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 از مساعدت دلسوزانه و صادقانه شما جهت رفع مشکل فرزندم که با تالش ها 
و پیگیری های جنابعالی بحمدا... به سرانجام رسید، کمال تشکر و قدردانی 

را دارم.

جناب آقای حاجی
 نماینده محترم شاهین شهر

حسن امیدی

مسئوالن دو استان اصفهان و چهارمحال بر سر 2 پروژه به توافق می رسند؟

11

 ۳۵ هتل جدید در اصفهان 
در حال ساخت و بهره برداری است 3

 ماموریت سپاه اصفهان 
برای بازسازی مساجد در سوریه

بهره برداری از ۲ طرح عمران 
روستایی در چهارمحال و بختیاری 7

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی 
استان اصفهان برگزار شد

ـناقشـه آبـی م

ادامــه در صفحه8 

تجمع مردم مقابل ساختمان اداره محیط زیست استان اصفهان؛

حکمی که با اعتراض همراه شد
سید رحمان دانیالی، متولد بروجن از توابع چهارمحال و بختیاری با سابقه 
19 ساله در محیط زیست هفته گذشته به عنوان مدیر کل محیط زیست و 
منابع طبیعی اصفهان منصوب شد. از مسئولیت هایی که دانیالی تا کنون به عهده 
داشته می توان به رییس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان، مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان قم ، رییس اداره محیط زیست نجف آباد - تیران و رییس 

اداره محیط زیست شهرستان لردگان و...

آیین تکریم و تودیع شهردار اصفهان برگزارشد؛

آغاز»قدرت«

6

8

طرح انتقال آب»بن-بروجن« به دغدغه ای جدی برای مسئوالن دو استان همسایه تبدیل شده است.  
نمایندگان اصفهان و چهارمحال برسر انتقال یا عدم انتقال آب بن-بروجن بحث می کنند و گاهی مشاهده 
می شود که این بحث ها به تک و پاتک های کالمی هم منجر می شود. روز گذشته درحالی که حیدرعلی عابدی نماینده 
مردم اصفهان در مجلس تنها راه حل مشکل بی آبی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را بهره برداری تونل سم 
کوهرنگ و بهشت آباد دانست، »مهدی پژوهش« عضو کمیته ملی کارون مدعی شد مسئوالن استان اصفهان بر سر 
انتقال آب بن-بروجن و احداث تونل کوهرنگ معامله می کنند و پیشرفت پروژه بن-بروجن را منوط به احداث تونل 

سوم کوهرنگ کرده اند. مشروح سخنان این دو مسئول را می توانید در صفحات 3 و 7 بخوانید.
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سپاهاِن کرانچار را چه شده است؟

زرد پوشان در بحران

آیین تکریم و تودیع شهردار اصفهان صبح دیروز برگزار 
شد تا قدرت ا... نوروزی رسما بر صندلی ریاست مدیریت 
شهری شهر گنبدهای فیروزه ای، تکیه زده و شهر اصفهان وارد فاز جدید 

مدیریت شود.
این مراسم  در حالی صبح دیروز برگزار شد که قدرت ا... نوروزی 31 مردادماه 
سال جاری با رای اکثریت اعضای شورای پنجم، به عنوان شهردار جدید شهر 
انتخاب شده بود؛ ولی حکم این انتصاب که طبق قانون شوراها )که صدور 
حکم برای شهرهای باالی 200 هزار نفر باید توسط وزارت کشور انجام شود( 
با تاخیر توسط  این وزارت ابالغ شد تا کلید سکانداری مدیریت شهری نصف 
جهان، با حرف و حدیث های زیادی به نوروزی برسد و برگزاری آیین تکریم 

و تودیع شهردار اصفهان نیز با حاشیه هایی همراه شود.
در این مراسم  که جمعی از مسئوالن استانی حضور داشتند، نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه اصفهان که در مراســم های گذشته شهرداری شرکت 

