ای نــدارد، افزود: در 
واقع مهم ترین نقــش آفرینی امارات در منطقــه تجاوز به 

ســرزمین بی دفاع یمن بوده که آن هم جز پذیرش تلفات 
 سنگین در یک جنگ فرسایشی دستاورد خاصی نصیبشان 

نکرده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه با بیان اینکه واضح است 
کشوری با چنین وزن سیاسی در خاورمیانه صالحیت اظهار 
نظر در مورد دو قدرت منطقــه یعنی ایران و ترکیه را ندارد، 
خاطر نشان کرد: ورود جمهوری اســالمی ایران به پرونده 
سوریه با درخواست دولت قانونی دمشق بوده است و در یک 
فرآیند جهانی مقبول، مبارزه با تروریسم را تعقیب می کند؛ 
بنابراین شاهد نتیجه برجســته آن یعنی توسعه امنیت در 
سطح منطقه هستیم. زارعی در ادامه تصریح کرد: امروز ایران 
بدون اینکه حتی یک روستا در خاک سوریه در اختیار داشته 
و یا در شهری پایگاه زده باشد، به طور کامال هوشمندانه به 
امنیت مردم سوریه کمک کرده و توان دولت مرکزی و قانونی 
این کشــور را در مبارزه با تروریســم افزایش داده است. اما 
باید این سوال را از مقامات اماراتی بپرسیم که تاکنون با چه 
مجوزی در دو استان حضرموت و شبوه حضور دارند؟ آیا از 

انصارا... به عنوان دولت قانونی یمن اجازه ورود گرفته اند؟
کارشناس مسائل خاورمیانه با طرح یک سوال که چرا امارات 
امروز ادعای دخالت ایران در سوریه را مطرح کرده، گفت: این 
قبیل اظهار نظرها حاکی از اوج ناراحتی جبهه عرب مرتجعی 
اســت که آتش جنگ و آشوب را به دامن ســوریه و منطقه 
انداخته اند و با پذیرش شکست های پی در پی تروریست ها 

چاره ای جز بیان اظهارات سخیف و بی ارزش ندارند.
وی با اشــاره به تحوالت روزهای اخیر منطقه به نفع محور 
مقاومت ســوریه خاطر نشــان کرد: طی دو هفته گذشته 
پیام های روشنی از ترکیه برای از سرگیری روابط با سوریه به 
گوش می رسد. از سوی دیگر، پیام صریح اردن برای تجدید 
مناسبات با دولت سوریه را شاهد هســتیم و به موازات آن 
هم محمد بن سلمان حاکم اصلی عربستان در دیدار با یک 
هیئت معارض سوری گفته است، زمان برای کنار گذاشتن 
بشار اسد از قدرت سپری شده و ما باید بپذیریم این حکومت 

قابل تغییر نیست.
زارعی با نگاهی به ســیر صعودی تحــوالت منطقه به نفع 
مقاومت و نمایان تر شدن نقش جمهوری اسالمی ایران در 
آن افزود: عالمت هایی از فعال سازی روابط مصر با دولت اسد 
دیده می شود که مجموعه این عوامل نشان می دهد ما باید 
منتظر یک تحول عظیم استراتژیک در سطح منطقه باشیم.

وی در این زمینــه تصریح کرد: تحوالت پیــش رو تنها در 
به رسمیت شناختن بشار اســد خالصه نمی شود بلکه یک 
فضای جدیدی در منطقه در حال شــکل گیری است که به 

دنبال آن منطقه جمهوری 
اســالمی و جبهه مقاومت 
مورد تمکیــن دولت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای 

قرار می گیرد.
کارشناس مســائل غرب 
آســیا با انتقــاد از مواضع 
مضحک عربستان و امارات 
در خصوص ایــران در دو 
دهه اخیر، ابراز داشت: دو 
متحدی که بــا هم از پس 
پرونده یمــن برنیامدند، 
طبیعتا در رونــد فزاینده 
تحوالت منطقــه ای جزو 
بازندگان بزرگ به حساب 
می آینــد. از رو این فریاد 
آنها از روی عصبانیت و به 
نیابت از حامیان تروریسم 
است و چندان جای تعجب 

ندارد.
زارعی در پایان به نقش ایران در سلسله نشست های آستانه 
قزاقستان به منظور حل بحران سوریه اشــاره کرد و افزود: 
 بند اول مذاکرات آستانه به آتش بس و جایگزینی یک مدل
 گفت وگو طرفین به جای به کارگیری ســالح تاکید دارد و 
جمهوری اســالمی ایران در تقویت اعضای نشست و نتیجه 
بخش بودن مذاکرات در باالترین ســطح تاثیر گذار بوده و 
اینکه بحث دخالت ایران در سوریه با نیات استعماری از طرف 
دولتی همچون امارات مطرح می شــود به هیچ وجه مورد 
اعتنا و پذیرش کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار نمی گیرد.

يادداشت

وزارت علومواکنش

عضو اصالح طلب شورای شــهر تهران انتقادی که اخیرا 
به روحانی وارد می شــود مبنی بر محافظه کارتر شدن و 
فاصله گرفتن از اصالح طلبان را قبول ندارد.شهربانو امانی 
در گفت وگو با نامه نیوز، در واکنش به زمزمه های مطرح 
شده پیرامون فاصله گرفتن حسن روحانی از اصالح طلبان، 
گفت: رییس جمهور حتی اگر ظاهرا از اصالح طلبان فاصله 
گرفته باشــد، در عمل به تعهدات و وعده های انتخاباتی 
خود پایبند خواهند ماند. وی بــا تاکید بر اینکه روحانی 
یک میانه رو است و در ســال 92 با حمایت اصالح طلبان 
به پیروزی رســید، گفت: روحانی را مثل هر فرد دیگری 
باید بر اساس عملکرد و سوابقش ارزیابی کرد. او حقوقدان 
اصولگرایی است که طی سال های گذشته به اعتدال گرایی 
روی آورده است. در انتخابات ریاست جمهوری 92 به خاطر 
شرایط خاص سیاسی مورد حمایت جناح اصالح طلب قرار 
گرفت و شاهد بودیم که در چهار سال گذشته برای تحقق 
وعده های خود تالش کرد. وی برجــام را به اصلی ترین 
دستاورد دولت یازدهم دانست و گفت: بهره مندی از ثمرات 
این توافق مهم ترین وظیفه دولت دوم روحانی است. بدون 
شک روحانی و وزرای او همه تالش خود را به کار می گیرند 

تا در دولت دوازدهم از میوه برجام استفاده کنند. 

معاون پارلمانی رییس جمهور تاکید کرد: مسائلی که در 
رسانه ها درخصوص معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو 

مطرح می شود، گمانه زنی رسانه ای است.
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی 
درباره معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو به مجلس 
گفت: بنابر قانون، اگر وزارتخانــه ای به هر دلیلی دارای 
وزیر نباشد، رییس جمهور می تواند به مدت 9۰ روز برای 
اداره آن وزارتخانه سرپرست معرفی کند.وی با بیان اینکه 
رییس جمهور برای انتخاب وزرای پیشــنهادی علوم و 
نیرو در حال رایزنی و بررسی برنامه هاست، اظهار داشت: 
رییس جمهور در مدت زمان قانونی گزینه پیشــنهادی 
خود را برای تصدی این دو وزارتخانه به مجلس معرفی 
می کند ولی اینکــه آن اتفاق چــه تاریخی رخ می دهد 
من نمی توانــم زمانی را اعــالم کنم.معــاون پارلمانی 
رییس جمهور با اشاره به برخی مطالب رسانه ها تصریح 
کرد: مسائلی که در رســانه ها درخصوص معرفی وزرای 
پیشنهادی علوم و نیرو مطرح می شود، گمانه زنی رسانه ای 
اســت زیرا تا زمانی که رییس جمهور لیست گزینه های 
خود را به مجلس ندهد، نمی توان گفت گزینه های نهایی 

مدنظر ایشان چه کسانی هستند.

عضو اصالح طلب شورای شهر تهران: 

 فاصله گرفتن روحانی 
از اصالح طلبان را قبول ندارم

معاون پارلمانی ريیس جمهور: 

 طرح گزینه ها درباره 
وزارت علوم گمانه زنی است

زيباکالم: 

بد و خوب روحانی به پای 
اصالح طلبان نوشته می شود

وزير ارشاد: 

نگاه مراجع به کابینه دولت 
امیدوارانه است

صادق زیباکالم، فعال اصالح طلب در گفت وگو با سایت 
نامه نیوز گفت: آقای عباس عبــدی و آقای حجاریان 
سال 93-94  گفتند مســئولیت دولت روحانی خیلی 
با اصالح طلبان نیست. یعنی اگر نتیجه دولت روحانی 
خیلی ناامیدکننده درآمد و با انتظاراتــی که از او بود 
همخوانی نداشت، این مسئله به اصالح طلبان مربوط 
نیست. برخی اصالح طلبان یک چنین نگاهی دارند به 
قول تهرانی های قدیم »خر را یک ور سوارند« تا هر جا 
ببینند به مشکل برمی خورند بالفاصله پایین بپرند. این 

زشت است ما نباید این رویه را داشته باشیم. 
ما اصالح طلبان نمی توانیم در وســط راه زرنگی کنیم 
و بگوییم اگــر روحانی خــوب عمل کــرد افتخارش 
 برای ماســت، امــا اگر بد عمــل کرد به مــا ارتباطی

 ندارد.
 اصالح طلبان باید محکم و استوار و تمام قد پای روحانی 
بایستند، از او حمایت کنند و مسئولیت پاسخ به کسانی 
که به دعوتشــان پای صندوق هــای رای رفتند و به 

روحانی رای دادند برعهده بگیرند.
 بد و خــوب روحانــی بخواهیــم و نخواهیــم به پای

 اصالح طلبان نوشته می شود.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نشســتی خبری با 
موضوع گزارش ســفر 3 روزه خود به قم با بیان اینکه 
نگاه مراجع بزرگوار نســبت به دولت و کابینه همراه با 
امیدواری فراوان است گفت: مراجع و علما نیز نسبت به 
رییس جمهور ابراز لطف داشتند و نگاهشان نسبت به 

دولت و کابینه همراه با امیدواری فراوان بود.
به گزارش ایسنا؛ سید عباس صالحی بخشی از این سفر 
را پیگیری فرصت های تعامل وزارت با حوزه علمیه قم 
عنوان و اضافه کرد: سه عنصر هویت ایرانی؛ دینداری، 
معرفت اهل بیت)ع( و فرهنگ و هنر ایرانی می باشد و 
نهاد حوزه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می توانند 
به تناسب این سه عنصر تعامل فعالی بایکدیگر داشته 
باشد. وی در ادامه با بیان اینکه قم باید شهر تراز انقالب 
اسالمی باشد، اظهار داشــت: پس از 4 دهه از پیروزی 
انقالب اسالمی نگاه به قم است و اگر حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی و ... از تراز انقالب فاصله داشــته باشند نه 
تنها برای قم که برای انقالب و نظام اســالمی شایسته 
نیســت بنابراین تالش هایی در مســیر کم کردن این 
فاصله ها در حال انجام اســت که بــا همت مضاعف به 

نتیجه خواهد رسید.

امیر مکه در یک نشســت خبری، ایرانیان را برادران دینی عربستانی ها 
دانست و گفت امیدوارم حجاج ایرانی از ما به نیکی یاد کنند.

به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک« روسیه، »خالد الفیصل« امیر مکه در 
یک نشست خبری که در خصوص مراسم حج برای اهالی رسانه برگزار شده 

بود تاکید کرد که ایرانی ها برادران دینی عربستانی ها هستند.
اسپوتنیک گزارش داده که بعد از کشمکشی که میان تهران و ریاض درباره 
موضوع حجاج ایرانی و تامین امنیت و آسایش آنها بعد از فاجعه منا در سال 
2۰۱۵ ایجاد شده بود، امیر مکه اعالم کرد که حجاج ایرانی برادران دینی 
ما هستند که ما از ورود آنها به این سرزمین مقدس استقبال کرده و به آنها 
خوش آمد گفتیم. وی همچنین تاکید کرد که حجاج ایرانی تا کنون هیچ 
مشکلی در طول مراسم حج نداشته اند و گفت امیدوار است حجاج ایرانی 
به راحتی و با آسایش حج خود را به جای بیاورند و از عربستان به نیکی یاد 

کنند؛ عربستانی ها هم از ایرانی ها به نیکی یاد خواهند کرد.

امیر مکه: 

ایرانیان برادران دینی ما 
هستند

»امانوئل ماکرون«، رییس جمهور فرانسه در اولین سخنرانی برای تشریح 
سیاست  خارجی خود گفته که این کشور در مناقشه میان ایران و عربستان 
جانب هیچ یک از دو کشــور را نمی گیرد. به گزارش »میدل ایست آی«، 
ماکرون در این ســخنرانی که اخیرا در کاخ الیزه در جمع سفیران فرانسه 
ایراد کرد گفت که »یک گروه تماس بین المللی« در ماه ســپتامبر در مقر 
سازمان ملل در نیویورک تشکیل جلسه خواهد داد. او بدون اشاره به جزئیات 
بیشــتر گفت: »بازیگران کلیدی« تحوالت سوریه در این نشست شرکت 
خواهند کرد. رییس جمهور فرانســه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت 
که همکاری پاریس و مسکو درباره بحران سوریه، »نتایج محسوسی« به 
ویژه در زمینه کاهش استفاده از سالح های شیمیایی در سوریه داشته است.

ماکرون همچنین از تشکیل کنفرانسی با موضوع »بسیج عمومی علیه تامین 
مالی تروریسم« در اوایل سال 2۰۱8 خبر داد و گفت که »ریشه کن کردن 

تروریسم« تنها با »خشکاندن منابع مالی آن« محقق خواهد شد.

»میدل ايست آی« تشريح کرد:

 موضع ماکرون 
در مناقشه ایران و عربستان

يادداشت

فیلیپین درگیر با داعش
مشرق: نیروهای ارتش فیلیپین حمالت خود را به نیروهای داعش 
افزایش داده اند. گفتنی است ارتش موفق شده  برخی از مناطق در 

دست داعش را آزاد کند.

طی سفر آيت ا... شاهرودی به عراق صورت گرفت؛

 دیدار مردم و مسئوالن کربال 
با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت ا... هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و محسن رضایی، دبیر مجمع با حضور در شهر مقدس کربال در روز 
عرفه، با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم و گروه های بلندپایه 

سیاسی و اجتماعی مواجه شدند.
رییس و دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام که در عراق به سر 
می برند، همزمان با روز عرفه در شهر مقدس کربال حضور یافتند و 
به زیارت حرم مقدس امام حسین )ع( و حضرت عباس )ع( مشرف 

شدند.
همچنین اقشار مختلف مردم کربال و گروه های سیاسی و اجتماعی 
که از سفر آیت ا... هاشمی شاهرودی و محسن رضایی به کربال مطلع 
شده بودند، با حضور در محل اقامتشان با ایشان دیدار کردند که از 
جمله شــخصیت های مطرح در این میان می توان به آقایان عقیل 
الطریحی استاندار کربال، حســین شهرستانی، مشاور نخست وزیر 
عراق، شیخ زهیری مشاور نخست وزیر، نصیف جاسم رییس شورای 
استانی کربال به همراه 2۷ نفر از اعضای شورای استانی کربال، سرتیپ 
قیس محمداوی، فرمانده عملیات فرات اوسط، سرتیپ احمد زوینی 
فرمانده پلیس کربال، مازن یاسری مدیر شهرداری های استان کربال 

و مسئوالن گروه های سیاسی و هیئات مذهبی کربال اشاره کرد.

 ابراز همدردی ایران با دولت 
و ملت های هند، نپال و پاکستان

ســخنگوی وزارت امور خارجه با دولت و ملت هــای هند، نپال و 
پاکستان در پی وقوع سیل های مصیبت بار ابراز همدردی کرد.

به گزارش جام جم آنالین؛ بهرام قاســمی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان با اظهار تاسف از وقوع ســیل در بخش هایی از 
جنوب آسیا به ویژه در کشــورهای هند، نپال و پاکستان که صدها 
کشته، مجروح و مفقود بر جای گذاشــت و خسارات فراوانی به بار 
آورد با دولت و مردم این کشــورها و خانواده قربانیان این حوادث 

مصیبت بار ابراز همدردی کرد.

 ناوگروه ۴۷ نیروی دریایی ارتش
 به کشور بازگشت

میزان: ناوگروه 4۷ اطالعاتی، عملیاتی و آموزشــی نیروی دریایی 
راهبردی ارتش پس از ۷۶ روز دریانوردی به کشور بازگشت.

به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه 4۷ اطالعاتی، 
عملیاتی و آموزشــی نیروی دریایی راهبردی ارتش متشــکل از 
ناوشکن جمهوری اسالمی ایران البرز و ناو لجستیکی بوشهر پس از 
۷۶ روز دریانوردی صبح روز گذشته در اسکله منطقه یکم این نیرو 

)بندرعباس( پهلو گرفت.
 مراسم رسمی اســتقبال از این ناوگروه و بدرقه ناوگروه 48 نداجا 
با حضور امیر دریادار »حبیب ا... ســیاری« فرمانده نیروی دریایی 

ارتش برگزار شد.

ادعای عجیب وبگاه صهیونیستی 
درباره ایران

الف : یک وبگاه صهیونیستی مدعی شــد باوجود هشدار نتانیاهو، 
آمریکا و روسیه با حضور گسترده ایران در سوریه موافق هستند.

وبگاه صهیونیســتی جروزالم آنالین مدعی شد ایرانی ها هم اکنون 
در ۵ مایلی مرزهای اسراییل حضور دارند و به نظر می رسد برخالف 
هشدارهای اســراییل، آمریکا و روســیه اصال با موضوع مخالفتی 

ندارند.
این وبگاه نوشته نشــریه فرامنطقه ای الشرق االوسط در گزارشی 
مدعی شــده در دیداری که میان مقامات ارشــد روسیه و آمریکا 
در اردن رخ داده، آنهــا توافــق کرده انــد ایــران در ۵ مایلی-8 
کیلومتری- مرزهای اسراییل حضور نظامی داشته باشد؛ همچنین 
دو طرف در این دیــدار توافــق کرده اند نیروهــای نظامی روس 
 برای برقراری آتش بس در جنوب ســوریه در ایــن منطقه حضور

 داشته باشند.

کیفرخواست ۵ نفر از خدمه شناور 
عربستانی صادر شد

میزان: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواســت برای ۵ نفر ازخدمه 
شناور عربستانی به اتهام تجاوز به آب های جمهوری اسالمی ایران 

و صید غیر مجاز صادر شد.
حسن پور، دادستان بوشــهر در تشــریح آخرین وضعیت پرونده 
توقیف شناور عربستانی در آب های بوشهر تصریح کرد: قرار جلب به 
دادرسی و کیفرخواست برای ۵ نفر ازخدمه شناور عربستانی به اتهام 
تجاوز به آب های جمهوری اسالمی ایران و صید غیر مجاز صادر شده 

است. وی افزود: پرونده امر برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، پیش از این دادستان بوشهر با اشاره 
به توقیف یک فروند لنج عربستانی در ۱۱ میلی جنوب غرب جزیره 
فارسی گفته بود که کلیه خدمه شناور یاد شده با قرار تامین به زندان 

مرکزی بوشهر معرفی شدند.

عکس روز

کارشناس مسائل غرب آسیا از دو بازنده تحوالت منطقه می گويد؛

چراغ سبز مصر و ترکیه به بشار اسد 

در حالی که سیر صعودی تحوالت خاورمیانه به نفع سوريه در جريان است،برخی از بازندگان بزرگ منطقه ای علیه 
جمهوری اسالمی ايران اظهاراتی خالف واقع برای توجیه شکست های خود مطرح می کنند.

کافه سیاست

کابینهدیدگاه

بايد اين سوال را 
از مقامات اماراتی 

بپرسیم که تاکنون 
با چه مجوزی در دو 
استان حضرموت و 

شبوه حضور دارند؟ 
آيا از انصارا... به 

عنوان دولت قانونی 
يمن اجازه ورود 

گرفته اند؟
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یادداشت

کافه  اقتصاد

توقيف باتري هاي ميلياردي قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامي شهرستان شــهرضا گفت: محموله باتري هاي خودروي خارجي 
 قاچاق به ارزش دوميليارد ريال توقيف و يک نفر قاچاقچي در اين رابطه دســتگير

 شد.

تعطیلی ۱۲درصدی 
چاپخانه های استان اصفهان 

امســال ۱۲درصد از واحد های چاپخانه استان اصفهان 
تعطيل شــدند.رييس اتحاديه چاپخانه داران اســتان 
اصفهان گفــت: از 480واحد چاپخانه در اســتان تنها 
۱0واحد  فعاليت می کنند که اين واحد ها هم باحداقل 
ظرفيت مشغول به کار هســتند.محمدعلی انصاری پور 
فرسودگی ماشين آالت، ماليات های سنگين و واردات 
بی رويه را از مشــکالت چاپخانه داران استان اعالم کرد 
و افزود: با ادامه رکود صنعت چاپ در اين استان، شاهد 

بيکاری ۱5هزار نفر از فعاالن اين صنعت خواهيم بود.
وی گفت: بی توجهی و حمايــت نکردن وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی به عنوان متولی اين صنعت  يکی از 
عوامل رکود و تعطيلی واحد های چاپخانه در کشــور و 

اين استان است.

ایران دومین رکورددار 
سوزاندن گاز »فلر« 

عضو کميســيون انرژی مجلس گفت: روزانه حدود ۳0 
تا 40 ميليون مترمکعب گاز فلر در ميادين مختلف می 
ســوزد. وی با بيان اينکه ايران در بين کشورهای عضو 
اوپک دومين کشــوری بوده که گاز همــراه با نفت می 
سوزاند، ادامه داد: کشورهايی همانند عربستان از ابتدا 
برای توسعه ميادين خود به جمع آوری گازهای همراه 
توجه ويژه ای داشــته اند و سيستم زيروفلرينگ را اجرا 
کرده اند.علی بختيار با اشــاره به يکی از وعده های وزير 
نفت مبنی بر به صفر رسيدن گاز همراه با نفت طی 4 سال 
آينده، اظهار داشت: موضوع گازهای همراه از مهم ترين و 
جدی ترين موضوعات حوزه نفت کشور محسوب می شود؛ 
چرا که ايران عضو کنوانسيون کيوتو بوده و از سوی ديگر 
موضوعات زيســت محيطی در جهــان در اولويت قرار 
دارند. وی افزود: امروز موضوع گازهــای گلخانه ای به 
صورت جدی در جهان مطرح اســت و از سال ۲0۲0 به 
بعد کشورهايی که CO۲ توليد می کنند مشمول جرايم 
سنگين از سوی سازمان GEF، کنواسيون کيوتو و ساير 
کنوانسيون های زيست محيطی می شوند. بختيار  با بيان 
اينکه اکنون حدود ۳0 تا 40 ميليون مترمکعب گازهای 
همراه در ميادين مختلف به ويژه ميادين غرب کارون و 
ميادين حوزه خليج فارس می سوزد، يادآور شد: ان. جی. 
ال خارک حدود ۱5 سال است که اجرايی نشده و اگر با 
 اين روند پيش برود، ان. جی. ال خارک زمانی به نتيجه

  مــی رســد کــه ديگــر گازی در خــارک باقــی 
نمانده است.

مدير روابط عمومی سازمان هواپيمايی کشوری از لغو مجوز ۳۶ دفتر و 
تعليق 4۷ دفتر خدمات مسافرت هوايی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال 
تا نيمه مردادماه، 40۳ شکايت عليه ايرالين های داخلی مطرح شده است.

رضا جعفرزاده اظهار کرد: از ابتدای امسال تا  نيمه مرداد، به 40۳ مورد 
شکايات صورت گرفته از طريق سامانه حقوق مسافر سازمان هواپيمايی 
کشوری از شــرکت های هواپيمايی و ۲8۱ شــکايت از دفاتر خدمات 

مسافرت هوايی رسيدگی و اقدامات الزم صورت گرفته است.
جعفرزاده تصريح کرد: عدم حضور مديرعامل و مديرفنی، تغيير مکان 
بدون تاييد ســازمان هواپيمايی کشــوری، گران فروشی و صدور بليت 
No record )بدون اختصــاص صندلی( نيز از جملــه عوامل تعيين 
 کننده در لغو و يا تعليق اين دفاتر از ابتدای ســال ۹۶ تاکنون به شمار 

می رود.

 ثبت ۴۰۳ شکایت مردمی
  از ایرالین های داخلی 

در پنج ماه

تابناک: در حال حاضر پژو تحت قرارداد همکاری مشترک با 
ايران خودرو، وارد فاز اجرايی شده و رنو نيز از چند ماه ديگر 
فعاليت جديد خود را در ايران و طبق قــراردادی که با ايدرو 

منعقد کرده، آغاز می کند.
از هر دوی اين قراردادها با نام »سرمايه گذاری خارجی« ياد 
می شود؛ به نحوی که هم پژو و هم رنو متعهد به ورود سرمايه 
به خودروسازی ايران شــده اند، با اين حال در عمل اتفاقات 
ديگری رخ داده اســت. طبق قراردادهای منعقده، پژو بايد 
ســرمايه ای ۲50 ميليون يورويی به ايران بيــاورد و رنو نيز 
تعهدی ۶۶0 ميليون يورويی دارد، اما آن طور که گزارش مالی 
آنها در نيمه نخست ۲0۱۷ نشــان می دهد، هيچ کدام پولی 

وارد کشور نکرده اند. 
ماجرا از آن قرار اســت که اين دو برند فرانسوی عمال بخشی 
از پول و سرمايه متعهد شــده را با طلب های قبلی خود تهاتر 
کرده انــد. در اين بين، پژو رقمی معــادل ۱58 ميليون يورو 
را که بايد به صورت سرمايه مســتقيم وارد کشور می کرده، 
با طلب های خــود از ناحيه حق ليســانس )روياليته( توليد 
محصوالتش در ايران خودرو، تهاتر و بنابراين پولی به طرف 

ايرانی نداده است.
به عبارت بهتر، پژويی ها پول های بلوکه شده خود را در ايران 
طی سال های تحريم، محاسبه و آن را به جای بخشی از مبلغی 
که بايد طبق قرارداد به ايران وارد کنند، لحاظ کرده اند. اين 
پول های بلوکه شده در واقع مبالغی است که ايران خودرو بايد 
در قالب روياليته )حق ليسانس( به پژو پرداخت می کرده، اما 

به دليل تحريم و محدوديت های شديد در نقل و انتقال پول، 
موفق به انجام اين کار نشده است.

در نتيجه پژويی ها فرصت لغو تحريم ها را مغتنم شــمرده و 
با اســتفاده از آن، نه تنها عمال پولی به ايران نياورده اند، بلکه 
طلب های قبلی خود را نيز با ايران خــودرو صاف کرده اند. از 
سوی ديگر رنويی ها نيز با روشی نسبتا مشابه با هموطن خود 
پژو، عمال به جای ورود پول به ايران، از روش تهاتر استفاده و 
به اين وسيله ضمن زنده کردن مطالبات خود از شرکت های 
داخلی، فعال از زير بار سرمايه گذاری مستقيم هم شانه خالی 

کرده اند.
رنويی ها که از يک دهه پيش و تحت قرارداد پلتفورم مشترک 
X90 در ايران حضور دارند، طی سال های تشديد تحريم ها 
موفق به نقل و انتقال پول از کشور نشــدند. در واقع پولی که 
خودروسازان داخلی بايد در جريان توليد محصوالت رنو، به 
اين شرکت فرانسوی پرداخت می کردند، امکان خروج از کشور 
را نداشت؛ بنابراين در حساب رنوپارس )شرکت تامين کننده 

قطعات رنو در ايران( بلوکه می شد.
حاال رنــو پول های بلوکه شــده اش را در عوض بخشــی از 
سرمايه ای که بايد به طور مستقيم وارد ايران می کرد، محاسبه 
و به نوعی تهاتر کرده است. با اين حساب، اگرچه از قراردادهای 
پژو با ايران خــودرو و رنو با ايدرو، به عنوان ســرمايه گذاری 
مشترک ياد می شــود،اما آنچه فعال در عمل رخ داده، صاف 
شــدن طلب های قبلی خودروســازان خارجی از طرف های 
داخلی در دوران تحريم است. در واقع در حال حاضر چيزی 

به نام »پول خارجی« از ناحيه قراردادهای پسابرجامی، وارد 
خودروسازی کشور نشده است.

تعجیل در ثبت قراردادهای خارجی
چرا خودروسازی ايران نتوانسته در پسابرجام و با وجود عقد 
قراردادهای همکاری مشترک، سرمايه و پول خارجی را جذب 
کند؟ ترديدی نيست که با وجود لغو تحريم های بين المللی 
عليه ايران، هنوز هم محدوديت هايی برای نقل و انتقال پول 
به کشور وجود دارد، با اين حال نمی توان اين موضوع را دليل 
اصلی ناتوانی صنعت خودرو در جذب واقعی سرمايه خارجی 

دانست.
به اعتقاد برخی کارشناسان، خودروسازان داخلی و همچنين 
ايدرو می توانستند در بحث جذب ســرمايه از خودروسازان 
خارجی، صبورانه تر و هوشمندانه تر عمل می کردند، حال آنکه 
به نظر می رسد در اين ماجرا کمی عجوالنه رفتار شده است. در 
اين مورد حسن کريمی سنجری، کارشناس خودروی کشور 
می گويد: ارزش اصلی قراردادهای خارجی خودروسازی، ورود 
سرمايه به کشور است؛ بنابراين اگر اين اتفاق رخ ندهد، عمال 

چيزی عايد صنعت خودرو کشور نخواهد شد.
وی با اشاره به اينکه خودروسازان فرانسوی در دوران تحريم 
هزينه های ســنگينی به صنعت خودروی کشــور تحميل 
کرده اند، می افزايــد: »آورده نقــدی« اصلی ترين بخش از 
قراردادهای خارجی صنعت خودرو به شمار می رود؛ بنابراين 
بهتر بود رنو و پژو را به نحوی بابت ورود سرمايه به کشور مجاب 
می کرديم. کريمی ادامه می دهد: برای محقق شــدن جذب 
سرمايه خارجی از ناحيه قراردادهای پژو و رنو، می توانستيم با 
اصرار بر »آورده نقدی«، معوقات آنها را به آينده حواله کنيم. 
به گفته اين کارشناس، حداقل کاری که می شد انجام داد، به 
حداقل رساندن هزينه واردات قطعه بود. کريمی در توضيح اين 
گفته خود می گويد: بايد از رنو و پژو می خواستيم حاال که پولی 
به ايران نياورده اند، در عوض قطعات ارسالی به کشور را مجانی 
در اختيار شرکای داخلی قرار دهند تا حاال که ارزی نيامده، 

ارزی هم خارج نشود.
اما روش تهاتری سرمايه گذاری رنو و پژو در ايران در شرايطی 
اســت که با توجه به ناکامی فعلی صنعت خودرو کشــور در 
جذب سرمايه مســتقيم خارجی، برخی معتقدند بهتر است 
قراردادهای آتی را به شکلی ديگر منعقد کرد. به اعتقاد آنها، 
اگر شرکت های خارجی اقدام به خريد ســهام مديريتی در 
خودروسازی کشور کنند، نتايج بهتری عايد صنعت خودرو 
خواهد شد؛ زيرا در آن صورت ميل خارجی ها به سرمايه گذاری 

و توليد با کيفيت و حتی صادرات، بيشتر است.
در اين مورد کريمی سنجری معتقد است که فروش سايت های 
خودروســازی با ســهام غالب مديريتی، می تواند نسخه ای 
مناسب برای صنعت خودروی کشور باشد و ضمن حل چالش 
»ورود پول خارجی به کشور«، به نوبه خود سبب توسعه اين 

صنعت بزرگ نيز شود.

عرضه ۱0 درصد از ســهام هتل پارســيان کوثر اصفهان به 
عنوان دومين عرضه اوليه امســال فرابــورس، امروز انجام 

می شود.
تعــداد ۱۶ ميليــون و 500 هــزار ســهم شــرکت »هتل 
پارســيان کوثر اصفهان« به عنــوان دوميــن عرضه اوليه 

 امســال فرابورس ايران، امروز در بــازار دوم فرابورس انجام 
می شود.

بر اين اساس عرضه اين ميزان سهام در حالی امروز به عنوان 
دومين عرضه اوليه امســال فرابورس و سومين عرضه اوليه 
بازار سرمايه صورت می گيرد که حداکثر سهميه برای هر کد 

حقيقی و حقوقی ۳00 سهم تعيين شده است.
همچنين حداقل و حداکثر قيمت سفارش برای اين عرضه 
اوليه ۱۱.۱00 تا ۱۲.۲00 تومان و شرکت کارگزاری بورس 

»بهگزين« متعهد خريد اعالم شده  است.
بر اساس اين گزارش، اين هتل 5 ســتاره که از سال ۱۳4۷ 
تاسيس و سال ۱۳58 به بنياد مســتضعفان واگذار شده، با 
نماد »گکوثر« و به عنوان پنجاه و هشتمين شرکت در بازار 

دوم فرابورس حضور خواهد داشت.
همچنين هتل پارســيان کوثر اصفهان برخــوردار از ۱۹0 
نيروی انسانی، دارای دو ســهامدار اصلی به نام های شرکت 
هلدينگ سياحتی و تفريحی پارسيان و بنياد مستضعفان با 

مالکيت 5۱ و 4۹ درصدی بوده و کارگزار مشاور پذيرش آن 
نيز بورس بهگزين است.

گفتنی است ۱0 درصد از سهام هتل پارسيان کوثر اصفهان 
با نماد »گکوثــر« در حالی امروز به عنوان نخســتين هتل 
 وارد بازار سرمايه می شــود که پيش تر عرضه اوليه شرکت

 »به پرداخت ملت« در تيرماه در بورس اوراق بهادار و شرکت 
 »مبين وان کيــش« در مردادماه در فرابــورس ايران انجام 

شده است.

با عرضه ۱۰ درصد از سهام هتل کوثر اصفهان؛

فرابورس هتل دار می شود

سکه تمام بهار آزادی
12،060،000 ریال)طرح جدید(

6،490،000 ریالنیم سکه

۳,۸00,000 ریالربع سکه

2,۵10,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۵1،440 ریالیک گرم طالی 1۸ عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

در شهر

»پژو« و »رنو« در شرایطی به عنوان اولین سرمایه گذاران خارجی پسابرجام در خودروسازی ایران شناخته 
می شوند که گزارش مالی این دو برند فرانسوی در نیمه نخست ۲۰۱۷ نشان می دهد آنها با توجه به طلب های 

قبلی خود، عمال پولی وارد کشور نکرده اند.

رييس اتحاديه لوازم خانگی از عرضه برخی کاالهای وارداتی قانونی با ارائه 
گارانتی يا ضمانت نامه های تقلبی در بازار خبر داد.محمد طحان پور گفت: 
برخی واردکنندگان لوازم خانگی به دليل گارانتی نبودن کاالی وارداتی، پس 
از هماهنگی با تعميرکاران متفرقه اقدام به ارائه گارانتی همراه با کاال می کنند 
در حالی که اين خدمات پس از فروش، تقلبی و غيرقابل اعتماد است. وی 
عرضه کاال در فضای مجازی را بزرگ ترين مشکل اين صنف دانست و گفت: 
اين ضمانت نامه ها کامال تقلبی و غيرقابل پيگيری است. طحان پور با اشاره 
به شکايات متعدد درخصوص کاالهای فروخته شده در شبکه مجازی ادامه 
داد: اين کاال ها بدون کيفيت و پرمصرف هستند. رييس اتحاديه لوازم خانگی، 
ارائه ضمانت را سبب امنيت خانواده دانست و گفت: کاالهای دارای ضمانت، 
قيمت بيشتری نسبت به کاالهای بدون خدمات پس از فروش دارد و اين 
درحالی است که کاالی گارانتی شده بايد تا ۱0 سال در منازل استفاده شود.

فروش لوازم خانگی 
 وارداتی قانونی 

با ضمانت نامه های تقلبی

سرمایه گذاری به نام ایران به کام خودروساز خارجی

رييس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به اينکه فرسايش خاک ساالنه ۱4 درصد به درآمد ناخالص 
ملی خسارت وارد می کند، گفت: مطابق با آمار منتشرشده 
هرســال ۲ ميليارد تن فرســايش خاک را در کشور شاهد 
هستيم که اين ميزان ۳ برابر آسيا و 4 برابر ميانگين جهانی 

است.
حميدرضا قلمکاری در پانزدهمين کنگره  علوم خاک ايران، 
آمار منتشر شده در خصوص فرســايش خاک در کشور را 
بسيار وحشــتناک توصيف کرد و اظهار داشت: با توجه به 
اينکه ايران در يک اقليم خشــک و نيمه خشک قرار دارد؛ 
بايد بيش از پيش نسبت به تخريب سرزمين و از بين رفتن 
 منابع ملی هوشــيار باشــيم و برای جلوگيری از آن اقدام

کنيم.
وی با اشاره به اينکه فرســايش خاک ساالنه ۱4 درصد به 
درآمد ناخالص ملی خســارت وارد می کند، گفت: مطابق 
با آمار منتشرشده هرسال ۲ ميليارد تن فرسايش خاک را 
در کشور شاهد هستيم که اين ميزان ۳ برابر آسيا و 4 برابر 
ميانگين جهانی است و نشان می دهد کارشناسان بيهوده 

فرسايش خاک را به بيماری جزام تشبيه نکرده اند.
رييس کميســيون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان بر 
اســاس قوانين، اتاق های بازرگانی را مــأوا و معبر خوبی 
برای ارائه راهکار و مطالبه گــری در خصوص چالش های 

محيط زيستی ازجمله خاک و آب و کشــاورزی دانست و 
ادامه داد: کميسيون کشاورزی از عموم دانشگاهيان دعوت 
می کند تا برای حل ابر چالش های محيط زيســتی و اقدام 

عملی در اين زمينه، بخش صنعت را ياری دهند.
وی با بيان اينکه پيامدهای منفی فاصله گرفتن دانشگاه و 
صنعت به کشور ضربه می زند، گفت: ايجاد ارتباط مطلوب و 
ارگانيک بين صنعت و دانشگاه مستلزم آن است که دانشگاه 
برای چالش های صنعت راهکار ارائه دهد و متقابال صنعت 
نيز از تحقيقات دانشــگاهی حمايت مالی داشــته باشد، 
تاکيد کرد: ما در کميسيون کشاورزی، آب و محيط زيست 
 اتاق بازرگانی اصفهان به دنبــال ايجاد اين ارتباط مطلوب

 هستيم.

آيت ا... طباطبايی نژاد، نماينده ولی فقيه در استان و امام 
جمعه اصفهان، خواهان ساماندهی شبکه بانکی، افزايش 
نظارت بانک مرکزی بر بانک هــای خصوصی و کاهش 

شمار بانک ها شد.
آيت ا... سيد يوســف طباطبايی  نژاد در ديدار جمعی از 
مديران بانک تجارت اســتان اصفهان بــا انتقاد از نبود 
نظارت کافــی روی بانک های خصوصی افزود: شــبکه 
بانکی بايد از نظــم و انضباط خاصی برخوردار باشــد و 
 بی  قانونی و بی  نظمــی از اين شــبکه برطرف و حذف 

شود.
وی اظهار کــرد: بايد با بانک های متخلــف و بانک هايی 
که خارج از نرخ تعيين شده توســط بانک مرکزی سود 
پرداخت می کنند، برخورد شــود و اين بی  قانونی نبايد 

وجود داشته باشد.
نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
بنده از ابتدا با اصل فعاليت بانک های خصوصی و کثرت 
بانک ها مخالف بودم؛ چرا که در گذشته نظامی طراحی 
شده و اختياراتی به بانک های خصوصی داده شد، اما در 
ادامه راه مشاهده می شود که بانک مرکزی نمی تواند روی 

بانک های خصوصی نظارت کافی را داشته باشد.
آيت ا... طباطبايی  نژاد با بيان اينکه تجربه نشان داده که 
تعدد بانک ها درساير کشورها نيزمشکل ساز شده است، 

افزود: بانک خصوصی می تواند به راحتی حقوق  بااليی را 
به کارمندان خود پرداخت کند، از ســوی ديگر کسانی 
که در بانک دولتــی کار می کنند، با ديدن اين حقوق ها، 
دلسرد می شوند و بانک مرکزی توانايی کنترل پرداخت ها 

در بانک های خصوصی را ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره پرداخت تسهيالت 
بانکی نيز تصريح کرد: تســهيالت بانکــی کالن بايد به 
کســانی که توانايی بازپرداخت دارند، اختصاص يابد نه 
اينکه بدون بررسی شرايط وام گيرنده، تسهيالت پرداخت 
شود و اين تسهيالت به معوقات بانکی تبديل شود، نبايد 
به کسانی که توانايی بازپرداخت تسهيالت ميلياردی و 

ميليونی را ندارند، تسهيالتی پرداخت شود.

امام جمعه اصفهان خواستار شد؛

نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک های خصوصی

اتاق بازرگانی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

فرسایش خاک ، به درآمد ناخالص ملی خسارت وارد می کند

با مسئوالن

واکاوی ادغام وزارت خانه ها
بحثی که بی نهايت مورد نياز جامعه ماســت و تمام بدنه اجرايی، 
حکومت ، مجلس و شــورای شــهر بايد از آن اطالع داشته باشند 
اين اســت که دولت مرکزی فقط و فقط بايد عهده دار توليد يا ارائه 
کاالهای همگانی باشد و بايد دانست که مهم ترين قسمت کاالهای 
همگانی موجود در جهان، امنيت است؛ اين در حالی است که امنيت 
تنها به معنای عام آن و فيزيکی مطرح نيســت و مهم ترين امنيت، 
امنيت پولی اســت؛ چرا که حفظ ارزش مندرج در پولی که دولت 
مرکزی چاپ و منتشــر می کند و صيانت در جهــت عدم خيانت 
نسبت به آن، از امنيت مرزی هم باارزش تر است. )امنيتی که توسط 
دولت بايد ايجاد شود تنها به امنيت پولی خالصه نمی شود و انواع 

امنيت های برون مرزی ، مرزی و درون مرزی را در بر دارد. (
حفظ ارزش پول ملی به حدی اســت که شــايد بدون اغراق بتوان 
گفت۹0 درصد مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از 
همين نا امنی پولی آغاز می شــود. امنيت، جزئی از نيک آيندهای 
همگانی اســت و از دولت مرکــزی به طور حتــم هيچگونه دليل 
و توجيهی در راســتای اجرای نادرســت نيک آيندهای همگانی 
پذيرفتنی نيســت، اما در نيک آيندهای نيمه همگانی دولت بنا به 
تشخيص می تواند بخشی از مسئوليت را به زير مجموعه خود و حتی 
بخش خصوصی واگذار کند؛ اين در حالی اســت که در کشورهای 
توســعه يافته نيک آيندهای نيمه همگانی تماما به مديران محلی 
)استاندار،شــهردار يا بخش خصوصی( سپرده شــده است. اگر در 
سازماندهی امور حکومتی و دولتی ما  تجديد نظر نشود مشکالت ما 
در حوزه های مختلف حل نخواهد شد. تقسيم بندی فعاليت های ما بر 
اساس آخرين دستاوردهای علمی و علم دانش مديريت بايد در دستور 
کار قرار گيرد و بر اساس تقســيم بندی مورد نظر، وزارت خانه ها را 
تعريف کنيم.بر اين اساس شايد سپردن نيک آيندهای نيمه همگانی 
به مقامات محلی در گام نخست راه حلی اصولی باشد . بحث تجميع 
وظايف که در دولت اصالحات مطرح شــد و پيگيری نشد حرکتی 
بود در همين راستاکه به سرانجام نرسيد. دولت سبک بال، دولتی 
نيست که  مردم خود را در ميان انبوهی از مشکالت عظيم اجتماعی 
و اقتصادی رها کند بلکه دولتی است که صرفا امنيت گسترده و همه 
جانبه مردم را مستقيما تامين می کند. اگر سازماندهی مجدد نظام 
اداری کشور بر پايه اين نظريه انجام شود که دولت مرکزی تنها عهده 
دار تامين نيک آيندهای همگانی يعنی انواع گوناگون امنيت ها باشد و 
تامين و عرضه نيک آيندهای نيمه همگانی را به مقامات محلی واگذار 
کند در اين صورت تمام مــوازی کاری ها ، دوباره کاری ها و تداخل 
وظايف حل می شود و بهره وری نظام مديريتی کشور افزايش پيدا 
می کند. اگر در همين راستا بخواهيم به پرسش درست يا غلط بودن 
ادغام وزارت خانه ها پاسخی داده باشيم بدون شک پاسخ مناسب اين 
است که اگر وظايف و کنونی وزارت خانه ها به مقامات محلی سپرده 
شود در اين صورت ادغام متجانس و همگنی را شاهد خواهيم بود که 
نتيجه آن سودمند در کاهش هزينه های اداری کشور است در غير 
اين صورت کارگشا نيست ؛ چرا که در حقيقت هر يک از سازمان ها و 
ادارات ادغام شده همچون سابق به سرپرستان و مديران مستقيم خود 
نياز خواهند داشت و اين بار به جای آنکه نام وزير را يدک بکشند با 
عنوان معاون وزير مشغول به کار می شوندو به اين ترتيب هم اشراف 
خود را نســبت به اقتصاد کالن از دســت خواهند داد و هم در برابر 

پارلمان پاسخگو نخواهند بود.
* دکتر عبدالحسین ساسان
 بازنشسته گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 

مهر ماه امسال صورت می گیرد؛

برگزاری چهارمین سمپوزیوم 
جوانان و ثروت آفرینی در اصفهان

رييس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: چهارمين 
ســمپوزيوم جوانان و ثروت آفرينی ۲5 تا ۲۷ مهر در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار می شود.
 امير کشانی در چهارمين جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفهان تصريح کرد: در اين ســمپوزيوم سه روزه عالوه بر برگزاری 
نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی و بازديد از مراکز صنعتی 

و علمی پيش بينی شده است.
وی با اشاره به استقبال جوانان کارآفرين برای حضور در نمايشگاه  
GITEX ۲0۱۷ دوبی، افــزود: اکوسيســتم کارآفرينی اصفهان 
دارای ظرفيت بسياری اســت که می تواند عالوه بر استان، کشور را 
در بخش های مختلف حرکت دهد.خســرو گرامی، مسئول کميته 
فناوری های نو در اين جلســه به حضور اتاق بازرگانی اصفهان در 
نمايشگاه GITEX ۲0۱۷ اشــاره کرد و بيان داشت: برای شرکت 
استارت آپ های اصفهان در نمايشگاه دوبی، فراخوانی اعالم شد که 
تاکنون بيش از 50 طرح همراه با کليپ سه دقيقه به زبان انگليسی 

برای ارائه در نمايشگاه به  اتاق بازرگانی رسيده است.
وی افزود: 5 طرح برگزيده از استارت آپ ها پس از داوری انتخاب و 

در غرفه ويژه در نمايشگاه شرکت داده می شوند.
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برپایی نمایشگاه پیکرسازها و همبستگی فضا و ماده
عالقه مندان می توانند تا۲۳شهریورماه همه روزه بجز روزهای جمعه صبح ها از ساعت۱۰تا 
۱۳و بعد از ظهرها از ساعت۱۶تا۲۰برای بازدید از نمایشگاه »پیکرسازها و همبستگی فضا و 

ماده« به گالری متن امروزمراجعه کنند.

با مسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

عقد تفاهم نامه بین اداره کل میراث 
فرهنگی و بنیاد مسکن 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با 
بیان اینکه یکی از اهداف ورود گردشگران به اصفهان بازدید از اماکن و 
ابنیه تاریخی است، اظهارکرد: تالش داشتیم بناهایی را که گردشگران 
بیشتر به آن رغبت نشان می دهند، مورد توجه جدی تری قرار دهیم، 
البته به توسعه متوازن گردشگری در سطح استان نیز توجه داشته ایم تا 
ابنیه ای که از آنها غفلت شده را مورد مرمت قرار دهیم. با توجه به مدل 
اقتصاد مقاومتی، در توسعه مناطق گردشگری استان با عدالت رفتار 
کرده ایم. فریدون اللهیاری ادامه داد: برای مثال روستاها هم در حوزه 
صنایع دستی و هم حوزه گردشگری به  منظور ایجاد اشتغال پایدار مورد 
توجه است. وی با توجه به اینکه ایام ورود گردشگر خارجی به اصفهان از 
اواخر شهریور تا اواخر آذرماه است، این انتظار را داریم که این میزان نیز 
بیشتر شود. فریدون اللهیاری خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته اقدامات 
بوم گردی بیشتری داشته ایم، در تفاهم نامه ای که با بنیاد مسکن منعقد 
شده، پیشرفت هایی در توسعه بوم گردی داشتیم که امیدواریم این مقدار 

در آینده بیشتر شود.

خبر

مدیر کل ارشاد اصفهان: 

ارشاد،از برنامه های فرهنگی 
حمایت می کند

مدیر کل ارشاد اصفهان در پاسخ به اینکه چرا برنامه های 
فرهنگی خوب اجرا نمی شــود اظهار کرد: بخشی از این 
موضوع، به بودجه ها و بخشــی دیگر به اهتمام مدیران 

بازمی گردد.
وی تصریح کرد: همه ارگان هــا کار انجام می دهند ولی 
بسیاری از کارها هم روی زمین مانده است، درحالی که 

همگی روی یک کار متمرکز شده اند.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانی در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به اینکه شاخص های فرهنگی 
برنامه های اداره کل ارشاد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
مشخص می شود گفت: در این شــاخص ها ما بر اساس 

چشم انداز ۱۴۰۰ که تعریف شده عمل می کنیم.
وی افزود: ایــن موضوع مهمی اســت کــه برنامه های 
چشم انداز بر اساس شــاخص های باالدستی به صورت 

کیفی و کمی تعریف شده است.
مدیر کل ارشــاد اصفهان بیان کرد: این بدان معناســت 
که مشخص است تا ســال ۱۴۰۰ چه تعداد پروژه های 
فرهنگی داریم؛ از این رو می دانیم که قرار اســت در چه 

افقی حرکت کنیم.
وی افزود: بیانات رهبر معظم انقالب، چشــم انداز نظام 
جمهوری اسالمی و سایر اسناد باالدستی مانند سندهای 
فرهنگی که توســط شــهرداری مطرح شــده، از دیگر 

معیارهای عمل این اداره است.
حجت االســالم ارزانی با اشــاره به اینکه اداره فرهنگ 
متصدی نیســت گفت: ما متولی هســتیم و در اجرای 
برنامه ها از بخش های خصوصی و موسســات ســبقت 
نخواهیم گرفت، بلکه در اجــرای پروژه های فرهنگی که 
تعریف شده است، موسســات را حمایت می کنیم و این 
برای ما بسیار مهم است. حجت االسالم ارزانی با اشاره به 
اینکه بودجه ارشاد حداقلی است ادامه داد: از این رو نگاه 

ما اجرایی نیست؛ بلکه هدایت، حمایت و نظارتی است.

اینستاگردی

 عکس یادگاری پایتخت5 
در روزهای پایانی

هومن حاج عبداللهی در آخرین پســت اینستاگرامی اش عکسی 
از بازیگران ســریال پایتخت 5 را منتشــر کرد و از روزهای  پایانی 
فیلمبرداری این سریال خبر داد. در این تصویر بازیگرانی همچون 
هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشــاری، ریما رامین فر، نســرین 

نصرتی، سارا و نیکا دیده می شوند.
او در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»همین االن روز های پایانی فیلمبرداری پایتخت5؛  به امید شــاد 
شدن شما  در نوروز 97«

 یاسمین عباسی در ادامه افزود: داستان از زبان مادیان، اسب 
سیاوش که نیمی زن و نیمی اسب است نقل می شود که در 
اینجا مادیان معشوقه سیاوش به حساب می آید که این آیین 
طی جریان هایی برای مادیان اجرا می شود و مادیان همراه با 

سیاوش از آتش خارج می شوند.
کارگردان اصفهانی تئاتر اظهار داشــت: داستان سیاوش در 
شاهنامه آمده است که سعی داشتیم این دیدگاه یک خطی 
که یک دیدگاه عمومی اســت را در بروشور به مخاطب خود 
برســانیم تا مخاطب بتواند با ذهنیت از پیش تعیین شــده 
 به تماشای اســب هایی بنشــیند که از آســمان خاکستر 

می بارند. 
وی گفت: این داستان در ۳ پرده طراحی شده است که در اینجا 
ساختار نگارش بسیار حائز اهمیت است چراکه ساختار این 

داستان مدرن بوده و زمان در نمایش نیز طوالنی شده است.
عباسی گفت: پرده اول و سوم شامل مقدمه و موخره می شود 
اما پرده دوم در این نمایش به چهار قسمت تقسیم شده است 
که وقتی سیاوش و مادیان به آتش می روند، شاهد داستان های 
مشابه سیاوش همچون مســیح در آتش، سیتاک اسطوره 
هندی، سرباز بدون ســر و کاراکتر مرد زن و جنین به عنوان 
اسطوره های متفاوت کشورهای مختلف هستیم. وی افزود: در 

این نمایش در قسمتی که مادیان از آتش خارج می شود از زبان 
ارمنی استفاده شده است که به داستان مادر سیاوش که زنی 
تورانی بود، ارجاع داده می شود؛ چراکه به دلیل نسل کشی هایی 
که توســط تورانی ها و عثمانی ها برای ارامنه صورت گرفت 
خواســتیم دیدگاه نقادانه ای را به تصویر بکشیم و در همین 
راستا منشور را به جای تورانی، به ارمنی تبدیل کردیم که خود 

بیانگر نقدی به عملکرد تورانی ها و عثمانی هاست.
کارگردان اصفهانی تئاتر گفت: از دیگر نکات این تئاتر می توان 
به قرارگیری فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر و استفاده از 
زبان سانسکریت اشاره کرد؛ که این فرهنگ ها و زبان ها توسط 

بازیگران صحنه به طور ملموس دیده می شود.
وی درباره طراحی لباس و صحنه اظهار داشت: طراحی لباس 
بر اساس یک فضای سوررئالیستی صورت گرفته اما در طراحی 
صحنه از نمادها و طرح های کامال ایرانی همچون رقص عرفانی 
سماع، سازهایی چون دف، عود و سه تار و حتی کوزه استفاده  

شده که همگی بیانگر فرهنگی ایرانی است.
عباســی در ادامه گفت: بازخورد تئاتر امسال نسبت به سال 
گذشــته بســیار برای من متفاوت بود چراکه جنبه بصری 
بیشــتری برای مخاطب خاص و عام وجود دارد؛ همچنین 
بازیگران ایــن نمایش هیچ کدام رزومــه و پیش زمینه قبلی 

نداشــتند اما با این حجم عظیم از کاراکترها توانستند این 
نمایش را به خوبی اجرا کنند و گاهی حتی خواص هم متوجه 
نمی شدند که این بازیگران، نمایش اول خود را اجرا می کنند.

وی افزود: برای من کار کردن با افــراد بی تجربه و نقش اولی 
همیشه نوعی چالش به حساب می آمد و می خواستم بدانم که 
چقدر می توان از این افراد بدون آنکه رزومه کافی در این زمینه 

داشته باشند، بازی گرفت و به موفقیت رسید.
کارگردان اصفهانی تئاتــر در ادامــه، درخصوص همراهی 
وزارت ارشاد و شهرداری اصفهان درزمینه اجرای این نمایش 
اظهار داشــت: با توجه به تجربه شخصی خودم فکر می کنم 
رویکرد وزارت ارشــاد نسبت به سال گذشــته درخصوص 
بازیگران نقــش اولی و همچنیــن کارگردانان دســت اول 
بسیار خوب بوده و شــاهد رویکرد حمایتی از وزارت ارشاد 
هســتیم چراکه هم نوع نگرش ها به ایرادهــای ممیزی که 
 وجود دارد و هم نگرششــان به کارکرد بازیگران تئاتر بسیار 
مناسب است. وی افزود: ازنظر من مهم ترین نقد به شهرداری 
اصفهان، نبود شــورای کیفی اســت چراکه تمام شوراهای 

اصفهــان،  در  موجــود 
درخصوص بودجه و اقتصاد 
یا ممیزی های فعالیت های 
هنری اســت و باوجوداین 
شــرایط همه چیز به سختی 
پیشــرفت می کنــد چراکه 
همیشــه حداقل را درنظر 

می گیرند.
این کارگــردان تئاتر گفت: 
از نظر من اگر قرار باشــد از 
سوی شهرداری درجه بندی 
صورت گیرد، باید بر اساس 
کیفیــت بــوده و این گونه 
نباشــد کــه بازیگــران و 
کارگردانــان تــازه کار بــه 
دلیل نداشــتن رزومه کافی 
از امکانات کمتری ازســوی 
برخــوردار   شــهرداری 

شوند.
عباسی در پایان خاطرنشان 

کرد: از دیگر مشکالت تئاتر در اصفهان می توانیم به کمبود 
نیروی متخصص کافی در این زمینه اشاره کنیم که این معدود 
افراد هم با مبالغ زیاد و هنگفت حاضر به انجام فعالیت هستند 

که ازنظر من کم لطفی بسیار است.