می کرد، غایب بود تا عدم حضورش مورد توجه رسانه ها قرار گیرد. 
عدم حضور برخی نمایندگان اصفهان دراین آیین نیز از حاشیه های دیگر 
این مراســم بود که گمانه زنی ها برای مخالفت آنها بــا انتخاب قدرت ا... 
نوروزی به عنوان شهردار اصفهان را تقویت کرد؛ به ویژه اینکه پیش از تایید 
حکم شهردار اصفهان توسط وزارت کشور، شایعاتی درباره مخالفت برخی 
مسئوالن و نمایندگان استان با حضور نوروزی در رأس شهرداری اصفهان 

به گوش می رسید.
واکنش رییس شورای چهارم شــهر به صحبت های فتح ا... معین درباره 
بدهکاری های شهرداری اصفهان، از دیگر حاشــیه های این مراسم بود. 
رییس شورای پنجم شهر، در این آیین با اشــاره به بدهی های حال شده 
نقدی شهرداری اصفهان گفت: بدهی های نقدی برای هزینه های جاری 
118میلیارد تومان، بدهی های حال شده نقدی برای هزینه های عمرانی 
137میلیارد تومان، بدهی های حال شده نقدی غرامت امالک 83 میلیارد 
تومان و بدهی های حال شــده نقدی بابت تسهیالت بانکی 52 میلیارد و 
700میلیون تومان است. فتح ا... معین  میزان بدهی های شهرداری اصفهان 
را جمعا 391 میلیارد تومان اعالم کرد که رییس شورای چهارم شهر درپاسخ 
به این صحبت گفت: این آمارها پایه اصلی ندارند، ولی صحبت های رییس 
شورای پنجم شهر اصفهان در مورد آمار بدهی های شهرداری صحت دارد؛ 
از این رو باید با همراهی یکدیگر این بدهی ها را پرداخت کنیم. رییس سابق 
شورای شهر اصفهان در دوره چهارم تاکید کرد: در قبال این بدهی ها هزاران 
پروژه در شهر اصفهان اجرایی شده و اصفهان را سرآمد شهرهای دیگر کرده 
است و مهم تر از همه اینکه ما حمایت های مردم، علما و سایر مدیران را به 

همراه خود داریم.                           مهدی زرگر/ زاینده رود
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مدیر سیا؛ گزینه اصلی جانشینی وزیر خارجه آمریکا
همزمان با تشدید تنش ها میان ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل 
از »افراد مطلع« در کاخ سفید گزارش داد دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به صورت جدی 
مایک پامپئو، مدیر سیا را برای جایگزینی رکس تیلرسون در پست وزارت خارجه در نظر دارد.

يادداشت

واکنش

تســنیم: معاون اول رییس جمهور با بیــان اینکه بخش 
خصوصی خواهان مبارزه با فساد اســت گفت: فساد در 
کشور رخنه کرده و من بیش از همه می دانم وضعیت فساد 

به کجا کشیده است.
اســحاق جهانگیــری در همایش روز ملی روســتایی و 
عشایری در سالن اجالس ســران تهران اظهار کرد: هیچ 
خط قرمزی برای مبارزه با فســاد نباید داشته باشیم اما 
در عین حال نباید کســی به بهانه مبارزه با فساد تسویه 

حساب سیاسی کند. 
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه چالش های پیش 
روی کشــور با برنامه ریزی قابل حل است گفت: با اتکا به 
ظرفیت های درونی کشور می توانیم مشکالت اقتصادی 
 از جمله بیــکاری را حل کنیــم تا مردم اینقــدر اذیت 

نشوند.
در این باره سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی 
کشور در مورد اینکه آیا پلیس به پرونده مهدی جهانگیری 
برادر معاون اول رییس جمهور ورود کرده اســت گفت: 
طبق آخرین اخباری که در اختیار دارم، این پرونده هنوز 
در اختیار نیروی انتظامی قرار نگرفته. وی ادامه داد: البته 
ممکن است پرونده مزبور به پلیس آگاهی ارجاع داده شود.