کارگردان اصفهانی تئاتر:

مشکل تئاتر در اصفهان،کمبود نیروی متخصص است

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صــادره هيات موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه 
وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
شــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده 
رودواصفهان امروزچاپ اصفهان آگهي ميشــودتادرصورتي كه اشخاصي نسبت 
به صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واســنادوامالك شهرضاتســليم وپس 
ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وطــرح دعوا رابه اداره ثبت واســنادوامالك شــهرضاارائه 
نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 657 فرعي از21 اصلي رشكنه

1-راي شماره 139660302008002586 -  14 / 05 / 96 - محسن فخار فرزند 
حبيب اله سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب انبار مفروزي ازپالك 657 فرعي از21 

اصلي رشكنه به مساحت ششدانگ 98 / 190 مترمربع
 2-راي شــماره 139660302008002583 -  14 / 05 / 96 - اكبرناظم فرزند 
رسول سه دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب انبار مفروزي ازپالك 657 فرعي از21 

اصلي رشكنه به مساحت ششدانگ 98 / 190 مترمربع 
 سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  28 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  12 / 6 / 96

م الف 472
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صــادره هيات موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه 
وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
شــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده 
رودواصفهــان امروزچاپ وآگهي ميشــودتادرصورتي كه اشــخاصي نســبت به 
صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشــاراولين آگهي 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واســنادوامالك شهرضاتســليم وپس 
ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وطــرح دعوا رابه اداره ثبت واســنادوامالك شــهرضاارائه 
نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 1555 فرعي از2 اصلي فضل آباد 

1-راي شماره 139660302008002724 -  21 / 05 / 96 - عباسعلي گرامي فرزند 
محمدعلي ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزي ازپالك 1555فرعي از2 اصلي 

فضل آبادبه مساحت ششدانگ 130 مترمربع 
سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  28 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  12 / 6 / 96

م الف 446
مزايده

5/710 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300095 شــماره پرونــده: 
9509983623100720 شــماره بايگاني شــعبه: 960027 اجراي احكام مدني 
دادگستري شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراي مفاد اجرائيه در پرونده كالسه 
960027 مدني كه به موجب آن خانم خديجه بيگم قريشــي كهنگي فرزند ســيد 
حسين محكوم است به پرداخت مهريه در حق محكوم لها خانم زهرا بيگم فاطمي 
كهنگي فرزند سيد حسين و پرداخت نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق دولت. با 

توجه به اينكه محكوم عليه طوعا درصدد اجراي مفاد اجرائيه برنيامده است فلذا اموال 
شناسايي شده از مورث محكوم عليه را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش مي 
رساند: بك درب باغ معروف به باغ طالب واقع در روستاي كهنگ به ميزان دو دانگ 
مشاع به ارزش 36/393/500 ريال به انضمام يك ربع آب و ملك كهنگ از جوق 
يوسف به ارزش 5/000/000 ريال به انضمام يك سهم مشاع از آب و ملك كهنگ 
داراي 5 دقيقه آب به ارزش 20/000/000 ريال كه به صورت قولنامه اي متعلق به 
مرحوم سيد حسن قريشي همسر محكوم لها مي باشد بانضمام 17 قلم لوازم منزل 
مستعمل شــامل يخچال- فريزر- تلويزيون- فرش- اجاق گاز معمولي- ماشين 
لباسشويي- سرويس قابلمه- كتري- اســتكان و نعلبكي و تشك و لحاف ارزيابي 
شده جمعا به مبلغ 22/800/000 به انضمام ششدانگ قطعه زمين داراي مساحت 
حدود 240 مترمربع كه در آن ساختماني نيمه ساز بمساحت حدود 142 مترمربع در 
حال ساخت مي باشد ساختمان احداثي در مرحله اي اجراي كرسي چيني و اجراي 
ديوارهاي باربر و فاقد سقف واقع در روستاي كهنگ كوچه گلستان فاقد سند رسمي 
و به صورت قولنامه اي، ارزيابي شــده و به مبلغ 310/000/000 ريال مي باشد به 
انضمام يك دســتگاه خودرو ســوراي پيكان مدل 1377 داراي بيمه نامه و چهار 
حلقه الستيك ارزيابي شــده به مبلغ 48/000/000 ريال به انضمام يك دستگاه 
موتورسيكلت توســكا 125 مدل 1388 ارزيابي شــده به مبلغ 9/000/000 ريال. 
متقاضيان خريد مي توانيد در روز مزايده در جلســه مزايده حضور يافته و تا پنج روز 
قبل از تاريخ مزايده اموالي را كه آگهي شده مالحظه نمايند. اموال فوق به شخصي 
واگذار مي گردد كه باالترين قيمت پيشنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد %10 
بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقي آن را ظرف 
مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتــي كه مابقي بهاي اموال 
را نپردازد سپرده او پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مي گردد. تاريخ 
مزايده: 1396/06/20 روز دوشنبه ساعت 10 صبح مكان مزايده: واحد اجراي احكام 
مدني دادگستري شهرستان اردستان. م الف: 214 اجراي احكام مدني دادگستري 

شهرستان اردستان/قديم )417 كلمه، 4 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/81 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك 6 فرعی از 11582 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام زهرا روستا زاده شيخ يوسفی 
فرزند كريم در جريان ثبت است و رای شماره 139560302027008773 مورخه 
1395/7/13 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود 
اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 
1396/7/19روز چهار شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند اعتراضــات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی 
ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:17270 هاديزاده رئيس ثبت 

اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)270 كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/177 شماره صادره : 1396/42/408070- 1396/6/5 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 4485/1562 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا صفری نژاد دستجردی فرزند محمود در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در 

روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 
17626 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان)143 كلمه، 2 كادر(

تحديد حدود اختصاصی
6/178 شماره صادره : 1396/42/408148- 1396/6/5 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 4348/2694 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رسول برنجی دستجردی و شريك فرزند غالمرضا 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز 
و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. م الف: 17647 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

اصفهان)144 كلمه، 2 كادر(
مزايده

6 شــماره آگهــی: 139603902127000024 شــماره پرونــده:  /233
139504002127000132 آگهی مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی( براساس 
پرونده اجرايی به شــماره بايگانی 9500220 تمامت ششدانگ پالك ثبتی شماره 
چهارهزار و پانصد و شــانزده فرعی از يك اصلی واقع در بخش يك ثبتی شهرضا 
به مســاحت 261 مترمربع مورد ثبت دفتر 471 صفحه 406 با حدود اربعه: شمااًل 
به طول 11/70 متر ديواريست اشتراكی به پالك 1/2380 شرقًا در سه قسمت كه 
قسمت دوم جنوبی است به طولهای 13/70 متر و 1/50 متر و 9/50 متر ديواريست 
به ديوار پالك 1/5907 جنوبًا به طول 10/50 متر در و ديواريست به كوچه بن بست 
غربًا به طول 23/20 متر ديوار به ديوار به پــالك 1/5922 به نام اكبر تاكی ثبت و 
سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 38489 مورخ 89/05/19 دفتر 
اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانك سينا شعبه شهرضا 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده كه 
اجرائيه توسط دفترخانه تنظيم كننده سند صادر و پرونده تحت شماره بايگانی فوق 
تشكيل و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بســتانكار باستناد قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه مفاد اجرای اسناد رسمی پالك مذكور مورد 
ارزيابی قرار گرفته و برابر گزارش كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف و 
ارزيابی گرديد. مساحت  عرصه طبق سند مالكيت 261 مترمربع و مساحت زمين پس 
از رعايت بر اصالحی مقدار 228/5 مترمربع  ميباشد. مورد بازديد عبارتست از يك 
باب منزل مسكونی كه دارای عرصه به مساحت 228/5 مترمربع و جمعًا دارای 326 
مترمربع اعيان در دوطبقه شامل )همكف به مساحت 157 مترمربع، ساختمان طبقه 
اول به مساحت 157 مترمربع و خرپشته )سرپله( به مساحت 12 مترمربع( ميباشد. 
ساختمان با قدمت حدود 9 سال دارای اسكلت بتنی و ديوارهای باربر آجری، سقف 
های تيرچه بلوك كه در دو طبقه احداث شــده و هر طبقه سه اتاق خواب، پذيرايی، 
آشپزخانه و سرويس بهداشتی مجزا می باشد. در ضلع جنوب شرقی ساختمان دستگاه 
پله جهت دسترسی به طبقه اول احداث شده كه دارای سنگ پله از جنس گرانيت و 
سطوح داخلی راه پله سراميك و نرده راه پله فلزی و فرفوژه می باشد. نمای ساختمان 
آجر چهار ســانتی و در و پنجره های خارجی آن فلزی و دربهای داخلی چوبی می 
باشد. كف ساختمان موزاييك و ســطوح داخلی تا ارتفاع 90 سانتی متر سراميك و 
مابقی سفيدكاری ميباشد. آشپزخانه كاشی و دارای كابينت ام دی ام بوده و سرويس 
بهداشتی با كف سراميك و بدنه كاشی و دارای درب های آلومينيومی ميباشد. منزل 
مذكور درب به حياط بوده و دارای دو عدد درب فلزی بزرگ می باشــد. كف حياط 
موزاييك و ديواره های اطراف حياط تا ارتفاع 70 سانتی متر سراميك و مابقی آجر 
چهارسانتی بندكشی شده ميباشد. و روی ديوارها نرده های محافظ فلزی و در وسط 
حياط پارتيشن فلزی نصب شده است. ساختمان دارای دو انشعاب برق و دو انشعاب 

آب، دو انشعاب گاز در محل می باشد. كه كال به مبلغ سه ميليارد و دويست و هشتاد 
و سه ميليون و نهصد هزار ريال ارزيابی شده است و مورد رهن طبق اعالم بستانكار 
فاقد بيمه می باشد. در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
96/07/26 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل می گردد. از طريق مزايده به 
فروش می رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد. مزايده از مبلغ كارشناسی سه ميليارد و دويست 
و هشتاد و سه ميليون و نهصد هزار ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی و به 
هر كس كه خريدار باشد فروخته می شود طالبين می توانند قبل از تشكيل جلسه از 
مورد مزايده به آدرس: شــهرضا خيابان حافظ غربی كوچه شهيد سروری بن بست 
سبزواری پالك 55 كدپستی 8613665751 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است 
كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و ماليات 
دارائی و عوارض شــهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و 
برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه برعهده برنده مزايده می باشد. م الف: 499 اجرای 

اسناد رسمی شهرضا )674 كلمه، 7 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/250 شماره صادره : 1396/42/409579 - 1396/6/7 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ باغ ويال پالك شــماره 99/202 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان كه طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام حســين تائبی پور فرزند مرتضی در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 96/7/10  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 
18270 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان)143 كلمه، 2 كادر(

ابالغ وقت رسيدگی
6 شــماره درخواســت: 9610460350900069 شــماره پرونــده:  /252
9509980350901099 شــماره بايگانی شــعبه: 951262 در خصوص دعوی 
خواهان پاكزاد معينی با وكالت محمدرضا عرب بطرفيت خواندگان رحمان دانشمند 
و رحمت اله قاسمی محمود داراب پور به خواســته ابطال قرارداد دادخواستی را به 
شعبه 9 حقوقی اصفهان تقديم كرده است كه دادخواســت مذكور ثبت و به تاريخ 
1396/8/1 ساعت 11 دارای وقت رسيدگی می باشد به علت مجهول المكان بودن 
و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسيدگی. دادگاه با تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی دستور تا مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار 
آگهی شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردند. م الف: 16368 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )143 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

شــماره   9610100353803731 ابالغنامــه: شــماره   6 /251
پرونده:9609980362800604 شماره بايگانی شعبه:960829 ابالغ شونده حقيقی: 
صالح اسدی حسنوند فرزند فردين به نشانی اصفهان ، تاريخ حضور:1396/08/01 
دو شنبه ســاعت: 10:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگســتری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 310 در خصوص 
شكايت مجتبی كاويانی جبلی عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين 
شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت 
الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود، بنابراين ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و 
ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام ننمايد. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
كاربری )شناســه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكی از دفاتر خدمات 
الكترونيك قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضايی به اين واحد 
مراجعه نماييد.  م الف:17322 شعبه 112 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان )112 جزايی 

سابق()159 كلمه، 2 كادر(

به گزارش تسنیم، کارگردان اصفهانی تئاتر درباره خالصه داستان این شب های تاالر فرشچیان اظهار داشت: 
خالصه همان داستان یک خطی است که همگی در خصوص سیاوش می دانیم که وی به دلیل دسیسه زن پدرش 

برای اثبات بی گناهی خود مجبور می شود به میان آتش برود که اتفاق های متفاوتی در ادامه برای سیاوش رخ می دهد.

برای من کار کردن 
با افراد بی تجربه و 
نقش اولی همیشه 

نوعی چالش 
به حساب می آمد و 
می خواستم بدانم 
که چقدر می توان 
از این افراد بدون 

آنکه رزومه کافی در 
این زمینه داشته 

باشند، بازی گرفت 
و به موفقیت رسید
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ویژه 

علم پژوهی

اطالعات میلیون ها کاربر اینستاگرام لو رفت!
 اینستاگرام  اعالم کرد که هک شدن اکانت خواننده معروف سلنا گومز به هکرها اجازه 
داد تا با اســتفاده از یک باگ امنیتی، اطالعات تماس و ایمیل میلیون ها اکانت را به 

سرقت ببرند و آن را برای فروش قرار دهند.

آغاز فعالیت بزرگ ترین لیرز 
اشعه ایکس در جهان

 طوالنی ترین تونل تولید لیزر اشعه ایکس با طول 3/4 
کیلومتر در هامبورگ آلمان فعالیت بین المللی خود را 

آغاز کرد.
به نقل از نیواطلس، مشــاهده حرکت ذرات زیراتمی با 
توجه به سرعت بســیار باالی آنها، برای چشم انسان و 
بسیاری از تجهیزات الکترونیکی ممکن نیست و برای 
مشــاهده این حرکت نیاز به دوربینی است که چندین 

کیلومتر طول داشته باشد. 
این لیزر که از ماه سپتامبر ســال 2016 افتتاح شده، 
امواج اشعه ایکس را با طول موج 0/8 نانومتر و سرعت 
یک پالس بر ثانیه می تاباند و با افزایش کارکرد صحیح 
این سرعت به 27 هزار پالس بر ثانیه می رسد. بیشترین 
ســرعتی که پیش از این ممکن بوده چیزی در حدود 
120 پالس بر ثانیه اســت و می تواند در هر ثانیه ســه 
هزار عکس بگیرد که سبب می شــود این وسیله بهتر 
از هر وسیله  دیگری در جهان برای مطالعه رفتار ذرات 

زیراتمی مورد استفاده قرار بگیرد. 
 )XFEL( »این دســتگاه که »لیزر بدون الکترون اروپا
نام دارد با اصل تقویت و تســریع ذرات باردار الکترونی 
کار می کند که به معنی شــتاب دهی بــه تابش های 

الکترومغناطیسی با شدت باالست. 
این لیزر می توانــد پرتوها را در ســاختارهای مختلف 
مغناطیســی هدایت کند. قدرت و دقــت این لیزر در 
مقایســه با دیگر دســتگاه ها یک میلیارد برابر است و 
می تواند برای تصویربرداری با وضوح اتمی به کار برود. 

در تونــل 1/7 کیلومتری این دســتگاه، الکترون ها به 
سرعت های بسیار باال )در حدود سرعت نور( می رسند 
و از مجاورت آهن ربا عبور داده می شوند که طبق قانون 
دســت راســت در الکترومغناطیس به آنها نیرو وارد 
می شود و ســبب تغییر مســیر آنها و تولید پالس های 
اشــعه ایکس می شــود که با برخورد به صفحه اتمی 
تصویربــرداری و تحریک فوتون هــا، حرکت آنها ثبت 

می شود. 
این دستگاه در ماه مه شــروع به کار کرده بود، اما قرار 
 بود در ماه سپتامبر استفاده بین المللی از آن با سرعت

 27 هزار پالس بر ثانیه آغاز شود. 
 Linac (»رقیب این دستگاه »منبع نور منسجم لیناک
Coherent Light Source( در آمریکاســت کــه 
تا ماه های آینده به ســرعت یک میلیون پالس بر ثانیه 
خواهد رسید و جای لیزر بدون الکترون اروپا را در مقام 

اول خواهد گرفت.

رونمایی از موبایل های جدید سونی 
با قابلیت اسکن سه بعدی از اشیا

شرکت ســونی دو نمونه از موبایل های جدید خود را در نمایشگاه 
IFA برلین رونمایی کرد.

این شرکت موبایل های اکســپریا XZ1 و XZ1Compact را 
رونمایی کرده اســت. این موبایل ها نســبت به نمونه های قبلی 
تفاوت چندانی نداشــته اند، اما همچنان توقع طرفداران این برند 

را برآورده می کنند.
سال گذشته سونی از XZpremium رونمایی کرد. موبایل های 
جدید در همان ابعاد ارائه شــده اند. هر دو دارای تراشــه اسنپ 
دراگون 83۵CPU وRAM 4 گیگاباتی هستند که در بسیاری از 

موبایل های پرچمدار فعلی دیده می شود.
دوربین های جلویی دستگاه دارای قابلیت تثبیت ۵ محوری تصویر 
و گزینه ای برای ثبت کلیپ های اسلوموشن با ۹60 فریم در ثانیه 
هستند؛ همچنین موبایل های جدید سونی می توانند اسکن های 

سه بعدی از اشیا ایجاد کنند.
موبایل هــا دارای قابلیت IP68 ضد آب و ضــد غبار، پورت های 
صوتی 3.۵ میلی متــری و باتری 2700 میلــی آمپری و حافظه 

میکرو اس دی هستند.
نکته متمایز دو دستگاه آن اســت که XZ1 دارای صفحه نمایش 
 XZ1Compact ۵.2 اینچی و نمایشگر 1080 پیکسل است، اما
 دارای  یــک نمایشــگر 4.6 اینچــی بــا کیفیت 720 پیکســل

 است.
تلفن هوشــمند بزرگ تر دارای 64 گیگابایت و نمونه کوچک تر 

دارای 32 گیگابایت حافظه داخلی است.

با سرعت ۴هزار کیلومتر بر ساعت؛

چین، قطار پرنده می سازد
چین تصمیم دارد یک قطار پرنده بســازد که با ســرعت 4 هزار 
کیلومتر برساعت حرکت و از 60 کشور در آسیا، خاورمیانه، اروپا 

و آفریقا می گذرد.
قطار پرنده که در حقیقت یک وســیله حمل ونقل مسافر است در 
فضای خأل یک لوله و با کمک  پدیده »شناور شدن مغناطیسی« 
حرکت می کند. این فناوری مشــابه چیزی است که الون ماسک 
در هایپرلوپ به کارگرفته تا ســفرهایی با سرعت 1200 کیلومتر 

برساعت را ممکن کند.
چنانچه پــروژه طبق برنامه ریزی ها پیش برود، ســرعت ابرقطار 
مذکور چهــار برابر پروازهای تجاری و ســه برابر ســرعت صوت 

خواهد بود.
 این درحالی است که سازمان علوم هوافضا و صنعت چین بیش از 

200 حق امتیاز اختراع برای این پروژه ثبت کرده است.
سازمان مذکور ادعا می کند این سیستم برای سفر با مافوق سرعت 
صوت در نظر گرفته شــده، اما در مرحله اول باید بتواند به سرعت 

هزار کیلومتر در ساعت برسد.
پیمانکاران پروژه اعالم کرده اند قطار پرنده در بیش از 60 کشور در 
آسیا، خاورمیانه، اروپا و آفریقا ممکن خواهد شد؛ البته هنوز زمان 

اجرای پروژه اعالم نشده است.

فناورانه

با اینکه شبکه های اجتماعی چند  آرش یزدانی
سالی است وارد کشورما شده ولی 
متاسفانه فرهنگ اســتفاده از آن )مانند خیلی از موارد 
دیگر( چندان میان مــردم جا نیفتاده اســت. در بین 
اپلیکیشن های وارد شده؛ تلگرام به دلیل ارائه خدمات 
زیاد به کاربران خود جایگاه ویژه ای در بین ایرانیان دارد. 
از جمله این ویژگی ها می توان به ارسال هرگونه فایل 

از قبیل عکس، فیلم، فایل های اجرایی و... اشاره کرد.
امکان ساخت کانال اطالع رسانی از دیگر قابلیت هایی 
است که برای تلگرام طراحی شده و ایرانیان کانال های 
 تلویزیونی خود را در این اپلیکیشــن جبران می کنند. 
به طوری که از هر 10 نفــر کاربر تلگرام، حداقل ۵ نفر، 

یک کانال تلگرامی برای خود دارد.
 بات یا همــان روبات تلگرامی امــکان ویژه و کاربردی 
دیگر از این اپلیکیشن است. قبل از توضیح در مورد بات 
الزم است نگاه کوتاهی به گذشته داشته باشیم، زمانی 
که نرم افزارهای دســکتاپ برای کامپیوترهای خانگی 
ســاخته شــد. در آن زمان بعضی از دانشجویان رشته 
کامپیوتر برای سرگرمی و یا اذیت کردن دیگران اقدام به 
ساخت نرم افزارهای مخربی کردند که هدف از ساخت 
آنها آسیب رساندن به کامپیوتر میزبان بود. بعد از آن، 
این نرم افزارهای مخرب پیشــرفت کرده و مانند یک 
ویروس خود را به همه کامپیوترها منتقل می کردند و 
بدین اینگونه بود که به دلیل رفتار مشابه این نرم افزارها 

آنها را ویروس نام گذاری کردند.
حال بــه توضیــح دو مــورد از روبات هــای تلگرامی 
می پردازیم. این روبات ها هدفشــان کمک رســانی به 
کاربران تلگرام و رفع نیازهای آنها بوده مثال اگر شــما 
یک فروشــگاه داشته باشــید می توانید با ساخت یک 
روبات تلگرامی مشــتریان خــود را از اجناس جدید و 
تخفیف ها به صورت اتوماتیک مطلع کنید و یا مشتریان 

می توانند با ورود به بات شما از طریق گزینه هایی که 
در اختیار آنها قرار می دهید به اطالعات مورد نیاز خود 
و حتی عکس های اجناس شــما دسترسی پیدا کنند، 
یعنی دقیقا کاری که در یک سایت اینترنتی می توان 
انجام داد با این تفاوت که با این بات ها می توانید برخی 
از اطالعات را مثل یک پنل ارسال پیامک به مشتریان 

خود ارسال کنید.
تفاوت بات ها با ســایت اینترنتی در این است که آنها 
می توانند با کاربران خود تعامل برقــرار کرده و مانند 
یک روبات واقعی که قبال در فیلم ها شــاهد آنها بودیم 

با طــرف مقابل خود ارتبــاط برقرار کنند، 
چون تا حدودی می توانند از هوش 

مصنوعی بهره ببرند.
متاســفانه این بات ها نیز از 
چشم سوء اســتفاده گران 
دور نمانــده و در مقاطعی 
برخــی از ســودجویان از 

آنها برای رســیدن به اهداف 
غیر اخالقی خــود بهره بردند 

که این امر باعث شــد کاربران 
تلگرام نســبت به همه روبات ها بدبین 

شــده و همه آنها را مخرب بدانند و احساس کنند که 
 روبات ها آمده اند تا اطالعــات آنها را به اصطالح هک

 کنند.
خوشــبختانه بــا قوانین جدیــدی که مدیــر تلگرام 
وضع کرده این امکان از روبات ها ســلب شده و دیگر 
اجــازه ندارند بــدون اطــالع کاربرهای خــود کاری 
انجــام دهنــد. امیدواریــم در آینده ای نــه چندان 
دور شــاهد پیشــرفت این بات هــا و اســتفاده بهتر 
 در جهــت آرامش و آســایش مردم کشــور عزیزمان

 باشیم.

اولین جلسه کمیته اطالع رسانی طرح رجیستری گوشی های 
موبایل، با حضور نمایندگان دســتگاه های ذی ربط در محل 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد.
به گزارش ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این جلســه 
محسن قائمی نســب، مدیرکل روابط عمومی ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به فراگیری طرح رجیستری 
تلفن همراه، بر لــزوم هماهنگی و هم افزایی دســتگاه های 

مرتبط در امر اطالع رسانی تاکید کرد.

وی با برشمردن حساســیت ها و پیچیدگی های اجرای این 
طرح گفت: همه جوانب در اجرای گام به گام طرح ملی ثبت 

گوشی های تلفن همراه پیش بینی شده است.
قائمی نسب با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، آموزش به 
مشترکین، اتحادیه ها و تمامی مرتبطین با این طرح ضروری 
است، گفت: اپراتورها در این زمینه نقش مهم و موثری را ایفا 
می کنند.در ادامه حاضران به برنامه ریزی برای رفع ابهامات 
مخاطبان و پاسخگویی به ســواالت عموم مردم در خصوص 

اجرای طرح مذکور پرداختند.
جلســه کمیته اطالع رسانی طرح رجیســتری گوشی های 
موبایل با حضور مدیران کل روابط عمومی وزارت ارتباطات، 
سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها، مدیرکل فناوری اطالعات 

ستاد و نمایندگان دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
طرح ملی ثبت گوشی های تلفن همراه موسوم به رجیستری 
به منظور مقابله با قاچاق این کاال از برنامه های مصوب ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به اذعان کارشناسان فنی 
و فعاالن بازار موبایل تنها و بهترین راهــکار مقابله با قاچاق 
گوشی تلفن همراه است که قرار است از اواخر مهر ماه سال 

جاری اجرا شود.

طرح رجیستری گوشی های موبایل اجرا می شود

بات یا روبات 

تلگرامی چیست؟

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836904232 شــماره پرونــده:  /253
9509986836901274 شــماره بایگانی شــعبه: 951446 خواهان خانم مهربان 
جعفرزاده خادملو فرزند حیدرقلی دادخواســتی به طرفیت خوانــده آقای رضا رحیم 
لباف زاده فرزند محمدعلی به خواســته الزام به بذل مدت متعه تقدیم دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع و به کالســه بایگانی پرونده ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 
1396/08/01 ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آینن دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 17365 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی( 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350304757 شــماره پرونــده:  /254
9609980350300200 شماره بایگانی شعبه: 960255 خواهان رحمت اله فصیحی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان حمید شــیرانی بیدآبادی و مسعود تاجی زادگان به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالسه 9609980350300200 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/08/03 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
فوق 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 شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 16442 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800536 ابالغنامــه: شــماره   6 /255
پرونده:9609986794800440 شماره بایگانی شعبه:960440 ابالغ شونده حقیقی: 
صادق جهانگیری به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/08/02 سه شنبه 
ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی 
مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی سعید توسل 
هندوآبادی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

م الف:17355 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353602848 شــماره پرونــده:  /256
9609980358000214 شماره بایگانی شعبه: 960652 محاکم کیفری دو دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9609980358000214 
برای غالم نبی جعفری به اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع یا ســوء استفاده و 
تقلب از امتیازات تقاضای کیفر نموده که رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخ 1396/08/06 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 15325 شــعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( 

)مجتمع شهید بهشتی(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350705225 شــماره پرونــده:  /257
9609980350700190 شماره بایگانی شعبه: 960230 خواهان شرکت خوشگوار 
مشهد ســهامی خاص به وکالت ژیال تقی زاده بطرفیت حســین ایهامی به خواسته 
مطالبه وجه چک  و خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 

9509980350700366 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/08/9 و ساعت 
9:30 تعیین شده 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 خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 16439 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100351405657 شــماره پرونــده:  /258
9409980351400530 شــماره بایگانی شــعبه: 940584 خواهــان مریم بیگم 
موسویان انارکی دادخواستی به طرفیت داریوش رحیمی، انوشیروان رحیمی و شرکت 
پارســا مهر صفاهان به خواسته مطالبه وجه نقد، مطالبه خســارات، تامین خواسته و 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 940584 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 96/8/8 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت 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 خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 16436 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106794200658 شــماره پرونــده:  /259
9609986794200621 شماره بایگانی شعبه: 960624 در خصوص پرونده کالسه 
960624 خواهان عباس کریمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک بطرفیت حسین 
محمدی تقدیم نموده است که وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 1396/08/09 
ساعت یازده و نیم صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانونی آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ میگردد . م الف:17363 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610100350105839 ابالغنامــه: شــماره   6 /260
پرونده:9609980350100457 شماره بایگانی شعبه:960573 ابالغ شونده حقیقی: 
مهرداد کامیاب فرزند جواد به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/08/15 
دوشنبه ساعت: 9:45 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 در خصوص دعوی صدیقه 
علوی نژاد و درنا فابری و مجتبی فابری در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این 
شعبه حاضر شــوید. 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 نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری 
)شناسه 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:17359 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350404771 شــماره پرونــده:  /261
9609980350400423 شــماره بایگانی شــعبه: 960495 ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای نصراله جمشیدی آفارانی فرزند محمد نظر به اینکه زهرا صادقی فرزند نصراله 
دادخواستی به طرفیت آقای نصراله جمشیدی آفارانی فرزند محمد مبنی بر اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی )با توجه به اصل خواســته به میزان 278/000/000 ریال( 
مطالبه وجه چک )یک فقره چک به شــماره 9503/958289 مورخ 96/04/31 به 
مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشــتصد میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه فلکه 
فیض اصفهان( به مبلغ 8/000/000/000 ریال مطالبه خســارات دادرسی و مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه را نموده که پرونده طی شماره 960495 ح 4 به ثبت این دادگاه 
رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت 
رسیدگی 1396/8/21 ساعت 9:45 می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 
ق.ا.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارائه 
کارت شناسائی به این دادگاه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم از مفاد دادخواســت خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور 
بهم رسانند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم 
حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. م الف: 15312 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350404992 شــماره پرونــده:  /262
9609980350400094 شــماره بایگانی شــعبه: 960103 ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای حجت نصر اصفهانی فرزند صفر نظر به اینکه آقای محمود توحیدی فرزند علی 
با وکالت آقای مسعود فروتن دادخواستی به طرفیت آقای حجت نصر اصفهانی فرزند 
صفر مبنی بر تایید فسخ قرارداد مالی تقاضای صدور حکم مبنی بر تائید فسخ قرارداد 
عادی مورخ 1395/10/8 بدلیل تحقق شرط ضمن العقد به شرح متن دادخواست با 
احتساب مطلق خسارات دادرســی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل( 
مقوم به 210/000/000 ریال را نموده که پرونده طی شماره 960103 ح 4 به ثبت این 
دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به 
وقت رسیدگی 1396/8/29 ساعت 8 می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 
73 ق.ا.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارائه 
کارت شناسائی به این دادگاه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم از مفاد دادخواســت خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور 
بهم رسانند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم 
حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. م الف: 15311 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/263 در خصوص پرونده کالســه 960332 خواهان سهراب سعیدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمعباس شیخ ارپناهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشــنبه مورخ 96/11/12 ســاعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 14378 شعبه 26 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

6/174  زهرا معینی داراي شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسه 383/96 
ح  ض2 از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر طاهریان دهاقاني به شناسنامه 206 در تاریخ  92/3/8 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- شهربانو 
کي خایان فرزند محمد به ش.ش 28395 متولد 1315 صادره از آبادان )مادر متوفي( 
2- زهرا معیني فرزند رحمت اله به ش.ش 50 متولد 1348 صادره از دهاقان )همسر 
متوفي( 3- ســلمان طاهریان دهاقاني فرزند اکبر به ش.ش 5120026346 متولد 
1371 صادره از دهاقان )پسر متوفي( 4- سجاد طاهریان دهاقاني فرزند اکبر به ش.ش 
5120060315 متولد 1376 صادره از دهاقان )پسر متوفي( متوفي ورثه دیگري ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 96/160 شعبه 

دوم شوراي حل اختالف دهاقان )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/268 کالســه پرونده: 23960135 شــماره دادنامه:9609976795300723- 
96/5/21 تاریخ رسیدگی: 96/5/7 مرجع رســیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مهدی باباصفری رنانی ف محمود به نشانی اصفهان رهنان میدان 
شاهد زاجان کوی شهید باباصفری پ 56. با وکالت سیدمصطفی ملکیان خوانده: کریم 
سامانیان سامانی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: به 
تاریخ 96/5/7 شعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 23/960135 و اخذ نظریه 

مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی مهدی بابا صفری رنانی 
به طرفیت کریم سامانیان سامانی به خواسته مطالبه وجه 5 فقره چک 1- 520040 
مورخ 94/7/30  به مبلغ 4/500/000 ریــال و 2- 221898 مورخ 94/3/25 به مبلغ 
7/800/000 ریال و 3- 520042 مــورخ 94/9/30 به مبلغ 4/500/000 ریال و 4- 
520041 مورخ 94/8/30 به مبلغ 4/500/000 ریال و 5- 221897 مورخ 94/1/25 به 
مبلغ 4/900/000 ریال و جمعا به مبلغ 26/200/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ نشرآگهی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و 
مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد وثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
26/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 840/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم سررسید چکها تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غایبی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م 

الف: 17343 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

6/267 کالســه پرونده: 782/95 شــماره دادنامــه: 960997674700511 تاریخ 
رســیدگی: 96/3/20 مرجع رسیدگی شعبه هفدهم شــورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: ســید مصطفی ملکیان به نشــانی خ وحید حدفاصل رودکی و  فلکه ارتش 
ساختمان بهشت بیمه آسیا خوانده: امرا...  قاسمی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
آقای سید مصطفی ملکیان به خواسته مطالبه مبلغ علی الحساب سی میلیون ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه دادنامه شماره 166 مورخه 90/11/1 صادره از شعبه سوم شورای 
حل اختالف دهاقان و هزینه دادرسی و نشــرآگهی از توجه به محتویات پرونده طی 
یک برگ دادنامه که خوانده مبلغ پنجاه میلیون ریال به خواهان بدهکار بوده و منجر 
به صدور رای گردیده است و لذا با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و عدم 
حضور خوانده در جلسه رســیدگی علی رغم ابالغ قانونی لذا شورا دعوی مطروحه را 
مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م نظر به محکومیت 
خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دادنامه شماره 166 مورخه 90/11/1 از تاریخ 
89/12/14  الی اجرای دادنامه 166 صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان 
و پرداخت مبلغ یک میلیون و پنج هزار ریال هزینه دادرسی نشرآگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 17344 شعبه هفدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

6/231  خواهان زهرا یوسفی فرزند دخیل خواندگان :1-  اسماعیل بربودی حاجیوند 
فرزند خداکرم  2- محمد فوالدوند تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت تضامنی وجه چک شماره 505564  به مبلغ چهار میلیون ریال و محکومیت 
خوانده به شماره چک 621776 مبلغ شصت میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه. ساعت 4 بعدازظهر در خیابان دولت مجتمع شورای حل اختالف 
نطنز. زهرا یوسفی فرزند دخیل دادخواســتی به طرفیت آقای اسماعیل  بربودی به 
خواسته مطالبه وجه چک و غیره مطرح که به کالســه 74/96 ش 1 ثبت شعبه اول 
حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده اسماعیل بربودی حاجیوند مجهول المکان 
میباشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 96/7/12 ساعت چهار بعدازظهر تعیین شده 
لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ میگردد خوانده می 
تواند در  دبیرخانه  حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عینا دریافت دارد و در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی وشــوار مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد 
نمود. م الف: 277 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(

)174 کلمه ، 2 کادر(
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 

روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت 
به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت 
یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1. رای شــماره 139360302008002980  93/4/12- محمد 
شیروان بروجنی فرزند امراله ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه که 
بانضمام قسمتی از پالک 1669/2 فرعی از 2 اصلی جمعا تشکیل 
یک باب مغازه را داده اســت  مفروزی از پالک 1680 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 7/88 مترمربع.
2. رای شــماره 139460302008000185  94/1/18- محسن 
طاهری شهرضا فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 478 فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مســاحت 299/40  

مترمربع.
3. رای شــماره 139460302008004540  94/4/18- علــی 
میرزائی فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 1455 فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت 

ششدانگ 228/20  مترمربع.
4. رای شــماره 139460302008004541  94/4/18- طیبــه 
کاویانی فرزند محمدعلی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1455 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 228/20  مترمربع.
 -94/4 5. رای شــماره 139460302008004720 24/
محمدمهدی فرجام فرزند عباسعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 68 اصلی سیدآباد به مساحت 

ششدانگ 98/75  مترمربع.
6. رای شــماره 139460302008004721  94/4/24- فرشته 
جعفری فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 68 اصلی سیدآباد به مساحت ششدانگ 

98/75  مترمربع.
7. رای شماره 139560302008003300  95/5/23-  احمدرضا 
باقرنیا فرزند سیف اله دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 163 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به 

مساحت ششدانگ 206/30  مترمربع.
8. رای شــماره 139560302008003302  95/5/23-  ســارا 
شــعاعی فرزند محمدعلی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 163 فرعی از 32 اصلی دست قمشه 

به مساحت ششدانگ 206/30  مترمربع.
9. رای شــماره 139560302008004874  95/8/13-  حکیمه 
پیمان فرزند رمضانعلی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

6473 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 187/15  مترمربع.
10. رای شماره 139560302008005120  95/8/29-  مرتضی 
عاشوری فرزند پنجعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 9649  )که به شماره 13737 تبدیل شده( و 1735 
)که به شماره 13736 تبدیل شده( فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 147/06  مترمربع.
11. رای شــماره 139560302008005121  95/8/29-  مهین 
عاشوری فرزند یک راست سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 9649  )که به شماره 13737 تبدیل شده( و 1735 
)که به شماره 13736 تبدیل شده( فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 147/06  مترمربع.
12. رای شماره 139560302008005904  95/10/12-  رقیه 
مرادی سوالری فرزند ابوالقاسم دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 460 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 140/81  مترمربع.
13. رای شماره 139560302008005906  95/10/12-  محمد 
شمسی ســوالری فرزند علی یار چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 460 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 140/81  مترمربع.
14. رای شماره 139560302008006270  95/10/22-  اصغر 
نجفی فرزند حسینعلی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 1557 فرعــی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 185/97  مترمربع.

15. رای شماره 139560302008006271  95/10/22-  سمیرا 
زارعی فرزند غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 1557 فرعــی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 185/97  مترمربع.
16. رای شماره 139560302008006454  95/10/28-  زهرا 
بهمنی فرزند بهادر و فاطمه بهمنی فرزند بهادر قائم مقامان شادروان 
همدم صفرپور متقاضی پرونده بالســویه در  ششــدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 110 فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 146/9  مترمربع.
17. رای شــماره 139560302008007040 95/11/21-  
محمودرضا خادم فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
به مساحت ششدانگ  212/46 مترمربع در ازاء 142 سهم مشاع از 
1300 سهم ششدانگ پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 212/46 مترمربع در ازاء 142 سهم 
مشاع از 1300 سهم ششدانگ پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2 
اصلی که تمامت 60 سهم مشاع آن بالسویه انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف عبدالرسول و عبدالخالق جمشیدی می باشد.
18. رای شماره 139560302008007041  95/11/21-  افسانه 
ناظم فرزند مسیح اله سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1370 و 1370/1 فرعــی از 2  اصلی فضل آباد 
به مساحت ششدانگ  212/46 مترمربع در ازاء 142 سهم مشاع از 
1300 سهم ششدانگ پالک 1370 و 1370/1 فرعی از 2 اصلی که 
تمامت 60 سهم مشاع آن بالسویه انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

عبدالرسول و عبدالخالق جمشیدی می باشد.
19. رای شماره 139560302008007220  95/12/5-  ابراهیم 
خیر فرزند عبدالحمید ششدانگ یکباب خانه دو و و نیم طبقه تمام 
مفروزی از پالک 213 فرعــی از 50  اصلی اله آباد به مســاحت 

244/20  مترمربع.
20. رای شــماره 139560302008007253  95/12/9-  مجید 
پژوهش فرزند محمدحسن ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1368/1 فرعی )که به شماره 14095 تبدیل 
شده( از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 100/70  مترمربع.
21. رای شــماره 139660302008000522  96/1/31-  علی 
دهقان فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 2296 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

145/80 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008000840  96/2/17-  مجتبی 
یونسی شهرضا فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 187 فرعی از 50  اصلی اله آباد به مساحت 85/70  مترمربع.

23. رای شماره 139660302008001047  96/2/24-  رسول 
براهیمی فرزند مهدی ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 

10863 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 174/55 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008001128  96/2/27-  میترا 
حیدری فرزند قربان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 259 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 148/5 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008001134  96/2/27-  ولی اله 
قاری فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 516 و518 و 518/1  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 201 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008001135  96/2/27-  شهرت 
کدیور فرزند نصراله چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 516 و518 و 518/1  فرعی از 3  اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008001188  96/2/31-  زهرا 
شبانپور فرزند رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

639  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 168/38  مترمربع.
28. رای شماره 139660302008001189  96/2/31-  احمد علی 
عسگری فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 11  

فرعی از 21  اصلی رشکنه به مساحت 109/19  مترمربع.
29. رای شماره 139660302008001192  96/2/31-  اسداله 
فرمانی فرزند مصطفی ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
8102  )که قبال 3549 و 3548 و 3550 بوده( فرعی از 1  اصلی ابنیه 

به مساحت 25/43  مترمربع.
30. رای شماره 139660302008001200  96/2/31-  ابراهیم 
سعیدی مسینه فرزند بهرام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 106  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 116/95  مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008001201  96/2/31-  منور 
اسماعیلی فرزند علی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 106  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 116/95  مترمربع.
32. رای شماره 139660302008001279  96/3/4-  حیدر نوری 
فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1  فرعی 
از 100  اصلی فیض آباد  به مساحت 111  مترمربع در ازاء تمامت 
111 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف مسعود مدنی احد از ورثه مرحوم حسام مدنی.
33. رای شماره 139660302008001318  96/3/9-  اکبر رضائی 

فرزند محمدابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 278  فرعــی از 100  اصلی فیض آباد به 

مساحت ششدانگ 248/70  مترمربع.
34. رای شماره 139660302008001319 96/3/9-  اکرم ثالثی 
موسی آبادی فرزند علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 278  فرعی از 100  اصلی فیض آباد به 

مساحت ششدانگ 248/70  مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008001356  96/3/10-  زینت 
فاتحی فرزند احمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 37  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 109/96  مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008001357  96/3/10-  مجید 
قاسمپور فرزند مصطفی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 37  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 109/96  مترمربع.
37. رای شماره 139660302008001368  96/3/11-  سیمین 
الســادات حجازی دهاقانی فرزند سید اکبر ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1368/1  فرعی )که به 
شــماره 14095 تبدیل شــده( از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 100/70  مترمربع.
38. رای شماره 139660302008001369  96/3/11-  علی اکبر 
سامع فرزند نعمت اله سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 12828  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 34/74  مترمربع.
39. رای شــماره 139660302008001370  96/3/11-  مهین 
جریده دار فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 12828  فرعی از 2  اصلی دســت فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 34/74  مترمربع.
40. رای شماره 139660302008001384  96/3/13-  اسماعیل 
ملکیان شهرضا فرزند عبدالحمید ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 187  فرعی از 50  

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 125/25  مترمربع.
41. رای شماره 139660302008001386  96/3/13-  جمیله 
کریمی فرزند نصراله دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1393  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

ششدانگ 124/17  مترمربع.
42. رای شماره 139660302008001387  96/3/13-  حسینعلی 
جهانبانی وشــاره فرزند ســلیمان چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1393  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 124/17  مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008001388  96/3/13-  علی 
عموهادی فرزند پرویز ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پــالک 10  فرعی از 23  اصلی ســود آباد به 

مساحت ششدانگ 127/70  مترمربع.
44. رای شماره 139660302008001389  96/3/13-  زهرا بکی 
فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 10  فرعی از 23  اصلی ســود آباد به مســاحت 

ششدانگ 127/70  مترمربع.
45. رای شماره 139660302008001393  96/3/13-  حسین 
امیری فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 724  

فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 108  مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008001394  96/3/13-  سید 
سلمان موسوی فرزند سید عبدالمطلب ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 380  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مســاحت 

122  مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008001395  96/3/13-  لمیعه 

اسدی پور فرزند عبدالرسول ششدانگ: 
الف( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 14186  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت 30/03  مترمربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 2.2398 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 2398  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت 1/39  مترمربع که به انضمام قسمتی از 

پالک  2.14186 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
48. رای شماره 139660302008001447  96/3/18-  مجتبی 
براهیمی فرزند حسینعلی 40 حبه و یکصدو بیست و پنج – یکصد 
و چهل و دوم حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 816 و 136 )که به شماره 2441 تبدیل شده(  فرعی از 23  

اصلی سود آباد  به مساحت ششدانگ 476/72  مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008001449  96/3/18-  مهناز 
ناجی فرزند غالمرضا  31 حبه و هفــده  یکصدو چهل و دوم  حبه 
مشاع از 72حبه  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 816 و 
136 )که به شماره 2441 تبدیل شده(  فرعی از 23  اصلی سود آباد  

به مساحت ششدانگ 476/72  مترمربع.
50. رای شماره 139660302008001454  96/3/18-  مجتبی 
براهیمی فرزند حسینعلی   ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
136 و 816 )که به شماره 2441 تبدیل شده(  از 23  اصلی سود آباد  

به مساحت 23/87 مترمربع.
51. رای شماره 139660302008001469  96/3/18-  مجتبی 

براهیمی فرزند حسینعلی  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
136 و 816  فرعی)که به شماره 2441 تبدیل شده(  از 23  اصلی 

سود آباد  به مساحت 11/30 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008001470  96/3/18-  مجتبی 
براهیمی فرزند حسینعلی  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
136 و 816  فرعی)که به شماره 2441 تبدیل شده(  از 23  اصلی 

سود آباد  به مساحت 22/43 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008001498 96/3/21-  سیدهاشم 
بحرینی فرزند ســیدمحمد باقر  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 5799  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

161/83 مترمربع.
54. رای شــماره 139660302008001529  96/3/23-  زینت 
سبزواری فرزند حیدرعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
4802 و 4803  فرعــی از 3  اصلی موغان  به مســاحت 214/70 

مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008001540  96/3/23-  مجید 
کاظمپور فرزند ولی اله  ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهاء 
ثمنیه اعیانــی مفروزی از پالک 188  فرعی از 32  اصلی دســت 
قمشه  به مساحت 170/40 مترمربع در ازاء تمامت 1/8 قفیز مشاع 
به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی از 12 قفیز ششدانگ انتقال عادی از 
طرف عبدالرسول ممیز نسبت به 1/2 قفیز مشاع و زهره ممیز نسبت 

به 0/6 قفیز مشاع.
56. رای شماره 139660302008001563  96/3/25-  سرتیپ 
بهرامی فرزند اسفندیار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 52  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

128/70  مترمربع.
57. رای شــماره 139660302008001564  96/3/25-  مــاه 
روز قاسمی فرزند علی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 52  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

128/70  مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008001576  96/3/27-  فرزاد 
برزوکی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
350/1  فرعی )که به شماره 4936 تبدیل شده(  از 3  اصلی موغان 

به مساحت 138/55  مترمربع.
59. رای شماره 139660302008001641  96/3/30-  ولی اله 
ملکیان فرزند عبدالعلی دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 365  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به مســاحت 

ششدانگ  126/06  مترمربع.
60. رای شــماره 139660302008001642  96/3/30-  زکیه 
کمالی فرزند غالمحســین چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 365  فرعی از 21  اصلی رشکنه به مساحت 

ششدانگ  126/06  مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008001643  96/3/30-  
محمدحسن توانگر راد فرزند محمدحســین چهار دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه با طبقات تحتانــی و فوقانی مفروزی از 
پالک 1838  فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  30/66  

مترمربع.
62. رای شماره 139660302008001647  96/3/30-  ناهیده 
توانگر فرزند محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه با 
طبقات تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 1838  فرعی از 1  اصلی 

ابنیه به مساحت ششدانگ  30/66  مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008001646  96/3/30-  
ســیدمصطفی مدنی فرزند سیدمحمود ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 3937  فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت 314/75  

مترمربع.
64. رای شماره 139660302008001648  96/3/30-  مهدی 
مدرسی فرزند ابراهیم  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه  مفروزی از پالک 127 و 1590 و 1588  فرعی از 23  اصلی 

سودآباد  به مساحت ششدانگ  179/75  مترمربع.
65. رای شــماره 139660302008001649  96/3/30-  مائده 
اباذری فرزند عبدالحسین  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه  مفروزی از پالک 127 و 1590 و 1588  فرعی از 23  اصلی 

سودآباد  به مساحت ششدانگ  179/75  مترمربع.
66. رای شــماره 139660302008001650 96/3/30-  
محمدحسن تسلیم فرزند عبدالرحیم  چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 981  فرعــی از 3  اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ  202  مترمربع.
67. رای شماره 139660302008001651  96/3/30-  صدیقه 
غالمی شهرضا فرزند غالمحســین دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 981  فرعــی از 3  اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ  202  مترمربع.
68. رای شماره 139660302008001652  96/3/30-  حسین 
اکبریان فرزند قدرت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
184  فرعی از 167  اصلی زمین ســازمان مســکن  به مساحت  

122/39 مترمربع.
69. رای شماره 139660302008001659  96/3/30-  پروین 
بورهان فرزند محمدعلی  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 174/5  فرعی که به شماره 15696 تبدیل شده است از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت 140  مترمربع.
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70. رای شــماره 139660302008001660  96/3/30-  امیر 
ناطقیان فرزند محمد جواد  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1484  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 250/70  مترمربع.

71. رای شماره 139660302008001663  96/3/30-  حبیب 
اله قبادی فرزند علی سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 981  فرعی از 3  اصلی موغان  به مســاحت 

ششدانگ 155/14  مترمربع.
72. رای شــماره 139660302008001664  96/3/30-  زهرا 
شیرعلی فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 981  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 

ششدانگ 155/14  مترمربع.
73. رای شــماره 139660302008001665  96/3/30-  
اسماعیل نوروزی فرزند حسینعلی سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 9230  فرعی 

از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 55/92  مترمربع.
74. رای شــماره 139660302008001665  96/3/30-  الهه 
گرامی فرزند رضا سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 9230  فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 55/92  مترمربع.
75. رای شماره 139660302008001667  96/3/30-  اصغر 
سبزواری فرزند علی دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 38/85  مترمربع.
76. رای شماره 139660302008001668  96/3/30-  شهین 
الصاق فرزند رضا  یک دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 38/85  مترمربع.
77. رای شماره 139660302008001669  96/3/30-  ایران 
رضوان فرزند عباس سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 38/85  مترمربع.
78. رای شماره 139660302008001676  96/3/30-  مهین 
عموهادی فرزند علی اکبر    ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از 
پالک 198  فرعی از 32  اصلی دست قمشه به مساحت 25/60 

مترمربع.
79. رای شــماره 139660302008001677  96/3/31-  لیال 
قادری فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1193 و 1193/1 که به شماره 14061 تبدیل 
شــده اســت  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

195/12  مترمربع.
80. رای شماره 139660302008001678  96/3/31-  شکراله 
کامیابی فرزند بهرام سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1193 و 1193/1 که به شماره 14061 تبدیل 
شــده اســت  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

195/12  مترمربع.
81. رای شماره 139660302008001679  96/3/31-  احمد 
رحمتی شهرضا  فرزند حسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 981  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 211  مترمربع.
82. رای شــماره 139660302008001680  96/3/31-  بتول 
خانم رحمتی شــهرضا  فرزند غالمحسین ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 981  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 211  مترمربع.
83. رای شــماره 139660302008001681  96/3/31-  
خدابخش مطهری  فرزند عباســقلی ششــدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 389  فرعی از 33  اصلی مهرقویه به مســاحت 

61/20 مترمربع.
84. رای شماره 139660302008001701  96/3/31-  اعظم 
فخار شهرضا  فرزند نعمت اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 1112  فرعــی از 3  اصلی موغان به مســاحت 49/58  

مترمربع.
85. رای شــماره 139660302008001702 96/3/31-  

سیدمحمد طاهر طبیبیان فرزند سید ابوتراب  ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب مغازه با ســاختمان تحتانی آن مفروزی 
از پالک 3998  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 7/66  
مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 8253 و 7909 و 
7910 و 1440 فرعی از 2 اصلی جمعا تشــکیل یک باب مغازه با 

ساختمان تحتان آن را داده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه با ســاختمان تحتانی آن مفروزی 
از پالک 8253  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 7/94  
مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 3998 و 7909 و 
7910 و 1440 فرعی از 2 اصلی جمعا تشــکیل یک باب مغازه با 

ساختمان تحتان آن را داده است.
ج( قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان تحتانی آن مفروزی از پالک 
7909 و 7910 و 1440  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 
64/07  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 3998 و 

8253  فرعی از 2 اصلی جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 
تحتان آن را داده است.

86. رای شماره 139660302008001704  96/3/31-  ملوک 
حیدری  فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

541  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 457/50  مترمربع.
87. رای شــماره 139660302008001804  96/4/7-  
محمودرضا نیک نــژاد  فرزند همتعلی ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1117  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

87/55  مترمربع.
88. رای شماره 139660302008001805  96/4/7-  حشمت 
حمیدیا  فرزند عبدالمجید سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 3831  فرعی از 

1  اصلی ابنیه به مساحت  ششدانگ 28/65  مترمربع.
89. رای شــماره 139660302008001806  96/4/7-  امان 
امینی  فرزند هرمز سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 3831  فرعی از 1  

اصلی ابنیه به مساحت  ششدانگ 28/65  مترمربع.
90. رای شماره 139660302008001874  96/4/11-  علیرضا 
کاویانپور  فرزند پرویز ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 512 و 513  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به 

مساحت  ششدانگ 277/55  مترمربع.
91. رای شماره 139660302008001875  96/4/11-  زینب 
کاظمزاد  فرزند علی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 512 و 513  فرعی از 21  اصلی رشــکنه به 

مساحت  ششدانگ 277/55  مترمربع.
92. رای شــماره 139660302008001957  96/4/14-  
مریم عموهادی شهرضا  فرزند رسول ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 694  فرعی از 23  اصلی ســودآباد  به مساحت  

151/27مترمربع.
93. رای شماره 139660302008001970  96/4/15-  قدرت 
اله نجفی  فرزند رضا چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 7092 و 1450  باقیمانده که به شماره 14055 
تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت  ششدانگ 

263/35  مترمربع.
94. رای شماره 139660302008001971  96/4/15-  رضوان 
خیرمند  فرزند نعمت اله  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 7092 و 1450  باقیمانده که به شماره 14055 
تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت  ششدانگ 

263/35  مترمربع.
95. رای شــماره 139660302008001973  96/4/15-  
مهرانگیز مشــهدی  فرزند محمدعلی ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 280  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

167/52  مترمربع.
96. رای شماره 139660302008001975  96/4/15-  مهرزاد 
شمسبگی  فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
2018  فرعی از 32  اصلی دســت قمشــه به مساحت 162/75  

مترمربع.
97. رای شــماره 139660302008001977  96/4/15-  علی 
ســلیمانی قراچه  فرزند عبدا... ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 380  فرعی از 33  اصلی مهرقویه به مســاحت 101/20  
مترمربع در ازاء 105 سهم مشاع از 310 سهم نیم دانگ از 3720 
شهم ششــدانگ پالک 380 فرعی انتقال عادی از طرف رقیه 

حبیبی موسی آبادی.
98. رای شماره 139660302008002014  96/4/17-  حجت 
اله قدیری  فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب مغازه با زیرزمین و 
ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 2244  فرعی از 2  اصلی فضل 

آباد  به مساحت 54/85  مترمربع.
99. رای شــماره 139660302008002024  96/4/17-  
محمدعلی ســالک  فرزند رضا  چهار دانگ مشــاع از ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1318 فرعی از 3  اصلی 
موغان  به مساحت  ششــدانگ 76/41  مترمربع که به انضمام 

ششدانگ 3.4434 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
100. رای شماره 139660302008002025  96/4/17-  ملوک 
باستان  فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1318 فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت  
ششدانگ 76/41  مترمربع که به انضمام ششدانگ 3.4434 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
101. رای شماره 139660302008002089  96/4/21-  مجید 
ربیعی  فرزند سلیمان ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 5273  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 147/05  

مترمربع.
102. رای شماره 139660302008002090  96/4/21-  زهرا 
سادات موسوی  فرزند سید کرمعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 495  فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 143/45  

مترمربع.
103. رای شــماره 139660302008002106  96/4/22-  
فردوس نعیم  فرزند حیدرعلی ششــدانگ یکباب گاراژ  مفروزی 

از پالک 1761  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 6689  
مترمربع در ازاء انتقال عادی مع الواسطه به میزان 6689  بیست 
و هشت هزارم سهم مشــاع از 6 سهم ششدانگ پالک 2.1761 
بالسویه از طرف آقای مسعود اریا و خانم سوسن اریا فرزندان عبداله 

و خانم خدیجه والی غفاری همگی وراث عبداله اریا.
104. رای شــماره 139660302008002111  96/4/22-  
علیرضا صاحبان  فرزند مصطفی 42 حبه و 39/71 حبه مشاع از 

72 حبه ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 13  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 157/30  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.14 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 14  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 174/70  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.13 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
105. رای شماره 139660302008002112  96/4/22-  سهیال 
هاشمیان  فرزند رمضانعلی 29 حبه و 32/71 حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 13  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 157/30  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.14 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 14  فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مســاحت 174/70  مترمربــع که به انضمام 
قسمتی از پالک 100.13 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
106. رای شماره 139660302008002133  96/4/24-  محمد 
انصاری منوچهرآبــادی  فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 985  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مســاحت 

137/75  مترمربع.
107. رای شــماره 139660302008002159  96/4/25-  
خدامراد غالمی  فرزند حاصل ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 3755  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 

104  مترمربع.
108. رای شــماره 139660302008002190 96/4/27-  
حمیدرضا عمرانپور  فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1246  فرعی از 3  اصلی موغان به مســاحت 
189/30  مترمربع در ازاء تمامت 202 سهم مشاع از 10000 سهم 
ششدانگ انتقال عادی بالسویه از طرف ســراج الدین و نبی اله 

مرتضوی.
109. رای شماره 139660302008002232  96/4/28-  فهیمه 
صفیان  فرزند رحمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

68  اصلی سید آباد به مساحت 194/31  مترمربع.
110. رای شماره 139660302008002239  96/4/28-  مریم 
موسی نیا به والیت پدرش داود  فرزند داود ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله مفروزی از پالک 11  فرعی از 157  اصلی محمودیه 

به مساحت 66  مترمربع.
111. رای شماره 139660302008002254  96/4/31-  محمد 
سبحانی  فرزند عبدالرســول 47 حبه و هفده  بیست و سوم حبه 

مشاع از 72 حبه  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پــالک 133  فرعی از 
2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 150/03   مترمربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت ششــدانگ 35/60   مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
112. رای شماره 139660302008002255  96/4/31-  زهره 
فخاری  فرزند رسول  24 حبه و شش  بیست و سوم حبه مشاع از 

72 حبه  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پــالک 133  فرعی از 
2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 150/03   مترمربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت ششــدانگ 35/60   مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
 139660302008002262 شــماره  113.رای 
 96/4/31-  محمدمهــدی موالئیان  فرزند علــی  یک دانگ 

مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 998  فرعی از 2  
اصلی به مساحت 192/11   مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از  یکبــاب خانــه مفــروزی از پــالک 7675  
فرعــی از 2  اصلــی فضــل آبــاد بــه مســاحت 34/30   که 
 بــه انضمــام قســمتی از پــالک 2.998 جمعــا تشــکیل 

یک باب خانه را داده است.