آنا : معاون پارلمانی وزارت امور خارجــه با بیان اینکه 
ایران به طــور جدی مخالف اســترداد نگار قدس کنی 
به آمریکاست، گفت: با وجود بارداری و شرایط مزاجی 
بسیار بد وی در زندان استرالیا، دولت این کشور به هیچ 

شکلی با ایران همکاری نمی کند.
حسن قشقاوی با اشــاره به زندانی شــدن نگار قدس 
کنی در زندان زنان اســترالیا به بهانه نقض تحریم های 
آمریکا، گفت: با توجه به شــرایط جسمانی خاص خانم 
کنی مبنــی بر بــاردار بــودن وی، وزارت امور خارجه 
طی این چند مــاه، چه از داخل کشــور و چه از طریق 
نمایندگی ایــران در اســترالیا، به طور جــدی پیگیر 
موضوع بوده و رایزنی هایی را انجام داده اســت؛ حتی 
سفیر استرالیا نیز احضار شــده، اما متاسفانه شاهد بی 
 اعتنایی شــگفت انگیز دولت استرالیا به این امر انسانی

 هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نــگار قدس کنی هم بی گناه و هم 
باردار اســت، افزود: هر گونه ادعایی درخصوص نقض 
تحریم های آمریکا علیه ایران توســط این خانم، اثبات 

نشده و واقعی نیست.

جهانگیری: 

من بیشتر از بقیه می دانم فساد به 
کجا کشیده است

معاون پارلمانی وزارت امور خارجه:

مخالفت جدی ایران با استرداد 
نگار قدس کنی به آمریکا

اسماعیل رضوان در گفت وگو با العالم:

می خواهیم رابطه با ایران در 
بهترین حالت ادامه داشته باشد

عضو فراکسیون نمايندگان واليی مجلس:

تغییر نظام ریاستی، نیازمند ایجاد 
سیستم دو مجلسی است

یکی از رهبران جنبش حماس گفت: ســالح جنبش 
حماس، خط قرمز است و در مذاکرات هفته آتی قاهره 

مطرح نیست.
اسماعیل رضوان گفت: این جنبش با این سقف مشخص 

شده سر میز مذاکره حاضر خواهد شد.
وی در گفت و گوی ویژه با شبکه العالم افزود: هدف اصلی  
جنبش حماس از سازش با جنبش فتح، تحقق وحدت 
ملی برای مقابله با اشغالگران و تقویت گزینه مقاومت و 

آزادسازی اسرا و تحقق حق بازگشت است.
وی افزود: جنبش حماس به برقــراری روابط مثبت با 
همه کشورها تمایل دارد. رضوان ادامه داد: ایران حامی 
همیشگی مسئله فلســطین بوده و ما می خواهیم این 
رابطه با ایران در بهترین حالت ادامه داشته باشد. ما به 
توسعه روابط مثبت با این کشور که هیچ گاه از حمایت 
ما دست برنداشته،تمایل داریم. وی درباره رابطه جنبش 
حماس با سوریه گفت: این جنبش برای سوریه آرزومند 
ثبات و وحدت اســت. وی درباره تغییــرات جدید در 
رده فرماندهان حماس گفت: این مســئله عادی بوده و 
رهبران و فرماندهان حماس، کامال بیانگر دیدگاه های 

این جنبش در داخل و خارج هستند.

ســیدمحمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری آنا، با اشاره به 
طرح مباحثی پیرامون تغییر نظام ریاستی به پارلمانی 
گفت: اصوال در نظام های مستحکمی که بر توده آرای 
مردم متکی است، تغییر قانون اساسی در مدتی کوتاه 

به صالح نیست.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه 
معموال یک قرن باید از تصویب قانون اساسی بگذرد تا 
میزان کارایی آن مشخص شود، ادامه داد: در ابتدا باید 
بررسی کرد که آیا نظام پارلمانی، نظامی مطلوب شرایط 
ایران هست یا خیر و باید توجه داشت که نمی توان در 

اداره کشور آزمون و خطا کرد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس با بیان 
اینکــه نظام ایــران، نیمه ریاســتی، نیمــه پارلمانی 
اســت، توضیح داد: باید توجه داشــت که تغییر نظام 
نیمه ریاســتی ایــران، نیازمند تغییر نظــام پارلمانی 
اســت، دراین زمینه باید سیســتم، دو مجلسی شده 
و احزاب تقویت شــوند. بنابراین صــرف تغییر نه تنها 
 مشــکلی را حل نمی کند بلکه بر مشــکالت موجود

 می افزاید.