114. رای شــماره 139660302008002263 96/4/31-  
فخرالســادات رهنمائی  فرزند سیدعبدالرسول دو دانگ مشاع از  

ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانــه مفروزی از پــالک 998  فرعی 
 از 2  اصلــی بــه مســاحت 192/11   مترمربــع کــه بــه 
انضمام قسمتی از پالک 2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 34/30  که به انضمام قسمتی از پالک 

2.998 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
115. رای شماره 139660302008002264  96/4/31-  علی 

موالئیان  فرزند حسین یک دانگ مشاع از  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پــالک 998  فرعی از 
2  اصلی فضل آباد به مساحت 192/11   مترمربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 34/30   مترمربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 2.998 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
116. رای شماره 139660302008002265  96/4/31-  بتول 

تاکی  فرزند عبدالرسول دو دانگ مشاع از  ششدانگ:
الف( قســمتی از  یکباب خانــه مفروزی از پــالک 998  فرعی 
 از 2  اصلــی بــه مســاحت 192/11   مترمربــع کــه بــه 
انضمام قسمتی از پالک 2.7675 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یکباب خانه مفروزی از پالک 7675  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 34/30   مترمربع که به انضمام قسمتی 

از پالک 2.998 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
117. رای شماره 139660302008002389  96/5/5-  ایوب 
احمدیان  فرزند یوســف ششدانگ یکباب ســاختمان مفروزی 
از پالک 1387/2 و 1892  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 

122/65  مترمربع.
118. رای شماره 139660302008002619  96/5/15-  الهه 
سلطانی  فرزند ناصرقلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1552  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 78/85  مترمربع.
119. رای شماره 139660302008002661  96/5/17-  سید 
حسام الدین صالح  فرزند سید عبدالحمید ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی از پــالک 13560 و 14026 )که قبال 1699 
و 13336 بوده اســت(  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

256/55  مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139660302008000479  96/1/30-  بهروز 
کربعلی  فرزند اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 269  
فرعی از 106  اصلی ارش آباد  به مساحت 51  مترمربع که در آگهی 
اولیه نوع ملک به اشــتباه قید گردیده است و اینک تجدید آگهی 

می شود.
2. رای شماره 139560302008006802  95/11/11-  حسن 
بیغم  فرزند رحیم 51 حبه و هفده  بیست و هفتم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 101  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت ششــدانگ 107/50 مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 102 فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانــه مفروزی از پــالک 102  فرعی 
از 2  اصلــی فضــل آبــاد  بــه مســاحت ششــدانگ 61/20  
 مترمربع کــه بــه انضمــام قســمتی از پــالک 101  فرعی 
جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء 51 سهم مشاع از 
213 سهم و یک  سوم ســهم یکدانگ از 1280سهم ششدانگ 
پالک 102 فرعی از 2 اصلی فضل آباد انتقال عادی از طرف قدرت 
اله طالب پور که در آگهی اولیه  میزان سهم اشتباه قید گردیده و 

اینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139560302008006914  95/11/16-  
 محســن رضائــی  فرزنــد کیامــرث ششــدانگ یکبــاب 
خانه مفروزی از پــالک 1  فرعی از 100  اصلــی فیض آباد  به 
مســاحت 160  مترمربع  در ازاء 174 ســهم مشــاع از 84000 
ســهم ششــدانگ پالک 1 فرعی انتقال عادی مع الواسطه از 
طــرف احمدرضا مدنــی احــدی از ورثــه حســام مدنی که 
 در آگهــی اولیــه نام انتقــال دهنــده از قلــم افتاده بــود که 

اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شــماره 139660302008001177  96/2/30-  
احمدرضــا متقــی  فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب مغازه 
مفــروزی از پــالک 2802  فرعــی از 1  اصلــی ابنیــه  بــه 
 مســاحت 64/44  مترمربــع کــه در آگهی اولیه پــالک ثبتی  

اشتباه قید گردیده است و اینک تجدید آگهی می شود.
  رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا - سید اسداله موسوی

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/28    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/12  
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يادداشت

محیط زيست

 مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان اعــام کرد:
  امروز 68 طرح تعاونــی به صورت متمرکزدر اســتان اصفهــان افتتاح 

می شود.
محسن نیرومند درخصوص سرمایه گذاری طرح های مذکور توضیح داد: در 
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، 68 طرح تعاونی در استان اصفهان با 
سرمایه گذاری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال که شامل بیش از 1هزار میلیارد 
و 400میلیون ریال آورده اعضا و 624 میلیارد ریال تســهیات به صورت 

متمرکز است، افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به نام سال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و اهمیت 
نقش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی برای اقشار مختلف جامعه اعام 
کرد: این شرکت های تعاونی دارای 3هزار و 269 عضو بوده و برای 3هزار و 

742 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

افتتاح ساختمان جدید 
درمانگاه شهر گز به 
مناسبت هفته دولت

 افتتاح متمرکز
  68 طرح تعاونی 
در استان اصفهان

رییس تامین اجتماعی شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفت: ساختمان 
جدید درمانگاه تامین اجتماعی شهر گز و برخوار با واحدهای متنوع درمانی و 
مشاوره ای به بهره برداری رسید. رحیم کریم زاده اظهار کرد: این ساختمان که 
به جای ساختمان قدیمی درمانگاه این شهر بهره برداری شده است، به 10هزار 
بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در این شــهر و شهرهای دستگرد، 
گرگاب، خورزوق و سین خدمات درمانی ارائه می دهد. رییس تامین اجتماعی 
شهرستان شاهین شهر و میمه تصریح کرد: بیمه شدگان تحت پوشش در این 
درمانگاه از خدمات دندان پزشکی، مشاوره خانواده، داروخانه و پزشک عمومی 
استفاده می کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست های بیمه شدگان، 
به دنبال تاسیس واحد رادیولوژی در آینده نزدیک در این درمانگاه و همچنین 
در پی آن هستیم که هر روز هفته یکی از متخصصان بیمارستان شهید غرضی 

اصفهان در این درمانگاه حضور یافته و بیماران را درمان کند.

اصفهان، پایلوت 
کشور در راه اندازی 

موسسات خیریه 
امنیت ساز می شود

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت باالی خیریه های استان، از آمادگی برای راه اندازی موسسات خیریه امنیت ساز به عنوان پایلوت کشوری خبر داد.
رسول زرگرپور در دیدار با فرمانده انتظامی استان، به اهمیت باالی امنیت در اصفهان اشاره و اظهار کرد: به دلیل وجود 10 درصد صنایع بزرگ کشور در اصفهان، این استان 

یکی از اقتصادی ترین استان های کشور محسوب می شود و مسلم است که سرمایه گذاران در جایی هزینه می کنند که در باالترین سطح امنیتی قرار داشته باشد.
وی اصفهان را دومین استان دانشگاهی کشور بعد از تهران عنوان کرد و افزود: امنیت دانشــجویانی که از دیگر استان های ایران برای تحصیل به این نقطه می آیند، دارای 

اهمیت خاص و ویژه ای است.
استاندار اصفهان موضوع امنیت گردشگری را از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت برای استان اصفهان دانست و بیان کرد: با توجه به حضور بی شمار گردشگران داخلی و 

خارجی در این استان، نیازمند ارتقای هرچه بیشتر امنیت هستیم؛ چرا که گردشگر در جایی حضور پیدا می کند که امنیت داشته باشد.

اهدای بیش از سه میلیارد ریال نذور عید قربان به نیازمندان
خیران نیــک اندیش اصفهانی در عید ســعید قربــان بیش از ســه میلیارد و 
700میلیون ریال نذور نقدی و غیرنقدی به نیازمندان استان اصفهان اهدا کردند.

مدارس طبیعت برای کودکان 
۳ تا ۱۲ سال مناسب است

سابقه تاسیس مدارس طبیعت در ایران به سال 92 باز 
می گردد؛ زمانی که گسست کودکان از طبیعت و آثار آن 
در زندگی آنها ملموس شد. به گفته یکی از مدیران این 
مدارس، مدارس طبیعت برای کودکان 3 تا 12 ســال 

مناسب است.
بهجت قریشی نژاد با اشاره به اینکه مدرسه طبیعت کند 
و کاو از مهرماه 94 در مزرعه آموزشی پژوهشی لورک 
دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به کار کرد، اظهار داشت: 
این مدرسه طبیعت فاصله نسبتا زیادی با شهر داشت 
و امکان حضور مدارس در آن کمتر بود؛ بنابراین ضمن 
حفظ مدرسه کند و کاو به دلیل امکانات منحصربه فرد 
آن تاش کردیم تا محل دیگری را در محدوده شــهر 
آماده کنیم. خوشبختانه با درک مسئوالنه و همکاری 
صمیمانه مدیریت مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی 
اصفهان، در محله امیریه مکانی در اختیار مدرسه قرار 

گرفت.
وی با بیان اینکه تا نیمه مهرماه امسال مدرسه  طبیعت 
کند و کاو 2 افتتاح می شــود، گفت: تجربه ثابت کرده 
است که اگر بخواهیم عشــق به طبیعت و حفاظت از 
محیط زیســت را در افراد جامعه نهادینه کنیم، باید از 
کودکان شروع کنیم. نقش طبیعت در زندگی کودکان 
امروزی بــه دلیل آپارتمان نشــینی و شــیوه زندگی 
صنعتی کمرنگ شده است و به دنبال آن کودکان دچار 
مشکاتی مانند استرس، اضطراب و بیش فعالی شده اند 
که علت آن بیش از هر چیز گسســتن ارتباط بچه ها با 

طبیعت و غرق شدن در فضای مجازی است.
مدیرعامل جمعیت طبیعت یاران ادامه داد: در مدارس 
طبیعت، آموزش به شیوه مدارس معمولی نیست؛ بلکه 
بچه ها به صــورت آزاد و خودانگیخته از طبیعت درس 
می گیرند و مهارت های حسی، حرکتی، هوش هیجانی 
و خاقیت آنها با اســتفاده از عناصر طبیعی رشد کرده 
و شکوفا می شــود و کودکان یاد می گیرند که چگونه با 

طبیعت رفتار کنند.

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 مهار سلول های سرطان سینه 
با گیاه فرفیون انجام شد

محقق و پژوهشــگر دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: طی 
پژوهشــی که در دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان صورت گرفت با 
ترکیبات حاصل از گیاه فرفیون توانستیم رشد سلول های سرطان 

سینه را مهار کنیم.
ســید وحید میرصفایی ریزی اظهار داشــت: نتایج این پژوهش 
نشان داد که با ترکیبات جداشده از گیاه فرفیون، رشد و تولیدمثل 
سلول های سرطان سینه مهار شده و این مهار از طریق جلوگیری 

از پیش روی چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس صورت می گیرد.
وی بیان داشت: یکی از خانواده های گیاهی که تاکنون ساختارهای 
شیمیایی زیادی از آنها منتشر شده و از نظر درمان بیماری ها حائز 

اهمیت هستند، از تیره فرفیون است.
محقق و پژوهشــگر دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در 
 ایــران 70 گونــه از ایــن گیاه گزارش شــده کــه از میــان آنها  
Euphorbia sogdiana که در نواحی شمال شرقی ایران رشد 

می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی اعام کرد: همچنین برای فرفیون در طب ســنتی کاربردهای 
تســکین عصبی، روماتیســمی و درمان دردهای کمــر و نیز آثار 

ضدالتهابی عنوان شده است.
صفایی ریزی گفت: هدف از این مطالعه جداســازی و شناســایی 
ترکیبات موجود در این گیاه با هدف یافتن ترکیبات اســتروئیدی 
وتری ترپنوئیدی و بررسی و معرفی آنها برای مطالعات تکمیلی تر 
و احتماال طراحی ترکیبات نیمه سنتتیک واجد آثار قابل قبول در 

مقایسه با داروهای موجود بوده است.

 معدوم شدن حدود نیم تن 
ماده غذایی غیربهداشتی

حدود نیم تن ماده غذایی غیربهداشتی در اصفهان از چرخه مصرف 
خارج و معدوم شد.

مدیر مرکز بهداشــت شــماره دو اصفهان گفت: بــا اجرای طرح 
تشدید یک روزه بازرســی از مراکز حساسی همچون رستوران ها، 
فست فودها، قنادی ها وآب میوه وبستنی فروشی ها در چهار منطقه 
شــهر اصفهان، حدود نیم تن ماده غذایی غیر بهداشــتی کشف و 

معدوم شد.
آیت ســهرابی هدف از اجــرای این طرح را تامیــن امنیت غذایی 
شــهروندان بیان کرد و افزود: در این طرح بازرسان واحد بهداشت 
محیط این مرکــز، در بازدیــد از 87واحد، هشــت واحد متخلف 
را تعطیل کــرده و به 18واحد دیگــر نیز اخطــار نواقص بحرانی 

وغیربحرانی دادند.
وی گفت: همچنین پرونده تخلف ســه واحد نیز به مراجع قضائی 

تحویل داده شد.

مديرکل حج و زيارت استان اصفهان:

 اعزام  به عتبات عالیات از ۱۹ آبان 
تا ۱۹ آذر ماه انجام می شود

مدیر کل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: ثبت نام برای اعزام به 
عتبات عالیات از یکم شهریور ماه آغاز شده و اعزام ها از 19 آبان تا 19 

آذرماه انجام خواهد شد.
غامرضا زاهدی با اشاره به نحوه ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات 
عالیات اظهار داشت: براســاس روال سال های گذشته، متقاضیان 
ثبت نام می توانند به سامانه ســما، مراجعه و نحوه سفر خود را به 
شیوه های هوایی یا زمینی انتخاب کنند؛ سامانه نیز مرز مدنظر را 

برای انجام سفرشان به آنها معرفی می کند.
وی با اشاره به اینکه نحوه واریزی ها به صورت استفاده از درگاه های 
اینترنتی اســت، افزود: در مرحله دوم باید متقاضیان هزینه های 
سفرشان را پرداخت کنند که در حال حاضر تنها هزینه ویزای آن 

به طور دقیق مشخص شده است.
مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان بیان کرد: هزینه برای دریافت 
ویزا 40 دالر اســت اما هنوز هزینه های بیمه و کارگزاری مشخص 

نشده و در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
وی تصریح کرد: اعزام ها از 19 آبان تا 19 آذر ماه انجام می شــود و 
تنها سامانه رسمی کشور در زمینه دریافت ویزا سامانه سماست و 
فقط افردای می توانند به زیارت بروند که در این سامانه ثبت نام کرده 

باشند.
زاهدی  با اشاره به زمان بازگشت حجاج اصفهانی از سفر حج گفت: 
زمان بازگشت حجاج به اصفهان هنوز قطعی نشده و پیش بینی ما 

این است که از 15 شهریور ماه بازگشت حجاج صورت گیرد.

معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش:

 آمارهای بازماندگان از تحصیل 
قابل تایید نیست

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس 
موظف هســتند شــرایط الزم برای ثبت نام کودکان در مدرسه را 
فراهم کنند، گفت: هیئت دولت مصوبه ای داشت که بر اساس آن 
مقرر شد شرایط ثبت نام اتباع در مدارس و روند صدور کارت حمایت 

تحصیلی برای آنها تسهیل شود.
رضوان حکیــم زاده در واکنش بــه اینکه گفته می شــود تاکنون 
250هزار کودک اتباع خارجی موفق به ثبت نام در مدارس نشده اند 
و اخیرا نیز کمپینی با عنوان »از مهــر جا نمانیم« در این خصوص 
در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است اظهار کرد: هنوز مرحله 
ثبت نام به اتمام نرسیده است و تا مهلت های تمدید شده و قانونی 
ثبت نام دانش آموزان به طور کامل تمام نشــود، نمی توانیم درباره 
آمار بازماندگان از تحصیل و کودکانی که ثبت نام نشده اند آماری را 
اعام کنیم. وی ادامه داد: بنابراین، آمارهای اعام شده در این رابطه 

قابل تایید نیست.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پــرورش افزود: البته باید 
درنظر داشــت که وضعیت اتباع متفاوت بوده و شرایط اقامت آنها 
معموال در نوسان اســت. وی با بیان اینکه مدارس موظف هستند 
شرایط الزم برای ثبت نام کودکان در سنین مدرسه را فراهم کنند 
عنوان کرد: هیئت دولت مصوبه ای داشت که بر اساس آن مقرر شد 
شرایط ثبت نام اتباع در مدارس و روند صدور کارت حمایت تحصیلی 
برای آنها تسهیل شود و در مجموع می توان گفت امسال روند ثبت نام 

آنها بهتر از سال های گذشته بود.

بازار خرید نوشت افزارها و لوازم مدرسه گرم می شود، لباس های 
فرم مدرســه پس از مدت ها از کمد لباس خارج شده و مهیای 
استفاده می شوند. شهریور، ماه پایانی تابستان،پلی برای گذر 
تعطیات و ورود به مهر مدرسه اســت. گروهی از خانواده ها از 
آخرین هفته های تعطیات نیز سود می برند و عازم مسافرت 
می شوند.خنکی نسبی هوا در این ماه لذت مسافرت را دو چندان 
می کند. خاصه کام اینکه اکثر خانواده ها شهریوری پر کار و 
برنامه را ســپری می کنند. در روزهایی که مردم ایران مشغول 
برگزاری اعمال ماه ذی الحجه بودند، خبری از جنوب کشــور 
بذر غم بر دل همگان پاشــید. خبر در باره دانــش آموزان بود؛ 
دختران فرزانه هرمزگانی که با دلخوشی تمام عازم اردویی بودند 
تا تابستان خود را به بهترین شکل به پایان ببرند و با روحیه ای 
دوچندان مهیای مهر شوند؛ غافل از آنکه تیغ اجل بی رحم تر 
از آن اســت که حتی به این دختران مظلوم رحم کند.اتوبوس 
حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی بر اثر برخورد با پایه های 
پل واژگون می شود و بر اساس آخرین آمار، نه نفر جان خود را از 
دست می دهند. پلیس راه علت حادثه را خواب آلودگی راننده 
عنوان کرده است. با وجود اینکه اتوبوس هنوز مسافت زیادی 
را طی نکرده بوده خستگی راننده جای بسی تعجب دارد!پیام 
تسلیت در پی این حادثه به ســوی حادثه دیدگان روانه شده 

است.مسئولین از بررسی این حادثه و برخورد با عوامل مسئول 
آن خبر داده اند اما مشخص است که این حادثه تلخ نیز همچون 
صدها حادثه تلخ تصادف گروهی در کشور دچار فراموشی می 
شــود؛ گویا همه عادت کرده ایم هر از گاهی خبر تصادف یک 
اتوبوس و کشته شدن جمعی از مسافرانش را بشنویم و مسئولین 
همچنان به دنبال بررسی علت باشند. سربازان بخت برگشته 
کرمانی،دانشــجویان اصفهانی، مســافران راهیان نور، زائران 
بارگاه امام رضا)ع( و... تنها بخشی از خاطرات تلخ ما از حوادث 
اتوبوسی در کشور است. مشخص نیســت کدام نهاد دولتی و 
کشوری، مســئول نظارت بر وضعیت رانندگان برون شهری 
است؟خانواده های ما تا کی باید تاوان خواب آلودگی رانندگان 
را بدهند؟پیش از این، مسافرت با هواپیما یکی از رعب انگیزترین 
مسافرت ها بود ولی از قرار معلوم این روزها مسافرت با اتوبوس 
در کشور ما خطرناک تر از هواپیماست. سخن گفتن از حوادث 
رانندگی در کشور ما بحثی تکراری و البته بی نتیجه است. دیگر 
همه ما می دانیم که جاده های ایران یکی از نا امن ترین جاده ها 
در جهان هستند و طبق تازه ترین آمار، در هر سی دقیقه یک نفر 
در اثر حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست می دهد. 
نکته دردآور در این تصادف ها قربانی شدن کودکان و نوجوانان 
و به طور کلی کسانی است که قربانی ســهل انگاری رانندگان 

می شــوند. در این بین اتوبوس ها به سبب تعداد زیاد مسافران 
خود یکــی از عوامل افزایش تعداد قربانیان حــوادث جاده ای 
هستند. با وجود تغییر اتوبوس های کهنه و ورود اتوبوس های 
مجهز به سیستم حمل و نقل جاده ای و البته نظارت دقیق پلیس 
راه بر عملکرد رانندگان،همچنان شــاهد ایجاد حوادث ناگوار 
رانندگی هستیم.نکته قابل توجه در حمل و نقل عمومی افراد، 
استفاده از اتوبوس های نسبتا قدیمی در اکثر ارگان های عمومی 
و دولتی و  مهم ترین دلیل این اســتفاده نیز به گفته مسئولین 
کمبود بودجه است؛ به عنوان مثال آموزش و پرورش به عنوان 
یکی از نهادهای استفاده کننده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
برای دانش آموزان خود،یکی از مشتریان پر و پاقرص اتوبوس 
های قدیمی و ارزان قیمت است. ناگفته نماند که این نهاد مهم 
به طور کل خود را از بحث حمل و نقل دانش آموزان جدا کرده 
و امر تهیه و اجاره وســایل نقلیه را بر دوش مسئولین مدرسه 
نهاده است. در این راستا برخی از شرکت های مسافربری طی 
عقد قرارداد با مدارس، مســئولیت جابه جایی دانش آموزان را 
بر عهده می گیرند. سرویس های مدارس و وسایل ایاب و ذهاب 
اردوها از جمله مهم ترین خدمات این شــرکت ها هستند که 
غالبا با وســایل نقلیه قدیمی صورت می گیرد.  مشکل وسایل 
قدیمی و رانندگان خواب آلوده فقط به آموزش و پرورش منتهی 
نمی شود؛ بلکه اکثر سرویس های دانشجویی در دانشگاه ها، 

وســیله جابه جایی سربازان 
و به طور کلی مــردم عادی 
از این نوع هســتند؛ چرا که 
مسئولین ارگان های مربوطه 
درگیر کمبــود بودجه برای 
تهیه وسایل مهم تر هستند! 
در بخش خصوصی نیز هزینه 
های زیاد اتوبوس های لوکس 
،راننده را وادار می سازد تا برای 
رفع این هزینه ها بی وقفه کار 
کند و بــه این خاطــر جان 
مسافران را به خطر بیندازد. 
در هر صورت دختران نخبه 
هرمزگانی با تمام شــوق و 
ذوق دانش آموزی خود، اسیر 
سهل انگاری عده ای شدند که 
از حوادث قبلی درس عبرت 
نگرفته اند و مسئولین در حالی 
به دنبال مقصر می گردند که 

متهم ردیف اول در ایجاد این حادثه جان خود را از دست داده 
است. مسلما باز هم با بیان علت های تکراری این حادثه توجیه می 
شوند و راننده بخت برگشته مقصر اصلی این حادثه شناخته شده 
و این فاجعه نیز همانند موارد مشابه به دست فراموشی سپرده 
می شود. در این میان مســافران بینوا قربانی می شوند و  بازهم 

مسئولین همچون رانندگان در خواب هستند.

شهريور که از راه می رسد کم کم جنب و جوش خاصی در شــهر حاکم می شود؛ وسايل بازی  اندک اندک به کناری گذاشته شده و فرزندان خانواده پس از سپری کردن يک تابستان پر هیجان، سعید نريمانی
خود را مهیای حضور در مدارس می کنند.

نماینـده مرکز پزشـکی حج و زیـارت جمعیـت هال احمر 
ایران در عـراق گفت: در ایـام منتهی بـه روز عرفـه، روزانه 
حـدود 250 ویزیـت درمانـی زائـران ایرانی در شـهر کربا 

انجـام می شـود.
منعم شمشـادی بـا اشـاره به حضـور گـروه هـای مختلف 
پزشـکی و امـدادی در هتـل هـای محـل اسـتقرار زائـران 
ایرانـی در کربـا، اظهـار کـرد: 26 نفـر در هـر شـیفت 
درمانـگاه 24 سـاعته هتل نجـم فعال هسـتند و در سـایر 
درمانـگاه هـا نیـز گـروه هـای پزشـکی بـه صـورت 8 و 

16سـاعته ارائـه خدمـات مـی کننـد.
وی دربـاره نحـوه پذیـرش در درمانـگاه های هـال احمر 
مسـتقر در کربا افزود: زائران کـه با کارت شمسـا مراجعه 
مـی کننـد بـه صـورت کامـا رایـگان پذیـرش و ویزیـت 
خواهنـد  شـد، ضمـن اینکـه بابـت هزینـه هـای دارویی، 
پانسـمان، بسـتری و... نیـز هزینـه ای پرداخـت نخواهنـد 

کـرد.
نماینـده مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت هال احمـر 
خاطرنشـان کـرد: دیگـر ایرانیانی که بـه صـورت انفرادی 
سـفر کرده  یـا بـدون کارت شمسـا مراجعـه می کننـد نیز 
می توانند بـا ارائـه کمترین هزینـه، درخصـوص پذیرش و 
ادامـه روال درمانـی خـود در مرکـز پزشـکی هـال احمر 

اقـدام کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه در صـورت نیـاز بیمـار بـه خدمـات 
پزشـکی در سـطح باالتـر، درایـن مرحلـه بیمـار جهـت 
بسـتری با آمبوالنـس تهیه شـده از سـوی هـال احمر به 
بیمارسـتان های عراقـی طـرف قـرارداد اعـزام می شـود، 
گفـت: رونـد درمانـی وی روزانـه و حداقـل روزی دوبـار 
نظـارت و پیگیـری می شـود و مقرر شـده که جهـت حفظ 
سـوابق و نظـارت بیشـتر،  پزشـکان و مسـئوالن تمـام 
گزارش هـا را رصـد کـرده و تمـام گزارش هـای مربـوط به 
رونـد بیماری و بسـتری روزانـه را بـه مرکز پزشـکی، دفتر 
نمایندگـی حـج و زیـارت در عـراق و بعثـه مقـام معظـم 

رهبـری در عـراق اعـام کننـد.

رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه برنامه 
تحــول راهبردی 10ســاله بــرای دانشــگاه صنعتی 
اصفهان تهیه و تنظیم شــده، گفت: چشــم انداز تهیه 
شــده موضوعاتی را مدنظر قرار داده و در افق 1404، 
دانشگاهی بین المللی دارای مرجعیت علمی و فناوری 

را شاهد خواهیم بود.
سید محمود مدرس هاشــمی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در خمینی شــهر، بابیان اینکه در چهلمین سال 
تاســیس دانشــگاه صنعتی اصفهان قرار داریم، گفت: 
دانشگاه صنعتی اصفهان از ســال 1356 رسما آغاز به 
کارکرده و در چهلمین سال، این دانشگاه را بر قله های 
علم و فناوری کشور و منطقه شاهد هستیم که در طول 
این سال ها خدمات و دستاوردهای بسیاری را به جامعه 

عرضه داشته است.
وی افزود: مهم ترین این دستاوردها دانش آموختگانی 
هستند که از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و تاکنون 
حدود 50 هزار نفر از آنان در عرصه صنعت در داخل و 

خارج از کشور افتخارآفرین هستند.
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به اینکه آموزش 
این دانشگاه زبانزد بوده و مفتخریم که نیروی انسانی این 
دانشگاه از ظرفیت ها و پتانسیل خوبی برخوردار است، 
ادامه داد: در کنار آموزش نیروی انســانی، تولید علم و 

پیشــبرد مرزهای دانش در قالب ارائه مقاالت علمی و 
بین المللی رشد بسیار خوبی داشته که در سال گذشته 
میادی بیش از 1400 مقاله ISI توسط دانش پژوهان 

این دانشگاه عرضه شده است.
مدرس هاشمی با اعام اینکه کمیته های متعدد تشکیل 
و برنامه تحول راهبردی در دانشــگاه صنعتی اصفهان 
برای 10 ســال آینده تهیه و تنظیم شده، تصریح کرد: 
چشم انداز تهیه شده موضوعاتی را مدنظر قرار داده و در 
افق 1404، دانشگاهی بین المللی دارای مرجعیت علمی 
و فناوری را شاهد خواهیم بود که یکی از شاخصه ها در 

دانشگاه های جهان است.

ريیس دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:

تهیه برنامه تحول راهبردی ۱0ساله برای دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاههاللاحمر

نماينده مرکز پزشکی حج و زيارت جمعیت هالل احمر ايران خبر داد:

ویزیت روزانه ۲۵0 زائر در مرکز درمانی هالل احمر در کربال

هیس! رانندگان خواب هستند

نکته قابل توجه در 
حمل و نقل عمومی 

افراد، استفاده 
از اتوبوس های 

نسبتا قديمی در 
اکثر ارگان های 

عمومی و دولتی و  
مهم ترين دلیل اين 
استفاده نیز به گفته 

مسئولین کمبود 
بودجه است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2227 | September 03,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9 ادبیات
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2227 | یکشنبه 12 شهریور 1396 | 12 ذی الحجه 1438

 مدیر مدرسه )بخش دوازدهم(

  قطره ای از دریای عرفان؛

شرح حاالت تصوف

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

عرفات!

صحرایی فراخ اســت در نوزده کیلومتری مکه که حاجیان روز عرفه که از ایام حج است در آن گرد 

می آیند.کوه عرفات هم در طرف غربی مسجدالحرام واقع است.در مورد وجه تسمیه »عرفات« اقوال 

مختلفی ذکر شده است؛ از جمله اینکه وقتی آدم به زمین هبوط کرد و مدتی سرگردان بود،خداوند 

بیت معمور را در محل فعلی کعبه برای دلخوشی او بنا کرد و وی را مناسک حج آموخت.روزی آدم در 

محل کنونی عرفات در میان کوه ها می گشت و او را از حوا یاد نبود.حوا نیز در جده دلتنگ شده بود،در 

آن کوه ها سرگردان می گشت و چون به این محل برسیدند همدیگر را بشناختند و پس از آن، این محل 

را »عرفات« نامیدند.قول دیگر آن است که چون ابراهیم کعبه را بساخت،جبرئیل او را به ِمنا و سپس 

به عرفات برد و با سنگ های سفید آنجا مسجدی بساخت و نماز ظهر و عصر را آنجا بگزارد.جبرئیل به 

موقف عرفاتش بود و گفت:این عرفات است،بشناسش؛پس عرفات نامیده شد.در روایات آمده است که 

خضر و الیاس سالی یک بار به هم می رسند و در محل عرفه دیدار می کنند.برخی نیز گویند که در این 

روز حضرت ابراهیم تعبیر خواب را بشناخت و به این سبب »عرفه« نامیده شد.

در شعر فارسی، به عرفات، به عنوان همان محل نزدیک مکه )که برخی از مناسک حج در آنجا صورت 
می پذیرد( اشاره شده است:

                                                     به ِمنا و عرفاتم ز خدا در خواهید              

                                                                                    که هم از کعبه پرستان خدایید همه ) خاقانی(

                                                                      آم ده س    وی مکه از عرفات                                

                                                                                                                        زده لبیک ُعم   ره از تنعی م ) ناصر خسرو(

» آخر چرا تصادف کردي؟...« 
مثل اینکه ســوال را از او 

کردم .
امــا وقتي کــه دیدم 
نمي تواند حــرف بزند 
و بــه جاي هــر جوابي 
همان خنده یخ بســته را 
روي صورت دارد، خودم را 

به عنوان او دم چک گرفتم.
»آخه چــرا؟ چــرا ایــن هیکل 
مدیرکلــي را با خــودت این قدر 
ایــن ور و آن ور مــي بري تا 
بزننــدت؟ تا زیــرت کنند؟ 
مگر نمي دانســتي که معلم 
حق ندارد این قدر خوش هیکل 

باشد؟ آخر چرا تصادف کردي ؟«
به چنان عتــاب و خطابــي اینها را 
مي گفتم که هیچ مطمئن نیســتم 

بلند بلند به خودش نگفته باشم.
و یک مرتبه به کلــه ام زد که »مبادا 
خــودت چشــمش زده باشــي؟« و 
بعد»احمق خاک بر سر! بعد از سي و چند سال عمر ، تازه خرافاتي شدي!« 
و چنان از خودم بي زاري ام گرفت که مي خواســتم به یکي فحش بدهم، 

کسي را بزنم.
که چشمم به دکتر کشیک افتاد.

»مرده شور این مملکتو ببره. ساعت چهار تا حاال از تن این مرد خون مي ره. 

حیفتون نیومد؟...« 
دستي روي شانه ام نشست و فریادم را خواباند. برگشتم، پدرش بود.

او هم مي خندید. دو نفر دیگر هم با او بودند.همه دهاتي وار؛ همه خوش 
قد و قواره.

حظ کردم ! آن دو تا پسرهایش بودند یا برادر زاده هایش یا کسان دیگرش؟!
تازه داشت گل از گلم مي شکفت که شنیدم : 

- »آقا کي باشند ؟« این راهم دکتر کشیک گفت که من باز سوار شدم
- »مرا مي گید آقا ؟ من هیشکي؛ یک آقا مدیر کوفتي. این هم معلمم.« 

که یک مرتبه عقل هي زد »پسر خفه شو« و خفه شدم.
بغض توي گلویم بود.

دلم مي خواست یک کلمه دیگر بگوید.
یک کنایه بزند... .

نسبت به مهارت هیچ دکتري تاکنون نتوانسته ام قسم بخورم .
دستش را دراز کرد که به اکراه فشار دادم و بعد شیشه بزرگي را نشانم داد 
که وارونه باالي تخت آویزان بود و خــر فهمم کرد که این جوري غذا به او 
مي رســانند و عکس هم گرفته اند و تا فردا صبح اگر زخم ها چرک نکند، 
جا خواهند انداخت و گچ خواهند کرد که یکي دیگر از راه رسید؛ گوشي به 

دست و سفید پوش و معطر.
با حرکاتي مثل آرتیست سینما. سالمم کرد .

صدایش در ته ذهنم چیزي را مختصر تکاني داد؛ اما احتیاجي به کنجکاوي 
نبود.

یکي از شاگردهاي نمي دانم چند سال پیشم بود.
خودش خودش را معرفي کرد.

آقاي دکتر...! عجــب روزگاري! هر تکه از وجودت را بــا مزخرفي از انبان 
مزخرفاتت، مثل ذره اي روزي در خاکي ریخته اي که حاال سبز کرده.

چشم داري احمق؟ این تویي که روي تخت دراز کشیده اي؟

ده سال آزگار از پلکان ســاعات و دقایق 
عمرت هر لحظه یکي بــاال رفته و تو فقط 
خســتگي این بار را هنوز در تــن داري. 

این جوجــه فکلي و جوجه هــاي دیگر که 
نــد که نمي شناسي شان، همه از تخمي سر در آورده  ا

روزي حصار جواني تــو بوده و حاال شکســته و خالي مانده. 
دستش را گرفتم و کشیدمش کناري و در گوشش هر چه بد و 

بیراه مي دانستم، به او و همکارش و شغلش دادم.
مثال مي خواستم سفارش معلم کالس چهار مدرسه ام را کرده باشم.

بعد هم سري براي پدر تکان دادم و گریختم. از در که بیرون آمدم، حیاط 
بود و هواي باراني.

از در بزرگ که بیرون آمدم به این فکر مي کردم که » اصال به تو چه ؟ اصال 
چرا آمدي ؟ مي خواستي کنجکاوي ات را سیرکني؟« و دست آخر به این 
نتیجه رسیدم که » طعمه اي براي میز نشین هاي شهرباني و دادگستري 
به دســت آمده و تو نه مي تواني این طعمه را از دست شان بیرون بیاوري 
و نه هیچ کاردیگري مي تواني بکني...« و داشتم سوار تاکسي مي شدم تا 
برگردم خانه که یک دفعه به صرافت افتادم که » اقال چرا نپرســیدي چه 
بالیي به سرش آمده ؟« خواستم عقبگرد کنم ، اما هیکل کبود معلم کالس 

چهارم روي تخت بود و دیدم نمي توانم.
خجالت مي کشیدم و یا مي ترسیدم.آن شب تا ساعت دو بیدار بودم و فردا 
یک گزارش مفصل به امضاي مدیر مدرســه و شهادت همه معلم ها براي 
اداره فرهنگ و کالنتري محل و بعد هم دوندگي در اداره بیمه و قرار بر این 
که روزي نه تومان بودجه براي خرج بیمارســتان او بدهند و عصر پس از 
مدتي رفتم مدرسه و کالس ها را تعطیل کردم و معلم ها و بچه هاي ششم 

را فرستادم عیادتش و دسته گل و ازین بازي ها...                  
 ادامه دارد

یکــی از بزرگ تریــن و مهم تریــن  حدیثه 
رخدادهای تاریخ اســالم »غدیرخم« سوختانلو

است که بر سینه ســترگ تاریخ برای 
همیشــه ثبت شــده و می درخشــد؛ 
رخدادی که هم ریشه ملکوتی دارد و هم در بستر دنیایی، در 
 تمامــی ابعاد زندگی انســان موحــد می توانــد تاثیرگذار 

باشد.
حماسه جاودانه غدیر، از رویدادهای شناخته شده ای است که 
در نظرگاه یاران پیامبر)ص( و فرزندان و اصحاب ایشان، هیچ 
رویدادی به شهرت و تواتر آن نبوده است؛ درست به همین 
دلیل است که در اشعار منظوم و منثور بسیار به آن پرداخته 
شده و شعر غدیر همچون رودی خروشان همواره در گستره 

تاریخ جریان داشته است.
رویداد پر از عظمــت و فخر غدیرخــم، از جمله حقایق 

تاریخی و معنوی است که شاعران و سرایندگان 
اندیشمند و چیره دست بسیاری، از مذاهب 
و ملل گوناگــون درباره آن اشــعاری زیبا و 

دل انگیز سروده اند.

زایش شــعر غدیر با ســروده 
حسان ثابت

می توان ادعا کرد که در میان وقایع اســالم، 
تنها واقعه غدیر است که از همان لحظات وقوع، 
قطعه شعری به عنوان ســند دائمی ضمیمه آن 
شده. شاعر زبردست عرب »حسان بن ثابت« با 
اجازه رسمی پیامبر)ص( لحظاتی پس از خطابه 

آن حضرت، اشــعاری را که درباره غدیر 

ســروده بود در حضور مردم خواند و بدین گونه اولین شعر 
فرهنگ غدیرخم را در ذهن تاریخ ثبت کرد.

نه تنها شاعران بزرگ عرب، از حسان بن ثابت و کمیت اسدی 
و دعبل خزاعی گرفته تا سید حیدرحلّی و بولس السالمه و 
ازری کبیر، که بسیاری از شاعران حق جو و حقیقت گو، از هر 
نژاد و زبان دیگر نیز به اصالت ایــن برکه با برکت و به زاللی 
این چشمه جوشان شــهادت داده اند و در وصف غدیرخم و 

امیرالمومنین)علیه السالم( شعرها سروده اند.

ترنم غدیر در ادبیات جهان
شــعر غدیر به زبان های عربی، ترکی، اردو و سایر زبان های 
دیگر به رشته تحریر درآمده است؛ اما فارسی زبانان که همواره 
در طول تاریخ شیفتگی و گرایشــی خاص به دین اسالم و 
علی)ع( و آل مطهرش داشته اند، گوی سبقت را از سایرین 
ربوده و اشعار بسیاری، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ 
کیفی، در این باب سروده اند و می توان گفت کمتر 
شاعری بوده اســت که در توصیف و یادکرد 

غدیر شعری نسروده باشد.

ابوالقاسم فردوسی
حماسه ســرای بزرگ باســتان حکیم 
ابوالقاسم فردوسی نیز در اشعار بسیاری 
به مدح علی)ع( و غدیرخم پرداخته و از 
علی)ع( به عنوان »وصی« یاد می کند که 
ریشه در اعتقاد عمیق وی به غدیرخم دارد:

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
خداوند امر و خداوند نهی

منم بنده اهل بیت نبی 
 ستاینده خاِک پای وصی

خود آن روز نامم به گیتی مباد
 که من نام حیدر نیارم به یاد

بر این زادم و هم بر این بگذرم
 یقین دان که خاک پِی حیدرم

غدیر در دیوان شمس مولوی
جالل الدین محمــد مولوی نیــز در دیوان 

شمس علی)ع( را »وصی« می خواند:
تا صورت پیوند جهان بود علی بود 

 تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
شاهی که ولی بود و وصی بود علی 

بود 

 سلطان سخا و کرم و جود علی بود 
آن شیر دالور که ز بهر طمع نفس 

 در خوان جهان پنجه نیالود علی بود
آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن 

 کردش صفت عصمت و بستود علی بود

دفتر ششم مثنوی معنوی
در دفتر ششم مثنوی نیز به تفسیر حدیث »من کنت مواله 

فعلی مواله« می پردازد و با وام گیری از غدیرخم می گوید:
زین سبب پیغمبر با اجتهاد 

 نام خود و آن علی موال نهاد
گفت هر کس را منم موال و دوست 

 ابن عّم من علی موالی اوست
کیست موال، آن که آزادت کند 

 بند رقّیت ز پایت بر َکند

سعدی و ستایش امیرالمومنین و غدیر
سعدی شیرازی نیز کســی از اصحاب پیامبر)ص( را مانند 

علی)ع( نستوده است و از او با عنوان »ولی« یاد می کند:
جوانمرد اگر راست خواهی ولی است /  کرم پیشه شاه مردان 

علی است
سعدی در قصیده ای از قصاید خود به طور مستقیم به شرح و 

توصیف واقعه غدیرخم می پردازد و می گوید:
به آن روزی که وحی آمد نبی را 

 که از پاالن اشتر ساخت منبر
که بعد از مصطفی در کّل عالم 

 نَُبد فاضل تر و بهتر ز حیدر
پس از احمد، امام حق علی دان 

 که بود او نفس معصوم مطهر

غدیر در آینه ادبیات شعر معاصر
نه تنها شاعران بزرگ تاریخ ادبیات ایران، که شعر غدیر توسط 
شعرای قرن های مختلف سروده شده و این موضوع در حفظ و 

زنده نگه داشتن این ماجرا اثر بسزایی داشته است.
کســایی مروزی، منوچهری دامغانی،  ســوزنی سمرقندی، 
ســنایی غزنوی، صائب تبریــزی،  فیاض الهیجــی،  قاآنی 
شیرازی،  ملک الشعرای بهار، سید محمدحسین شهریار، سید 
مصطفی موسوی گرمارودی،  احمد عزیزی، مشفق کاشانی، 
مهدی اخوان ثالث )م.امید(، سید علی موسوی گرمارودی و 
بسیاری دیگر از شاعران ایران که بردن نام تمامی آنها به دلیل 
کثرت در این مقال نمی گنجد، از شاعرانی هستند که اشعار 

نغز و پر محتوایی درباره واقعه غدیر به رشته نظم کشیده اند.
شعری از ملک الشعرای بهار:

در غدیرخم امروز، باده ای به جوش آمد 
 کز صفای او روشن، جان باده نوش آمد

وان مبشر رحمت، باز در خروش آمد 
 کان صنم که از عشاق، برده عقل و هوش آمد

با هیولِی توحید، در لباس انسانی 
 در غدیرخم یزدان، گفت مر پیمبر را

کز پی کمال دین، شو پذیره حیدر را 
 پس پیمبر اندر دشت، بر نهاد منبر را

برد بر سر منبر، حیدر فلک فر را 
 شد جهان دل روشن، زان دو شمس روحانی

گفت بشنوید ای قوم! قول حق تعالی را 
 هم به جان بیاویزید! گوهر توال را

پوزش آورید از جان، این ستوده موال را 
 این وصی بر حق را، این ولی واال را

و شعری از محمد حسین شهریار:
نه با آن خطبه »من کنت مواله« 

 علی را بُرد بر اعال و اعلن؟
نه خود فریاِد »بّخاً بخ« کشیدید 

من اینها شور خوانم یا که شیون؟
چه شد عهد خدا بر من شکستید 

 اال ای حاسدان عهد بشکن
اگر سنجند هر سهمی در اسالم 

 هر آن کو سهمگین تر، حّصه من
نه احمد در »مؤاخاتم« به خود خواند 

 نه خود با من پسر عّم و پدر زن؟
به جرأت می توان گفت که در چهارده قرن گذشته شاعران 
ایران، بیــش از صد غدیریــه و غدیرواره از خــود به یادگار 
گذاشته اند و اگر تفحص کنیم خواهیم دید که تنها در پنجاه 
ســال اخیر صدها قصیده و غزل و قطعه و... درباره غدیرخم 

انتشار یافته است که مجال نقل تمامی آن اشعار نیست.
در این میان حتی آنان که هیچ گاه به شاعری شناخته نشده 
بودند و کسی از آنان بیت شعری نشنیده بود، غدیریه هایی 
سروده اند؛ شاعرانی که در میانشان، از مرجع تقلید و فقیه و 
حکیم و عارف گرفته تا خطیب و ادیب و نویسنده و شاعران 

پرآوازه هم دیده می شود.
 این حماسه ماندگار غدیر بود که از همان آغاز روحی تازه به 
ادبیات اسالم بخشــید و با اثرگذاری عمیق خود طی قرن ها 

جان شعر را از برکت وجود خود، بارور و آن را متعالی کرد.
و این شعر بود که با اثربخشــی بی مانند خود به روح و قلب 
جهانیان نفوذ کرد و این واقعه بزرگ و اهمیت آن را در طول 
تاریخ زنده نگه داشت و به نسل هایی که در اثر تبلیغات سوء از 

معارف خود فاصله گرفته  بودند یادآوری نمود.
در حقیقت این هنر شعر است که به واسطه تاثیرگذاری عمیق 
خود، فرهنگ غدیرخم و معــارف آن را حتی به گوش جان 
کسانی می رساند که با مطالعات مذهبی بیگانه اند؛ بخصوص 
در زمان حاضر که ادبیات غدیر از جنبه های هنری و فرهنگی 
آن فراتر رفته و در حکم تبلیغاتی اثرگذار و ماندگار در جهت 

ترویج فرهنگ اسالمی در جهان محسوب می شود.

ذکر
ذکر و یاد خدا از اعمالی است که صوفیه و عارفان و عابدان، 
همه بدان می پردازند و اعتقاد دارنــد. همان گونه که در 
آیه شریفه آمده است که »هان به ذکر خداوند دل ها آرام 
می گیرد«. غزالی در کیمیای سعادت می گوید:»بدان که 
لباب و مقصود همه  عبادات یاد کردن حق تعالی است که 
عماد مســلمانی نماز اســت و مقصود وی ذکر حق تعالی 
است.« چنان که فرمود:»نماز و ذکر خداوند شما را از فحشا 
و منکر باز می دارد.« قرآن خوانــدن و یاد کردن خداوند 
سبب می شود تا ذات حق تعالی نیز از بنده خود یاد کند.

برای ذکر، شــرط ها و مراتبی بیان کرده اند. در هر حال 
ذکر، صوفی و عارف و سالک را یکسره متوجه خداوند می 
سازد و به سالک اطمینان می بخشد و یقین به وجود می 
آورد و او را برای مشاهده آماده می سازد. عارفان ذکر را به 
دو دسته »خفی« و »جلی«تقســیم کرده، همچنین سه 
مرتبه عام، خاص و اخص را برای آن قائل شــده اند. اولی 
طرد غفلت از خداوند اســت که با این طرد، سالک به ذکر 
خداوند روی می آورد؛ دومی از بین بردن تمیز و عقل است. 
در واقع سالک استدالل های عقلی را برای ذکر خداوند از 
بین می برد و با همه قلب خود متوجه او می شود و خداوند 
را بدون هیچ دلیل عقلی و منفعت مادی می ستاید؛ مرتبه 
سوم فنای ذاکر است که از خود فانی و به حق باقی است.در 
هر حال، ذکر، یاد کردن حق است به شرطی که ما سوی ا... 
را فراموش کند که» واذکر َربََّک اِذا نََسیَت« و موالنا در این 

باره گفته است:
ذکر آرد فکر را در اهتزاز    

                 ذکر را خورشید این افسرده ساز
این قدر گفتیم باقی فکر کن       

              فکر اگر جامد بود رو ذکر کن
ذکر گو تا فکر رو باال کند

                      ذکر گفتن فکر را واال کند
ذکر حق پاک است و چون پاکی رسید         

رخت بربندد برون آید پلید
چون درآید نام پاک اندر دهان 

                  نی پلیدی ماند و نی آن دهان

تصادف / تصادم 

تصادف به معنای » به هم بر خوردن «  و » با  هم رو به رو شدن برحسب اتفاق« است  و تصادم یعنی » به هم کوفته 

شدن « و » به سختی به هم خوردن «. در گفت وگوی روزمره و در انشای اداری غالبا تصادف را به جای تصادم به کار 

می برند و مثال می گویند:» اتومبیل به درخت تصادف کرد« و حال آنکه باید بگویند:» اتومبیل با درخت تصادم کرد«

تصفیه حساب 

در دوران اخیر، بعضی گمان کرده اند که تصفیه حساب غلط است و به جای آن باید تسویه حساب بگویند. بعضی از 
فضال نیز براین تصور غلط صحه گذاشته اند. 

تصفیه در عربی به معنای » پاک کردن و پالوده کردن « است و تصفیه حساب در موردی به کار می رود که حساب 

پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. همین ترکیب مجازا به » هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی 

و کینه کشی « اطالق می شود؛ ولی تسویه یعنی »مساوی کردن، یکسان کردن، همسطح کردن مثال زمین ناهموار 

را« و تسویه حساب به معنای »ایجاد تعادل و موازنه در حساب« است. این ترکیب به معنای مجازی به کار نمی رود 
و با تصفیه حساب مرادف نیست. 

غلط
 ننویسیم

حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم

تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی

می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم

نومید کی توان بود از لطف الیزالی

حافظ

بیت 
روز

بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر 
بار داشت و چهل بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا 

به حجره خویش در آورد. همه شب نیارمید از سخن های پریشان گفتن 
که فالن انبازم به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان است و این قباله فالن زمین 

است و فالن چیز را فالن ضمین، گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوش است. باز 
گفتی: نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است؛ اگر آن کرده شود، 

بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم: آن کدام سفر است؟ گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین 
که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به 

حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم.
انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، گفت: ای 

سعدی، تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای. گفتم:
آن شنیدستی که در اقصای غور

                                                                   بار ساالری بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دوست را

                                                      یا قناعت پر کند یا خاک گور

           گلی از گلستان سعدی

شکوه غدیر در جریان ادبیات فارسی
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انتخابات فدراسیون هندبال اســفند ماه سال 95 برگزار 
شد و علیرضا رحیمی توانست با کسب آرای الزم از اعضای 

مجمع به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شود.
علیرضا رحیمی در شرایطی برای دومین بار سکان هندبال 
را در دســت گرفت که ایــن فدراســیون از مدت ها قبل 
دستخوش نابسامانی ها بود و اســتعفای سید ابوالحسن 
مهدوی، رییس سابق فدراســیون و اداره آن با سرپرست، 
هندبال را از مسیر اصلی خود دور کرده و همه چشم انتظار 

رحیمی به عنوان ناجی هندبال بودند.
در کوران انتخابات، بازیکنان تیم ملی بارها دوران طالیی 
هندبال در روزهایی که علیرضا رحیمی بر صندلی ریاست 
فدراســیون نشســته بود را یادآوری کردنــد و در گوش 
جوان ترها از خاطرات گذشــته هندبال داستان ها گفتند؛ 
پیشکســوتان و اعضای خانواده هندبال نیز در آن روزها 
دلخوش به بازگشــت دوباره رحیمی بودنــد و روزهای 
خوشی برای هندبال تصور می کردند، اما ظاهرا حواشی 

دست بردار هندبال نبود.
در همان روزها بود که موضوع ادعای ثبت نام ســید 

ابوالحسن مهدوی، رییس مســتعفی فدراسیون 
هندبال، این انتخابات را به حاشــیه برد. اولین 
ترکش هــای این ادعا در فضــای مجازی بود و 
حمله تند مهدوی به علیرضــا رحیمی، دیگر 
کاندیدای احراز این پســت باعث شد رحیمی 

10 دی ماه سال 1395 با ارســال نامه ای به وزیر 
ورزش انصراف خود با یک پیش شرط )انصراف در صورت 
حضور مهدوی در انتخابات( به وزیر ورزش اعالم کند، اما با 
توجه به انصراف مهدوی از حضور در انتخابات این استعفا 
از دستور کار خارج شد و پس از اعالم این انصراف و ثبت آن 
در وزارت ورزش، رحیمی 4 روز بعد یعنی 14 بهمن ماه در 
نامه شماره 5042/1)ثبت شده در دبیرخانه حوزه وزارتی 
وزارت ورزش و جوانــان( به وزیر ورزش و جوانان رســما 
و به صورت کتبی انصراف خود را از شــرکت در انتخابات 

اعالم کرد.
با وجود اعالم انصراف رحیمــی، وی به عنوان اصلی ترین 
گزینه ریاســت فدراســیون هندبال در مجمع انتخابات 

17 اسفند ماه شــرکت و با کســب 34 رای از 41 رای 
ماخوذه برای 4 سال به عنوان رییس این فدراسیون 

انتخاب شــد. با انتخاب رحیمی، بازیکنان ملی 
پوش، لژیونر ها، رؤسای هیئت های استانی 

و اکثریت خانواده هندبال حمایت خود 
را از رحیمی اعالم کردند، اما دوباره 

40   روز بعد زمزمه های استعفای 
رحیمــی از فدراســیون 

هندبال بــه بیرون 
درز و در دل 
لی هــا  هندبا

نگرانی ایجاد کرد.
خبر استعفای رحیمی در حالی دهان به دهان می چرخید 
که این خبر تایید یا تکذیب نمی شد و شواهد از عدم حضور 
رحیمی در فدراسیون حکایت داشــت. در این بین دیده 
شدن رحیمی در تمرینات تیم ملی و عکس های وی در بین 
بازیکنان و جلسات هندبالی تا حدودی این شایعه را رد کرد 
اما با اعالم این خبر از سوی رحیمی در ماه های بعد شایعات 

رنگ واقعیت گرفت.
بدهی های سنگین باقی مانده از رؤسای گذشته مهم ترین 
عامل استعفای رحیمی عنوان شد، اما ظاهرا مسائلی فراتر 
از مشــکالت مالی، رحیمی را از حضور در هندبال دلسرد 

کرده بود.
در همان روزهای نخست استعفای 
رحیمی و انتشار این خبر، محمدرضا 
داورزنی، معــاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانان از رد استعفای 
رحیمی خبر داد و بر حمایت وزارت 
فدراســیون  از  ورزش 
هندبال تاکید کرد. 
در بین صحبت های 
مســئوالن ورزش 
بــه طــور ضمنی 
مشخص بود که 

در بحث مالی به 
دنبال حل مشکالت 
هندبال هستند، اما رحیمی 
همچنان بــر طبــل جدایی 

می کوبید و با وجود ادعای اهالی فدراســیون که وی امور 
فدراسیون را پیگیری می کند، غیبت هایش هر روز بیشتر 

از گذشته می شد.
بازیکنان تیم ملی هم که در جریان این تصمیم قرار داشتند 
از وزیر ورزش خواســتند تا برای ادامه حضور رحیمی در 
فداسیون از هندبال حمایت کند، اما رحیمی همچنان ساز 
جدایی می زد. محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان در آخرین اظهــار نظر خود در خصوص 
اتفاقات هندبال گفت: »در حال حاضر با اســتعفای آقای 
رحیمی موافقت نشده و تمام تالش وزارت این خواهد بود 

که با تعامل مشکالت هندبال حل شود.«
با ایــن حال رحیمی در گفت وگو با ســایت فدراســیون 
گفت: »از ســلطانی فر، وزیــر محتــرم ورزش و داورزنی 
معاونت محترم وزارت تشکر می کنم و امیدوارم سرپرست 
فدراسیون را هرچه زودتر معرفی کنند. من استعفا نکرده ام 
که امتیاز بگیرم، تصمیم نهایی خود را گرفته ام. حضور من 
و ادامه فعالیت من در فدراسیون به صالح من و به صالح 
هندبال و وزارت ورزش نیســت. بهتر است هرچه زودتر 
فردی را که مورد حمایت وزارت ورزش باشد و بتوانند از او 
پشتیبانی و حمایت کنند برای فدراسیون معرفی نمایند.« 
وی در این گفت وگو دلیل اســتعفایش و اینکه چرا ادامه 
حضورش در هندبال به سود این رشته نیست را اعالم نکرد 

تا استعفایش »بی دلیل« باشد.
بدین ترتیب رحیمی آب پاکی را روی دست وزارت ورزش 
و خانواده هندبال ریخت تا شــاید با حضور سرپرســت 
در فدراســیون با خیــال راحت از هندبال جدا شــود. 
رحیمی در حالی بــرای جدایی از هندبال لحظه 
شــماری می کند که در این روزها 
به عنوان یکــی از گزینه های 
مدیریت باشگاه نفت تهران از او 
نام برده می شود. رفتار رحیمی و 

استعفای زودهنگام وی از ریاست فدراسیون 
در زمانی کمتر از 6 ماه موجب رنجش رؤسای هیئت های 
استانی هندبال نیز شده و آنها هم خواستار مشخص شدن 

تکلیف ریاست رحیمی هستند.

یک استقاللی در راه لژیونر شدن
بهنام برزای کــه فصل قبل با وجود نمایش قابل قبول  در اســتقالل از ســوی علیرضا 
منصوریان نامش در لیست مازاد این باشگاه قرار گرفته شد جمعه شب  به سوئد سفر کرد 

تا با مسئوالن تیم فوتبال کالمار وارد مذاکره شود.

 مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: موضع رســمی ما 
شکایت از رضا شــکاری، مدیر برنامه این 
بازیکن و باشگاه روبین کازان روسیه 
است.رضا شــکاری با قراردادی 
پنج ساله به لیگ روسیه رفت 
تا فوتبالــش را در تیم روبین 

کازان ادامه دهد.
مسئوالن ذوب آهن اصفهان 
بالفاصله پــس از عقد قرارداد 
این بازیکــن با باشــگاه روبین 
کازان روسیه واکنش نشان داده 
و قرارداد شــکاری را غیر قانونی 
دانســتند.آنها معتقدند این بازیکن طبق حکــم کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال ایران، بازیکن این تیم محسوب می شود و بدون 
اجازه این باشــگاه، حق امضای قرارداد با هیچ باشگاهی را ندارد.

مسئوالن ذوب آهن قصد دارند از شکاری بابت عدم توجه به قوانین 
حرفه ای شــکایت کنند تا مجوز حضورش در لیگ روسیه تایید 
نشود. سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن تایید 
این خبر اعالم کرده است: موضع رسمی باشگاه، شکایت از شکاری، 
مدیربرنامه هایش و باشگاه روبین کازان است. ما ابتدا رای کمیته 
انضباطی را برای باشگاه روسی می فرستیم، اما اگر ببینیم ترتیب 

اثر ندادند اقدامات موثر بعدی را انجام می دهیم.

مدیر عامل ذوب آهن:

ازرضاشکاری،شکایتمیکنیم

نقل قول روز

خبرروز

پس از مشخص شدن قرعه کشی مســابقات جام حذفی چندین بار از 
سوی باشگاه نفت آبادان اعالم شــد که این تیم در جام حذفی شرکت 
نمی کند و پنجشنبه به صورت رسمی از سوی این باشگاه اعالم شد که 
آنها قصد انصراف از این مســابقات را دارند.با این تصمیم تیم سپاهان 
بدون برگزاری مســابقه ای راهــی مرحله بعدی می شــد، اما این تیم 
مجددا اعالم کرد که به مصاف ســپاهان خواهد رفت و باتوجه به اینکه 
 چند بازی دشــوار در پیش دارند، با ترکیبی متفاوت و جوان به میدان 

خواهند آمد.
اعمال قوانین سختگیرانه از جمله عدم اجازه شرکت در دوره بعدی جام 
حذفی و جرایم نقدی در صورت انصــراف از جام حذفی می تواند عامل 

تاثیرگذاری در این تصمیم گیری باشد.

تیم   ملی فوتبال  سوریه با پیروزی ارزشمندی که برابر قطر به دست آورد، 
شانس باالیی برای صعود به جام جهانی 2018 روسیه دارد. سوریه در 
بازی پایانی خود در انتخابی جام جهانی روسیه باید در آزادی به مصاف 
تیم   ملی فوتبال ایران برود که صعود خود را قطعی کرده است.ســوریه 
در این دیدار عمرو المیدانی، بازیکن کلیدی خود در خط دفاعی را در 
اختیار ندارد. این بازیکن در دیدار برابر قطر با آسیب دیدگی  مواجه شد 

و برای درمان به امارات رفت.
سوریه اگر بتواند ایران را در آزادی شکست دهد و از طرف دیگر تیم های 
 ملی فوتبال کره جنوبی و ازبکستان به تساوی دست پیدا کنند به  عنوان 
تیم دوم، راهی جام جهانی 2018 روسیه می شود تا یک شگفتی بزرگ 

خلق شود.

تصمیم آبادانی ها عوض شد؛

نقشجهانمیزباننفتیها
درجامحذفی

»عمرو المیدانی« برای درمان به امارات رفت؛

غیبتبازیکنتاثیرگذار
سوریهبرابرایران

تیم فوتبال المپیاکوس که کریم انصاری فرد را در اختیار 
دارد، امسال در لیگ قهرمانان اروپا، با قرعه سختی مواجه 
شده و با تیم های بارسلونا، یوونتوس و اسپورتینگ لیسبون 
هم گروه شده اســت. با این حال   رویای کریم برای بازی 
مقابل این تیم ها بر باد رفته است؛ چرا که  این روزها جایگاه 
مناسبی در این تیم برای رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و 

رویارویی با بارسلونا و یوونتوس ندارد.
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سامان قدوس به دلیل طی نشدن یک سری از مراحل اداری، 
نتوانســت در دیدار ایران و کره جنوبی به میــدان برود. این 
مراحل اداری گویا از دست فدراسیون خارج بوده و به مسئوالن 
دولتی ایران هم مربوط نمی شد. به گفته مسئوالن تیم ملی 
مشکل سامان برای دیدار با سوریه به طور قطع حل می شود و 
می تواند در این مسابقه برای ایران به میدان برود و اولین بازی 

رسمی اش را انجام دهد.

به نوشــته خبرگزاری میزان ، کی روش در جلسه ای با بازیکنان، 
مصاحبه با خبرنگاران و همین طور انتشار پست های اینستاگرامی 
را برای آنها ممنوع کرد. عصبانیت کی روش به حدی اســت که 
 حتی از عکــس انداختن با هــواداران ایرانی هــم اجتناب کرد.

به نظر می رسد عصبانیت کی روش بی ارتباط با انتشار پست های 
مشترک بازیکنان، نباشد. پســت هایی که در آن انتقادهایی از 

مسئوالن عنوان شده بود.

سامانقدوسبهایران-سوریهمیرسداتفاقعجیبدردوبی رویایبربادرفته

گفته می شود مســئوالن فدراســیون هندبال ایران برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی که پیش از این رحیمی 
به عنوان رییس تاکید کرده بود که 
باید خارجی و درجه یک باشد، 
اقدامات اولیه خــود را انجام 
داده و به جمع بندی هایی هم 

رسیده اند.
بر این اســاس هندبال ایران 
روی گزینه ای فرانسوی که در 
هندبال دنیا بسیار خوش نام و با 
سابقه اســت توافق کرده اند. این 
گزینه فرانسوی که گفته می شود 
با تضمین جهانی و المپیکی کردن هندبال ایران هدایت تیم ملی 
را برعهده خواهد گرفت در لیگ کشــور خود که یکی از بهترین 
لیگ های حال حاضر جهان محسوب می شود، مقام های درخوری 

به دست آورده است. 
گزینه مدنظر فدراســیون ایران اخیرا با درخششی که داشت به 
بهترین مربی فصل بدل شد.کارشناسان معتقدند هندبال ایران با 
داشتن بیش از 10 لژیونر در سطح یک هندبال اروپا توان حضور در 

جام جهانی و المپیک را دارد.

مربیسرشناسفرانسوی
درراهتیمملیهندبالایران

نماینده ایران در جلسه هیئت رییســه اتحادیه جهانی در پاریس به 
وضعیت نابرابر سهمیه بندی داوران در اتحادیه مذکور اعتراض کرد.

رســول خادم، نماینده ایران در این نشست با بیان اینکه درصد مدال 
آوری قاره آسیا و اروپا در رقابت های المپیک 2012 و 2016 در مجموع 
هر یک 14 مدال طال و قاره آمریکا نیز 8 مدال طال می باشد،  در حالی 

که 55 نفر از 91 داور »درجه یک ویژه« که می توانند در رقابت های 
جهانی و المپیک قضاوت کنند،  از قاره اروپا، 17 نفر از قاره 

آسیا و الباقی از قاره های دیگر می باشند به این موضوع 
اعتراض کرد.

در واقع  این نابرابری یــک تبعیض فاحش میان 
جایگاه های فنی و داوری قاره ها در دنیاست و سهم 
داوران اروپایی بیش از سه برابر داوران آسیایی و 

پنج برابر داوران قاره آمریکاست.
در این جلســه، نماینده ایران با اشــاره به اینکه این 

نابرابری، باعث ایجاد شائبه حمایت از کشتی گیران اروپایی 
در داوری کشتی دنیا می شــود و همچنان شاهد مشکالت داوری 

واضحی نیز در این خصوص در مسابقات هستیم، در مذاکراتی جداگانه 
با نمایندگان غیر اروپایی هیئت رییســه اتحادیه، خواستار تشکیل 
کمیسیون داوران اتحادیه جهانی،  با حضور نمایندگان  داوران s1  از 

تمامی قاره های دنیا شد.

نماینده فدراسیون کشتی ایران در هیئت رییسه اتحادیه جهانی،  با 
اشاره به اینکه این مسئله باعث تبعیض جدی در دنیای داوری و قضاوت 
کشتی شده است، از اعضای غیر اروپایی هیئت رییسه خواست در این 
زمینه ورود جدی کنند. این موضوع با اســتقبال اعضای غیر اروپایی 
هیئت رییسه اتحادیه جهانی همراه شــد و در نهایت منجر به تنظیم  
طرح تشکیل کمیسیون داوران متشکل از نمایندگان داوری قاره ها، 
از ســوی اعضای غیراروپایی هیئت رییسه شد. حضور دو 
نماینده از هر یک از قاره های آسیا، اروپا و آمریکا و دو 
نماینده از قاره اقیانوسیه و آفریقا،  به همراه سه داور 
مد نظر رییس اتحادیه جهانی کشتی ) با تصویب 
هیئت رییســه(،  برای ایجاد فضایــی عادالنه تر  
درکمیته داوران کشتی دنیا، در طرح پیشنهادی  
ایران،  برای تشکیل کمیسیون داوری ، موضوع اصلی 
طرح پیشنهادی مذکور به اتحادیه جهانی خواهد بود.

فدراسیون کشــتی ایران مطمئن اســت این موضوع به 
سادگی مورد پذیرش اعضای اروپایی اتحادیه جهانی قرار نخواهد 
گرفت و کمرنگ کردن سهم  داوران اروپایی ها در داوری دنیا،  امر بسیار 
دشواری است، اما تا زمانی که تمامی کشتی دنیا در تصمیمات داوری در 
جهان کشتی، سهم منصفانه ای نداشته باشند، امکان اصالح تدریجی 

وضعیت داوری در کشتی دنیا میسر نخواهد بود.

منهای فوتبال
در نشست هیئت رییسه اتحادیه جهانی کشتی مطرح شد؛

اعتراضایرانبهسهمتبعیضآمیزقارههادرداوریکشتی

  کاریکاتور  روز

مدیریت
بحرانبهسبک

استقالل!

این روزها استقالل 
حال و روز خوشی 
ندارد و منصوریان 

از هیئت مدیره 
اولتیماتوم دریافت 

کرده است.

حاشیه روز

تهدید بزرگ برای فوتبال ایران؛

آسیا»سرخابیها«راکنار
میگذارد!

تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانــان، می تواند زنگ خطری برای 

فوتبال ایران باشد.
ادغام باشــگاه االهلی امارات با یک باشگاه دیگر از این 
کشور باعث شد تا از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته 
شود و به جای آن تیم العین که موفق به کسب سهمیه 
برای فصل جدید نشده بود، به عنوان نماینده امارات در 

آسیا معرفی شود.
دلیل این اتفــاق هم این بود که مدیــران AFC اعالم 
کردند باشگاه االهلی ساختار حرفه ای ندارد و به همین 
خاطر مجوزی برای حضــور این تیم در لیگ قهرمانان 
قاره داده نمی شود. به بیان ساده تر کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به دلیل نداشتن شرایط حرفه ای، باشگاه االهلی 
امارات را از چمپیونز لیگ کنار گذاشت.در سال گذشته 
هم باشگاه سرشناس االتحاد عربستان به دلیل بدهی از 
لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد و به همین خاطر 
این تیم را اکنون در باالترین سطح رقابت های باشگاهی 

آسیا نمی بینیم!
با این تفاســیر، فدراســیون فوتبال ایران و همچنین 
ســازمان لیگ باید کامال مراقب این مســئله باشند و 
اگر کوچک ترین اشــکالی در تیم های پایتخت وجود 
دارد برای رفع آن پافشــاری و اصــرار کنند. کمترین 
بدهی یا ایراد ممکن اســت به حذف نماینده ایران از 
لیگ قهرمانان آســیا منجر شود. کنفدراسیون فوتبال 
آســیا که رابطه خوبی با اعضای عرب خــود دارد، در 
این مورد حتی بــه تیم پرقدرت عربســتان هم رحم 
نمی کنــد بنابراین خیلی راحت تر تیم هــای ایرانی را 
کنار می گذارد. مخصوصا اینکه کنار گذاشــته شدن 
تیم های ایرانی می تواند دلیل خوبی برای کسر سهمیه 
ایران در آسیا باشد و به همین خاطر می توان به جرات 
گفت که آســیا در انتظار کوچک ترین اشتباه از سوی 
فوتبال ایران اســت! شــاید AFC، در مورد ســاختار 
حرفــه ای نتواند ایرادی به تیم هــای ایرانی بگیرد، اما 
قطعا داشتن بدهی های خارجی موضوع جذابی برای 
مدیران کنفدراســیون قاره خواهد بود! موضوعی که 
اگر توسط آسیا پررنگ شود، حساســیت های فیفا را 
هم بیش از پیش می کند و به ایــن ترتیب باید منتظر 
 احکام جدید و سنگین تر بین المللی برای فوتبال ایران

 باشیم!

                    استعفای »بی دلیل« رحیمی از فدراسیون هندبال؛ 

حاشیه های دنباله دار 

قول روز

 با نتایجی که در بازی های روز پنج شنبه رقم خورد حاال سوریه هم 
شانس صعود به جام جهانی را دارد. این تیم 
باید در بازی آخرش ایران را در تهران 
شکست دهد تا شــانس صعود 
داشته باشد. این وضعیت باعث 
بروز شــایعاتی شــده است. 
شایعاتی مثل اینکه ایران در 
مقابل سوریه با تمام قوا ظاهر 
نخواهد شد. کره ای ها شدیدا 
نگران این مسئله بودند. به همین 
دلیل رییس فدراســیون فوتبال 
کره جنوبی »چونگ مونگ چیو« 
با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران نشست کوتاهی برگزار 
و در این باره با تاج صحبت کرد. تاج در پاسخ به رییس فدراسیون 
فوتبال کره جنوبی گفت: »هیچ تبانی در کار نیســت و من به شما 
تضمین می دهم همانطور که مقابل شما 10 نفره بازی کردیم و با 
تمام توان و غیرت بازیکنان 90 دقیقه زحمت کشیدند، مقابل سوریه 
با همین انگیزه و تالش بازی می کنیم و هیچ وقت اخالق حرفه ای 
فوتبال را زیر پا نمی گذاریم. از این رفتارهای ناشایســِت بعضی از 
کشورهای همسایه، ایران نیز در گذشته لطمه خورده است. من به 
شخصه و همینطور سرمربی و مردم ایران اصال چنین نگاهی نسبت 
به فوتبال نداریم و مطمئن باشید به دنبال بازی جوانمردانه هستیم 

تا نشان دهیم که حرفه ای بازی می کنیم.«

قول تاج به کره ؛ 

جوانمردانهبازیمیکنیم

فوتبال جهان

تیبو کورتوا، گلر چلسی با انتشار عکسی به همراه دیگو کاستا درباره 
ماندن او در چلسی به پیکه کنایه زد.حدود 
یک ماه پیش، پیکه با انتشار عکسی 
به همــراه نیمار و جملــه » او 
می مانــد« ، در ابتدا جنجال 
زیادی در نقل و انتقال نیمار 
ایجاد کرد ولــی در نهایت با 
رفتن نیمار، ایــن توئیت به 
سوژه شــبکه های اجتماعی 
تبدیل شد و حتی خود نیمار نیز 
با این موضوع شوخی کرد. دیگو 
کاستا نیز در تمام طول تابستان، 
در آستانه جدایی از چلســی بود ولی در نهایت در این تیم ماندنی 
شد. تیبو کورتوا که رابطه نزدیکی با او دارد، عکس خود و کاستا را 
به همراه جام منتشر کرد و با نوشتن جمله » او می ماند« هم به پیکه 

طعنه زد و هم ماندن کاستا را قطعی اعالم کرد.

توئیتجالب»کورتوا«
برایماندندیگوکاستا
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اجرای۱۱پروژه میدان امام علی)ع( توسط شهرداری
مهدی رضایی،مدیر پروژه میدان امام علی)ع(گفت: فازســوم پروژه احیای میدان امام 
علی)ع( دارای ۱۲پروژه است که۱۱پروژه آن از سوی شهرداری و یک پروژه دیگر آن نیز 

با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود.

شهرداری

با مسئوالن

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

اعتقادات راسخ، رمز موفقیت 
در والیت پذیری است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در 
نشســت مجمع اصولگرایان اصفهان به مناسبت عید 
سعید قربان اظهار داشت: عید قربان نشانگر این است 
که انسان با هوای نفس خود مبارزه کرده و خود را در 
مقابل گناهان با کمک ایمــان و تقوا کنترل کند. عید 
قربان نماد ایثار، سردادن در امر الهی و حرکت عظیم 
جامعه ای است که در مسیر تعالی الهی قرار دارد، عید 
غدیر نیز والیت مداری را به ما تعلیم می دهد، انســان 
 باید در راستای خط طولی اطاعت از والیت امر حرکت 

کند.
حجت االسالم احمد سالک افزود: اعتقادات راسخ، رمز 
موفقیت در والیت پذیری اســت؛ اگر کســی با والیت 
مشکلی دارد باید در ایمان او شک کرد. والیت پذیری 
مالزماتی دارد که بر اســاس صحبت امام علی)ع( رمز 
موفقیت در این راه، بودن در راه خــدا و پیامبر )ص( 
است. زمانی که در جنگ و حلقه پیروزی با پیامبر)ص(

بودیم ایمان ما افزوده شد و امر الهی را پیاده کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: رمــز موفقیت در ابتــدا، بودن 
با رهبری اســت و اینکه در مشــکالت صبور باشیم. 
حضــرت علــی )ع( می فرمایند هر کــس می خواهد 
با ما راه برود باید ســختی ها را تحمــل کند. وحدت 
کلمه باید حول محور والیت باشد. امیرالمومنین )ع( 
می فرماید بندگان خدا را به تقوا توصیه می کنم، شما را 
 پرهیز می دهم از اینکه با اهل نفاق نشست و برخاست

 کنید.
رییس اسبق سازمان صداوســیما نیز در این نشست 
اظهار داشت: عید قربان روز آزمایش الهی است، شهید 
مطهری در تبیین آیاتی از قرآن کریم می گویند برخی 
به پست و مقامی می رسند و در این میان برای افرادی 
که به این جایگاه نرسیده اند سوال پیش می آید که آیا 
این افراد به دلیل قرب الهی به این جایگاه رسیده اند؟! 

همه این مسائل مایه آزمایش الهی است.
 عزت ا... ضرغامی افزود: تالش در امر انتخابات در نفس 
کار بسیار ارزشمند است اما مشخص نیست که پس از 
رسیدن به آن پست و مقام کار در راه خداوند انجام شود. 
برخی افراد هستند که اخالق و رفتارشان زمانی که در 
یک پست و مقام هستند بسیار متفاوت تر از زمانی است 
که پست و مقامی ندارند که در این زمان افرادی که در 

رأس کار قرار دارند، باید نگاه دقیقی داشته باشند.

امروزه اهمیت آب در آبادانی شهرها  اعظم 
بر کسی پوشیده نیست و اصفهان حاجی ر ضازاده

هم بر همین قاعده، اساس آبادانی 
خود را مدیون زاینده رود است؛ ولی چندسالی است که آب این 
رودخانه به صورت دوره ای قطع و باعث خشک شدن بستر آن 
می شود که این موضوع مشکالتی را به همراه دارد. یکی از این 
مشکالت رشــد گیاهان و علف های  هرز در بستر رودخانه 
زاینده رود است که در این مورد گفت وگویی داشتیم با معاون 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان که خواندن آن خالی از 

لطف نیست.
احمدرضا مصور با اشــاره به اینکــه ادارات مختلف ازجمله 
آب منطقــه ای، اداره کل محیــط زیســت و اســتانداری 
در مــورد زاینده رود و بســتر آن تصمیم گیــری می کنند، 
اظهارداشــت: وظیفه ذاتی نگهداری مسیر رودخانه بر عهده 
اداره آب منطقه ای اســت و هرگونه نظافت، حفاری و تغییر 
 بســتر رودخانه با هماهنگی و اخذ مجوز از ایــن اداره انجام 
می شود.وی تصریح کرد: اســتانداری نیز وظیفه نظارت در 
زمینه کشاورزی و اقدامات آب منطقه ای و خدمات شهری 

را برعهده دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اذعان داشت: اداره 
کل محیط زیست نیز به موضوع زیستگاه پرندگان و گونه های 

خاصی از جانوران ورود می یابد.
به گفته مصور، معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز 
وظیفه نظافت و نگهداری بســتر رودخانه در مواقعی که آب 

جاری است و نظافت محیطی، جمع آوری زباله و پسماندهای 
مسیر رودخانه در زمانی که بستر آن خشک است را انجام داده 

و کنترل می کند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در مورد علف های 
هرز ادامه داد: این علــف ها در بعضی از نقاط شــهر در حد 
پوشش کف رودخانه رشد می کند و خیلی بلند نیستند و ما 
ترجیح می دهیم آنها را کوتاه نکنیم؛ چرا که وزش باد باعث 

پراکنده شدن آنها در فضای شهر می شود.
مصور افزود: در مواقعی که رودخانه در شرایط خشک به سر 
می برد، مخصوصا در جاهایی که فرسایش خاک باعث رسیدن 
مسیر کف رودخانه به شن شده باشد، خاک های آن قسمت ها 
بسیار ســیال بوده و به راحتی در فضا منتشــر می شوند و 

مشکالتی را برای شهروندان به وجود می آورند.
هرس علف های بلند دو قسمت از بستر زاینده رود 

در هفته جاری 
وی اذعان داشــت: در بخش هایی که این علــف ها به نیزار 
تبدیل شــده باشــد، در دوره های مشــخص کــه معموال 
یک ماهه اســت هرس می شــوند.معاون خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان از رســیدن نوبــت هــرس دو نقطه از 
بســتر رودخانه در آخر هفتــه جاری خبــر داد.مصور یکی 
از ایــن نقــاط را در نزدیکی ســی و ســه پل به مســاحت 
 حدود50متــر و محل دیگــر را در نزدیکی پل شهرســتان 
دانست.وی در جواب به این ســوال که بلند شدن علف های 
هرز باعث تجمع موجودات مختلف نمی شود، گفت: رودخانه 

زاینده رود در مواقع خشــکی و زمانی که آب جاری است با 
آسیب های  خاص خود مواجه می شــود؛ چراکه هر کدام از 
قسمت های این رودخانه اکوسیســتم مخصوص به خود را 

دارد.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در این مورد به 
پارک های مجاور رودخانه اشــاره و اظهار کرد: این امر باعث 
تبادل رطوبت با رودخانه می شود و طبیعی است که در این 

مواقع شاهد حضور موجوداتی نیز باشیم.
هزینه ساالنه 500میلیون تومان برای خرید سم 

موش
مصور با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از وجود جانورانی که 
برای شهر مضر باشند دریافت نکرده ایم گفت: به دلیل اینکه 
رطوبت در اعماق زمین کاهش می یابــد به طور طبیعی در 
بعضی از نقاط شهر گزارش های مستمر در این مورد داشتیم 
که این موضــوع هیچ ارتباطی با خشــکی زاینده رود و عدم 

نظافت بستر رودخانه ندارد.
وی درخصوص وجود سمور در بستر رودخانه گفت: منطقه 
شرق اصفهان مرکز وجود این موجودات است که به شهر رفت 
و آمد می کنند؛ همچنین موش ها که در همه جای شهر به 
ویژه در نزدیک مغازه های فست فود وجود دارند و منحصر به 

بستر زاینده رود نیست.
این مقام مسئول در خصوص آسیب های حاشیه ای مبارزه با 
موش ها، به استفاده از مقدار مشخص سم برای از بین بردن 
آنها اشاره کرد و افزود: اســتفاده بیش از حد این مواد برای 
انسان مضر اســت.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اذعان داشت: تعداد موش ها در اصفهان با توجه به زاد و ولد 
زیاد بوده و شامل سه نژاد در نقاط مختلف شهر از جمله بافت 

های فرسوده، محدوده چهارباغ و نقاط معمول شهر است.
مصور راه حل مبارزه با موش ها را در دو مورد، طعمه گذاری 
کلنی های شناسایی شده و دور کردن مواد غذایی از دسترس 
آنها دانســت و گفت: این امر از وظایف همکاران در مدیریت 
پسماند شهری است.وی ازجمله مشــکالت پیش رو در این 
زمینه، به مبارزه با موش های محدوده فست فودی ها اشاره 
کرد و افزود: این موش ها نســبت به ســم مقاوم شده اند و ما 
مجبور به تغییر سم ها و ترکیب آن شده ایم؛ ولی به دلیل تغییر 
در اکوسیستم اجازه حذف کامل آنها را نداریم.معاون خدمات 
شهری شــهرداری اصفهان در مورد علف های محدوده پل 
شهرستان اذعان داشت: این قسمت از بستر رودخانه به دلیل 
فضای متفاوت، از قدیم محل زندگی بعضی موجودات بود و 
باید به همین شکل باقی بماند؛ چرا که تغییر در این قسمت 
باعث اعتراض اداره کل محیط زیســت اســتان اصفهان می 
شود و نباید علف های هرز از یک حدی کوتاه تر شود؛ چراکه 

زیستگاه گروهی از پرندگان است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

هزینه 500میلیون تومانی برای مبارزه با موش ها

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبرداد:

رطوبت 80درصدی پسماندهای شهر 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در گفت وگو 
با »ایمنا« می گوید: روزانه در شهر اصفهان حدود ۱000 تن پسماند 
شهری جمع آوری می شــود که از این میزان، حدود ۶0درصد آن 
مواد آلی است و این پسماندها ۸0 درصد رطوبت دارند.امیر حسین 
کمیلی با اشاره به اینکه ماده آلی که تبخیر نشده و به صورت شیرابه 
از خطوطی که درون آنها ماده آلی ریخته شده، جاری می شود، در 
مجاورت هوا طی چند ماه کوددهی به بلوغ می رسد، اظهارمی کند: 
این شــیرابه ها در الگون هایی )فضاهای بزرگ مســتطیل شکلی 
هستند که عایق گذاری شــده اند تا شــیرابه ها به زمین نفوذ پیدا 
 نکنند(، جمــع آوری و در حال حاضر بــه روش تبخیری مدیریت 
می شــوند. وی تصریح می کنــد: آن مقدار رطوبــت و آبی که در 
منازل در سطل های زباله تولید می شود و در پسماندهای شهری 
موجود اســت، »آب زباله ها« هســتند که هنوز نمی توان عنوان 
»شــیرابه« را به آنها اطالق کرد؛ اما این آب ها اگر به پســماندهای 
 مــواد ســمی وارد شــود، تبدیل بــه شــیرابه بســیار خطرناک 
می شود.کمیلی تاکید می کند: این مواد سمی شامل باتری های از 
کارافتاده و کوچک است که عموما به سطل زباله انداخته می شود و 
البته این اقدام بسیار خطرناک است چون در تولید آنها فلزات سنگین 

و مواد سمی به کار رفته است.
وی اضافه می کند: با توجه به اینکــه در تولید ضایعات الکتریکی و 
الکترونیکی فلزات سنگین و مواد سمی به کار رفته است، به محض 
اینکه در زباله قرار گیرد، کم کم تجزیه می شود و مواد سمی و فلزات 
سنگین وارد پسماندها شده و آب زباله ها را تبدیل به شیرابه می کند 
که برای محیط زیست بسیار مضر است و می توان گفت روشی برای 

مدیریت آن وجود ندارد.

مدیر منطقه10شهرداری اصفهان:

آسفالت معابر بر اساس اولویت بندی 
انجام می شود

مدیر منطقه۱0شــهرداری اصفهان گفت: عملیات آسفالت معابر 
اصلی و فرعی شهر با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و رسیدن به 
استانداردهای مطلوب شهری در دستور کار شهرداری های مناطق 

۱5گانه قرار دارد.
عبدالرسول امامی اظهار کرد: آسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه به 

منظور تردد روان شهروندان در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی و آسفالت معابر بر اساس اولویت بندی 
انجام می شود، تصریح کرد: در سال جاری برای آسفالت معابر فرعی و 

اصلی منطقه، ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
 مدیر منطقه۱0شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر اصلی خیابان 
های فرسان در خیابان عسگریه، خیابان امامزاده ابراهیم در خیابان 
مصلی، خیابان امامزاده اسحاق در خیابان پروین و خیابان گلستان 

در خیابان عسگریه تکمیل شد.
 امامی عنوان کرد: همچنین آســفالت معابر اصلی خیابان شــهید 
داوودی در خیابان میثم و محوطه اطراف شهرک سالمت، چهارراه 
شیخ طوســی در خیابان پروین و خیابان حکیم اسدی در خیابان 

پروین-شیخ طوسی انجام شد. 
وی با اشــاره به اینکه تاکنون برای آسفالت معابر اصلی منطقه یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است، اضافه کرد: 50درصد 
از بودجه آسفالت سال جاری، برای آســفالت معابر فرعی و اصلی 

منطقه هزینه شده است.

مدیر طرح پردیس هنر گفت: مساحت پردیس هنر 75 هزار مترمربع است 
که برای مرحله نخست آن ۸5 میلیارد ریال هزینه شده.

ناصر کریمی افزود: طرح پردیس هنر شامل دو مرحله است که ورودی، 
جاده VIP، برکه ها و آبشارهای مجاور خیابان، فرش گل، داالن بهشت 
و پارکینگ ها، از مراحل اجرای مرحله نخست آن محسوب می شود. وی 
طراحی وکارکرد پردیس هنر آبشار درحاشــیه زاینده رود را از اهمیت 
خاصی برخوردار دانست و گفت: با طراحی این پردیس با رویکرد خانواده 
محور،لحظات شاد و با نشــاطی برای اعضای خانواده فراهم شده است. 
مدیر طرح پردیس هنر آبشــار اصفهان افزود: مرحلــه دوم این پردیس 
آبنمای مرکزی، جاده اصلی، گلخانه و بوستان کودک است که با اعتبار 

اولیه۱50میلیارد ریال در دست اجراست.

مدیر طرح پردیس هنر خبر داد:

 اجرای مرحله دوم پردیس 
هنر آبشار

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی بوستان 
جنگلی نگین با مساحت ۳۲ هزار متر مربع در ۲ فاز برنامه ریزی شده 
است. محمد رضا برکت با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی فاز اول این 
بوستان به مساحت ۹ هکتار در سال گذشــته آغازشد، افزود: در حال 
حاضر عملیات اجرایی این بوستان تکمیل شــده و آماده بهره برداری 
اســت. وی تاکیدکرد: احداث بوســتان جنگلی نگین در شمال شهر 

اصفهان در کاهش آلودگی هوا بسیار تاثیرگذار است.
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه پیاده روهای این 
بوستان برای معلوالن، سالمندان، جانبازان و نابینایان مناسب سازی 
می شود، تصریح کرد: احداث مسیر عبور ویژه دوچرخه سواری در این 

بوستان نیز طراحی شده است.

مدیر منطقه1۲شهرداری اصفهان خبرداد:

تکمیل عملیات اجرایی 
بوستان جنگلی نگین

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:

تمدید اجرای شهرام ناظری تا 18شهریور
مکان: کاخ مجلل چهلستون

زمان: روزهای ۱۶، ۱7 و ۱۸ شهریور ماه

+  اصفهان

مدیرکل کمیته امداد با اشاره به اینکه هرساله کمیته امداد اســتان در روز عید قربان پذیرای نذورات مردمی است، 
عنوان کرد: کمیته امداد با ایجاد پایگاه هایی در روز عید قربان از مردم نذورات را دریافت و به نیازمندان کمک می کند.

حمیدرضا شیران  با اشاره به اینکه بیش از ۳70 میلیون تومان نذورات نقدی و غیرنقدی در عید قربان جمع آوری شد، 
افزود: از این مبلغ، ۱۱0 میلیون تومان، نقدی و ۱۶0 میلیون تومان غیر نقدی بوده است.

وی با اشاره به اهدای ۳۶0 میلیون تومان نذورات در عید قربان سال گذشته و افزایش ۳ درصدی این مبلغ، افزود: بیش 
از ۸0 میلیون تومان از نذورات به صورت نقــدی و ۲۸۱ میلیون تومان 
به صورت غیر نقدی از ســوی مردم و مراکز نیکوکاری استان اصفهان 

دریافت شده است.
مدیرکل کمیته امداد بابیان اینکه گوشــت های نذری بر اســاس نیاز 
خانواده های تحت پوشش به صورت بهداشتی بسته بندی و درب منازل 
تحویل داده می شود، تصریح کرد: کمیته امداد با تالش و همت مسئوالن 
در کوتاه ترین زمان نذورات نقدی و غیرنقدی جمع آوری شــده رابین 

نیازمندان توزیع کرد.
وی در پایان، ضمن تاکید بر همیاری و همکاری نیکوکاران و خیران با 
این نهاد عنوان کرد: مشارکت هر چه بیشــتر خیران در طرح های حمایتی، موجب تسریع در رسیدگی به امور فقرا و 

ارائه خدمات مطلوب تر می شود.

 در عید قربان صورت گرفت؛

جمع آوری بیش از 370 میلیون تومان نذورات نقدی و غیرنقدی
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: از شهریورماه سال گذشته حذف 
کاالهای خارجی که مشابه داخلی آنها در کشور موجود است در دستور کار قرار گرفت؛ البته برخی از محصوالت همچون 
لوازم آرایشی و بهداشتی را که با اســتقبال مردمی روبه رو بود، نمی شد حذف کرد؛ گرچه اولویت با عرضه محصوالت 

داخلی است.
اصغر کشاورز راد ادامه داد: در هر بازار روز کوثر بین 5 تا ۱5 هزار نوع کاال وجود دارد که عمده محصوالت آنها در کشور 

تولید می شود که با برگزاری جشنواره کاالی ایرانی در سال گذشته سعی در 
اشاعه فرهنگ استفاده از همین کاالها کردیم. مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان عنوان کرد: ما اول از تولیدات 
بومی استان و بعد از تولیدکنندگان کشوری حمایت می کنیم و این حمایت 

ها باعث شده که بسیاری از آنها حتی صاحب »برند« شوند.
وی اضافه کرد: جشنواره لوازم التحریر نیز باتوجه به بازگشایی مدارس در 
همین راستا طراحی شده و در حال اجراست و تا ۱5مهرماه در بازارهای روز 
کوثر ادامه  دارد؛ در این جشنواره، عرضه لوازم التحریر به صورت مستقیم از 

کارخانه و با قیمت عمده عرضه می شود.
کشاورز راد خاطرنشان کرد: به مناسبت های مختلف همچون ماه مبارک رمضان، ماه محرم و عید نوروز نیز فروش ویژه 

کاالهای ایرانی در بازارهای روز کوثر برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری خبرداد:

برپایی جشنواره لوازم التحریر تا ۱۵مهرماه

معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
سـاماندهی محـالت شـهر اصفهـان بـه دنبـال اجـرای طرح هـای 
محرومیت زدایـی در دسـتور کار قـرار دارد، اظهـار داشـت: بـرای ایـن امر 
و بـه منظـور بازگشـایی گلوگاه هـای شـهری اصفهـان در سـال گذشـته 
۲7میلیـارد تومـان بودجـه اختصاص یافـت که بخـش عمـده ای از آن نیز 

محقـق شـد.
سـیدجمال الدین صمصـام شـریعت در ادامه با اشـاره به اینکه بسـیاری از 
محالت شـهر اصفهـان از فقر شـهری و بافـت ناکارآمد رنـج می بـرد، ابراز 
داشـت: باید توجه داشـته باشـیم که بـرای ارتقای سـطح کیفـی محالت 

نیازمند همـکاری و مشـارکت مردم هسـتیم.

روند توسعه حاشیه های شهر اصفهان تغییر می کند
 معاون معماری و شهرسـازی شـهرداری اصفهان با اشـاره به اینکه توسعه 
مناطق حاشـیه ای با وضعیـت فعلی به صالح شـهر اصفهان نیسـت، گفت: 
در نظـر داریـم بـا اجـرای پروژه هـای محـرک توسـعه، رونـد توسـعه در 

حاشـیه های شـهر اصفهـان را تغییـر دهیم.
وی با بیـان اینکه در حـال حاضـر روند مهاجرت به شـهر اصفهـان کاهش 
یافتـه اسـت، افـزود: از ایـن پـس بـا جمعیـت حـدود ۱0 الـی ۱5 سـال 
گذشـته مواجه نخواهیـم بود و می تـوان طرح هـای توسـعه ای را راحت تر 

اجرایـی کرد.
صمصام  شـریعت بـا تاکیـد بـر اینکـه سـاماندهی امنیـت، سـیما و منظر 

و بهبـود فضاهـای عمومـی تنهـا بـا مشـارکت شـهروندان در محـالت 
امکان پذیر اسـت، گفت: این اقدامـات را در محالت شناسـنامه دار اصفهان 

آغـاز خواهیـم کرد.
وی با بیان اینکـه »حصه«، یکـی از محالت شناسـنامه دار اصفهان اسـت، 
بیان داشـت: حصه در طـرح بازنگری شـهر اصفهان شناسـنامه دار شـده و 

شـهرداری موظف به ارائـه خدمات بـه این منطقه اسـت.
معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهرداری اصفهـان، بـا بیـان اینکـه طرح 
ارتقـای کیفـی محله حصـه اصفهـان در سـال جـاری در دسـتور کار ویژه 
قرار گرفتـه اسـت، افـزود: سـاماندهی جـاده فـرودگاه ورودی اصفهان در 
ایـن منطقـه می توانـد در اجـرای این طـرح تاثیر بسـزایی داشـته باشـد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

مهار مهاجرت
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله  :
با ريختن اولین قطره خون قربانی ]به زمین[، صاحب قربانی آمرزيده 

می  شود.
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آیا گاهی از شــدت ترس احســاس فلج شدن به 
شــما دســت می دهد؟ بســیاری از کارآفرینان، 
مالکان کســب و کار و فروشــندگان از فکر اینکه 
 ممکن است پاسخ منفی بشنوند، احساس وحشت 

می کنند. 
من دلیلش را می دانم. اگر شما هم مانند دیگران 
باشــید، یکی از اولیــن خاطراتی کــه از دوران 
 کودکی به یاد دارید، پاسخ های منفی خانواده به 
خواســته هایتان بوده اســت: »نه! نمی تونم یه 
شــیرینی دیگه بهت بدم«، »نه! اجازه نداری االن 

بری بیرون.«
اما اگر نتوانید مقاومتی را که نسبت به »نه شنیدن 
دارید از بین ببرید، هیچ گاه نخواهید توانســت به 
اهدافتان دســت پیدا کنید. مهم ترین ویژگی که 
به موفقیت منجر می شود، شــجاعت است. افراد 
موفق از فرصت ها به خوبی استفاده می کنند. آنها 
اســتراتژی هایی برای مواجه شدن با پاسخ منفی 
ایجاد می کنند و می پذیرند که شکست ایستگاهی 

اجتناب ناپذیر و ضروری در مسیر موفقیت است.
من در طول این سال ها روش هایی ابداع کرده ام 
که به من در رو به رو شــدن با ترس هــا و بازیابی 
شجاعت از دست رفته ام کمک کرده اند. من اصال 
نمی دانستم تا این حد شجاعت در من وجود دارد! 
در ادامه به پنج استراتژی که بیشترین تاثیر را روی 

من داشته، اشاره می کنم.
1. اجازه دهید پاسخ منفی شارژتان کند

لحظه ای در مورد قهرمانان ما، کارآفرینان موفق و 
رهبران فکری تامل کنید. شرط می بندم که همه 
آنها در شرایط دشواری به این موفقیت رسیده اند. 
زمانی که این موضوع را درک کنید، شــما نیز به 

موفقیت خواهید رسید.
قبل از اینکه یک انتشارات کوچک در لندن برای 
اولین بار تصمیم به چاپ کتاب »هری پاتر« بگیرد، 
ده ها انتشــارات دیگر دست رد به سینه جی. کی. 
رولینگ زدند. تازه مدیر آن انتشارات کوچک هم 
به دلیل اصرارهای دختــرش چاپ این کتاب را بر 

عهده گرفت!
شــرکت موســیقی دکا به بیتلز گفته بود: »ما از 
صدای موسیقی شما خوشــمان نمی آید؛ ضمنا 

گیتار هم دیگر به آخر کار رسیده است!«
در چاپ ســوم دیکشــنری Black’s Law و در 
مثالی برای توضیح عبارت »غیرممکن«، از »سفر 

به ماه« یاد شده بود.
شجاعت ویژگی ای است که به مردم اجازه می دهد 
از پاسخ های منفی عبور کنند و قوی تر شوند. هیچ 
کس از درد، رنج و شکست مصون نیست، اما درد 
می تواند شجاعت ایجاد کند و شجاعت می تواند 

قدرت و موفقیت به بار بیاورد.

مهارت زندگی

 عادت های  رو به رو شدن 
و پذیرش پاسخ منفی

یادداشت

نه اینکه فکر کنید من حیوان هراسی دارم ها؟ نه  ندا شاه نوری
خیلی هم به مادر طبیعت احترام می گذارم و 
حتی سعی می کنم هیچ وقت پام رو جلوش دراز نکنم، اما خب بعضی 
حیوانات واقعا برای زندگی در طبیعت آفریده شــده اند و دیدنشون از 
فاصله نزدیک وزندگی کردن باهاشون کار هر کسی نیست. تصور کنید 
به یک میهمانی دعوت شــده اید و صاحبخانه هــم یک طوطی دارد. 
صاحبخانه چند دقیقه ای طوطی را به حــرف می گیرد و بعد از اینکه 
مجلس گرم شد، پرنده را از قفس در می آورد. خب پرنده است؛ طبیعی 
است که پرواز می کند و از این سر اتاق به آن سر اتاق بال می زند. بعضی 
از میهمان ها سرشان را می گیرند و جیغ می کشند. بچه ها باال و پایین 
می پرند و  بعضی دیگر از میهمان ها هم سعی می کنند، توجه طوطی را 
به خودشان جلب کنند تا بیاید و روی شانه شان بنشیند و با هم عکسی 
به یادگار داشته باشند تا سند شجاعتشان باشد. حاال به نظر شما طوطی 
 کجاست؟ روی میز عسلی کنار کتابخانه و در حال جویدن سیم تلفن. 
هر چند لحظه یک بار هم نگاهی به حاضرین در مجلس می اندازد و بعد 
به نوک زدن ســیم ادامه می دهد.پرنده  ترسیده و دیگر به قفسش بر 
نمی گردد. میهمان ها هم هیجــان زده اند. یکی می خواهد به طوطی 
نزدیک شود و آن یکی از طوطی فرار می کند. قیامت شده و خانه حسابی 
به هم ریخته؛ توی این هاگیر واگیر یکی از بچه های فامیل، طوطی را از 
دم می گیرد و دور سرش می چرخاند. قلب صاحبخانه در حال ایستادن 
است، اما توی آن شلوغی صدا به صدا نمی رسد. مادر بچه جیغ می کشد 
که »دست نزن بهش آنفلوآنزای مرغی می گیری!« طوطی توی هوا جیغ 
می کشد، بچه جیغ می کشد و صاحبخانه هم جیغ زنان تالش می کند 
خودش را به بچه و طوطی برســاند که حاال وحشــت کرده و کلی از 

پرهایش توی هوا پخش شده است. 
چند دقیقه است که همه جا ساکت اســت. صدا از کسی در نمی آید. 
همه با دهن باز به پنجره ای خیره شــده اند که طوطی از آن خارج شد 
و حاال روی درخت خرمالو نشســته و دارد پرهایش را مرتب می کند. 
طوطی،حسابی ترسیده، پرهایش را چند وقت پیش چیده اند، اما هنوز 
می تواند خودش را از درخت  روی دیوار و از دیوار به حیاط همســایه 

برساند. 
 قصدم از گفتن این حکایت این بود که بگم، درســت اســت داشتن 
حیوانات توی خونه برای پر کردن تنهایی و دادن آرامش به آدم خیلی 
خوبه، اما نه هر حیوانی را می شــود توی خانه نگه داشــت و نه در هر 
موقعیتی می شــود آن را نمایش داد. برای ما، برای میهمان ها و برای 

خود حیوان هم سخت است. 

باغ 
کاغذی

خطبه امام حسین)ع( در منا را باید یکی از آتشین خطبه های               
ایشان در بیدار کردن جامعه اســامی بر شمرد. ایشان پس 
از گواه گرفتن مســلمین بر حقایقی تاریخــی مانند والیت 
امیرالمومنین)ع( و جایگاه واالی ایشــان نــزد پیامبر)ص( 
مطالبی را به امت اسامی تذکر می دهند. مطالبی که حاکی 
از رشد انحراف در جامعه اسامی دارد و نشان می دهد که این 
خطر به قدری جدی است که اباعبدا...الحسین)ع( برای تفهیم 

این مسئله از مثال زدن به بنی اسراییل ابایی ندارند.
سیدالشهدا )ع( از مسلمین می خواهند نسبت به وقایعی که 

در جامعه اسامی روی می دهد بی تفاوت نباشند. »بدین سان 
خداوند آنان ]دانشمندان یهودی[ را نکوهش کرد، چون آنان 
از ستمگر میان خود کارهای زشت و فساد می دیدند و نهی شان 
نمی کردند به طمع آنچه از آنها به ایشان می رسید و از بیم آنچه 
از آن می ترسیدند، با اینکه خدا می فرماید: از مردم نترسید و 

از من بترسید.«
کتاب »شرحی بر خطبه امام حسین)ع( در منا« اثر محمدرضا 
حدادپور جهرمی از سوی دفتر نشــر معارف روانه بازار کتاب 

شده است. 

 »شرح خطبه
 امام حسین)ع( در منا« 

حیوان خانگی

دیوانه وار ترین بازی ها در شهربازی های دنیا)4(
دانستنی ها

ذهنت رو خالی کن؛ خودت باش!
فقط باید به دنبال چیزی بری که دلت می گه.از 
منطقه امنت خارج شو،مشکلت اینه که انگیزه و 
شور الزم رو برای رسیدن به هدفت نداری،این 
همه توجیه و دلیل تراشی نامعقول و مسخره ات 
هم برای همینه.انتحار در ســکوت قلب آماده 
میشه.مثل یک اثر هنری بزرگ.ذهنت رو خالی 

کن؛ خودت باش.

»ریگ روان«
»استیو تولتز«

جدول شماره 2227

افقی
1- اثری از آگاتا گریستی 

2- به دروغ به چیزی تظاهر کردن
3- بـت جاهلیـت - بـرف بـه ترکـی - ضمیـر 

مخاطـب - قلـب
4- در غربت بیشـتر مـی زنند! - جبر و فشـار - 

پیشـوندی معادل ده - دارو
5- در گفتـن آن پیشـقدم باشـید - زیـارت 
کننـدگان - رییـس سـابق کشـور آفریقایـی 

سـودان بـا نـام کوچـک جعفـر
6- غارت - خداوند - مقابل یمین

7- اشـاره دور - فیلمـی از داریـوش فرهنـگ 
- عطـر مایـه

8- شـعر رزمـی - معضـل اقتصـادی گریبانگیر 
اقشـار کـم در آمد

9- ظرف ها - نومید - عدد جز قرآن مجید
10- امان و زینهار - علت - وزنه ورزشی

11- شیطان و اهریمن - دانش ها - برگزیده 
12- محل عبور و گـذرگاه - مرکـز یونان - تیم 
همدانـی لیـگ برتـر فوتبـال - الهـه ازدواج و 

حامـی زنـان متاهـل در یونان باسـتان
13-عالمـت صفـت تفضیلـی - امـا - بـی غش 

- شـامل همـه
14- شکست دادن و از فعالیت محروم کردن

15- در اثـر صدمات و مشـکالت بـه مرگ خود 
راضی شـدن!

عمودی
1-کشـور چنگیز خـان - فیلـم سـامان مقدم با 

بـازی هدیـه تهرانی و علـی مصفا
2- راهرو سر پوشیده - مخزن کاال

3- در صفـر درجـه یخ مـی زنـد - بـرج فانوس 
دریایـی - از اوراق بهـادار - حـرص و طمع

4-شـکاف سـر قلـم - آبـزی دراز - لغزنـده و 
ک چسبــنا

5- برنـج فـروش - برنـا - تیـم مایلـی کهـن در 
لیـگ برتـر

6- فاتـح و کامیـاب - ترشـی آزمایشـگاهی - 
کـت حر

7- رفوزه - مسافر - نفرین - مخفف دختر
8- مـرده ریـگ و مـا تـرک - شـیمی کربـن - 

رغبـت - امتحـان لبـاس
9- پیشـوند نفـی - متـه - موسسـه معـروف 

آمـاری بـه نـام موسـس آن - نـام ترکـی
10- قصـر میـان بـاغ - بیمـاری سـگ - خـو 

فتـه گر
11- حکم و دسـتور - شـهر انار - لبـاس بانوان 

ی هنـد
12- کتاب مقـدس هنـدوان - نه پیر نـه جوان 

- غـزوه پیروز
13-  رود اروپایی - سـینما گـر آمریکایی خالق 

میکـی موس - کناره - سـایه گاه 
14- نویسـنده فرانسـوی عشـق من هیروشیما 

- چشـمک زن آسـمان در شب
15- شـهری در همـدان - نوعـی اعـدام بـا 
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تبدیل کنده درخت به نیمکت اژ دها 
»ایگور لوسکوتو« اخیرا با جدیدترین شــاهکارش، اینترنت را تکان داده 
است. یک نیمکت اژدهایی باشــکوه که با اره برقی از دل یک کنده بزرگ 

بیرون کشیده شده است.
روشن نیست ایگور یکی از طرفداران بازی تاج و تخت است یا فقط اژد ها 
دوست دارد، اما هیچ شکی وجود ندارد که او استعداد فوق العاده ای دارد. 
این هنرمند که در استونی متولد شده 15 سال است که مجسمه سازی با 

اره برقی را شروع کرده است.
 او در حال حاضر در سراسر اروپا ســفر می کند و مهارت باورنکردنی خود 
را به نمایش می گذارد. اگرچه او از ابزارهای گوناگون برای جزئیات بسیار 
پیچیده استفاده می کند، اما بخش عمده کارش را با اره برقی انجام می دهد 

که شاهکارهای پیچیده اش را جالب تر می کند.

یک جوان آمریکایی و ســتاره رســانه های اجتماعی به نام»فرانک وایت« 
توانست با استفاده از یک نوع صابون در یک فرآیند چند ساله رنگ پوست 
خود را از سیاه به سفید تبدیل کند. وایت ستاره 28 ساله یوتیوب می گوید: 
خیلی خوشحالم پس از سال ها زحمت باالخره به نتیجه رسیدم. او از کودکی 
برای تغییر رنگ پوستش تالش های زیادی کرده بود  و اینک رنگ پوست او 
به طور کامل تغییر کرده است. او می گوید: در ابتدا می خواستم رنگ پوستم 
را تلطیف و سیاهی آن را کمرنگ تر کنم و حتی خودم محلول های شیمیایی 

خاصی را ابداع کرده ام.
 فرانک وایت ادعا می کند که محلول های او کامال بی خطر هستند. واکنش به 
این تغییر رنگ خودخواسته در فضای مجازی همچنان ادامه دارد و بسیاری 

کار او را مورد انتقاد قرار داده اند.

تغییر رنگ پوست یک سیاه پوست

تصاویر روز

عکاسی از غارهای فرش شده

6- سرسره آبی کنن بال لوپ- آمریکاحرف حساب
این بار و در میان این لیست مرگ بار، نام یک سرسره آبی به 
 Cannonball( چشم می خورد؛ سرسره آبی کنن بال لوپ
 )Action( که عمر کوتاهی داشت. شهربازی اکشن )Loop
در نیوجرسی آمریکا، جایی است پر از وسلیه های خطرناک 
بازی. لیکن »کنن بال لوپ« به حدی مرگ بار بود که چندین 
پرونده قضائی برای این پارک دست و پا کرد و سرانجام پس 
از یک ماه، در ســال 1985 توقیف شد؛ البته در سال های 
1996 و 97 باز هم برای چند روز این سرســره راه اندازی 
شد، اما باز هم به دلیل ایجاد مصدومیت برای مسافران برای 
همیشه تعطیل شد. در زمان راه اندازی این دستگاه بسیاری 
معتقد بودند که حتی در نگاه اول ســاختار غیر کارآمد و 
خطرناک این دستگاه مشخص است. کارکنان شهربازی 
اکشن هم مدعی شدند که در ازای پیشنهادهای چند صد 
دالری از آنها خواسته شــده بود به طور آزمایشی به درون 
سرسره مرگ بار» کنن« بروند. ایمنی »کنن بال لوپ« به 
قدری ضعیف بود که تنها دریک مــاه چندین زخمی و 6 

کشته بر جای گذاشت.
7- چرخ و فلک شهربازی کاتماندو- نپال

چرخ و فلک ها معموال از آرام ترین اقالم شــهرهای بازی 
هستند، اما این یکی با سرعت دیوانه وارش شناخته می شود! 
در شــهربازی کاتماندوی نپال )Kathmando( چرخ و 
فلکی خود نمایی می کند که شــاید متفاوت ترین چرخ 
و فلکی باشــد که در عمرتان دیده اید، زیرا برخالف دیگر 
همنوعانش شــما را در آرامش به دور خود نمی چرخاند. 
شما در این سواری با سرعت می چرخید و کابین تان هم به 
دلیل این سرعت باال به اطراف تاب می خورد. افرادی که در 
کاتماندو به سراغ این چرخ و فلک رفته اند، آن را ترسناک 
و غافلگیر کننده قلمداد می کنند. تکان های این کابین ها 
تا حدی است که در سال 2014 دخترکی از آن به بیرون 
پرتاب شد ولی خوشبختانه توانست خودش را تا رسیدن 
امداد، آویزان به دستگاه نگه دارد. گردشگران بسیاری صرفا 
به خاطر این چرخ و فلک به کاتماندو سفر می کنند و تمام 

خطرات این تجربه هیجان انگیز را به جان می خرند.
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