يادداشت

رهبر انقالب، درگذشت داود 
احمدی نژاد را تسلیت گفتند

حضرت آیت ا... خامنه ای، طی پیامی درگذشت داود احمدی نژاد 
را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای محمود احمدی نژاد، درگذشت برادر انقالبی و صادق 
مرحوم آقای حاج داود احمدی نژاد را به بازماندگان محترم بخصوص 
همسر و فرزندان آن مرحوم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت و 

پاداش شایسته  الهی را برای ایشان مسئلت می کنم.
سیدعلی خامنه ای- ۱۵مهر ماه۱۳۹۶

ويژه

بین الملل

نماينده عربستان در سازمان ملل:

مسئولیت کشتار کودکان 
یمنی، متوجه عربستان نیست!

فارس: نماینده دائم عربستان ســعودی در سازمان ملل 
در واکنش به گنجاندن نام این کشور در لیست »ناقضان 
حقوق کودکان« مدعی شد که مسئولیت کشتار کودکان 

یمنی متوجه انصارا... است نه عربستان!
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، عربســتان 
سعودی به اقدام سازمان ملل در گنجاندن نام این کشور 
در لیست کشورهای ناقض حقوق کودکان واکنش نشان 
داد. »عبدا... المعلمی«، نماینده دائم عربستان سعودی در 
سازمان ملل، روز جمعه در گفت وگو با شبکه العربیه مدعی 
شد که ســازمان ملل در گزارش اخیر خود، از همکاری 
و اقدامات ائتالف عربی به رهبری عربســتان در یمن به 
دلیل کاهش خسارت ها قدردانی کرده است. نماینده دائم 
عربستان در سازمان ملل جنبش انصارا... را به استفاده از 

کودکان این کشور به عنوان سپر انسانی متهم کرد.
سازمان ملل روز جمعه اعالم کرد که در سال گذشته در پی 
جنگ ها و درگیری های مسلحانه، بیش از 8 هزار کودک 

جان باخته یا دچار آسیب جدی شده اند.

استعفا به خاطر دیدار با اسد
ایسنا: پدرو آگرامونت، رییس مجمع پارلمانی شورای اروپا 
)PACE(، در پی مناقشات بر سر سفر »غیرمجاز« خود به 
سوریه و مالقات با بشار اسد، رییس جمهور سوریه، در ماه 
مارس آن هم دوشادوش نمایندگان پارلمان روسیه، از این 

سمت استعفا کرد.
به گزارش روزنامه حریت، آگرامونت در ماه مارس به سوریه 
سفر کرده و با بشار اسد، رییس جمهوری این کشور و چند 
عضو دیگر مجلس دومای روسیه دیدار کرده بود. آگرامونت 
روز جمعه در توئیتر نوشت: امروز من به دالیل شخصی 
تصمیم گرفته ام دیگر رییس مجمع پارلمانی شورای اروپا 
نباشم. براساس یک بیانیه مجمع PACE، با این استعفا، 
الیحه برکناری آگرامونت که قرار بود در تاریخ ۹ اکتبر در 
افتتاحیه نشست های این مجمع در شهر استراسبورگ 
مورد بحث قرار گیرد، دیگر مطرح نخواهد بود. آگرامونت در 
تاریخ ۲۰ و ۲۱ مارس به همراه نمایندگان مجلس دومای 
روسیه و برخی نمایندگان مجمع PACE به سوریه سفر 
کرد و همه آنها با بشار اســد، رییس جمهور سوریه دیدار 
کرده و مذاکراتی را در جریان نشست مشترک کمیته های 

بین الملل پارلمان های روسیه و سوریه انجام دادند.
آگرامونت در آن زمان گفت که به عنوان سفر شخصی و 

نه به عنوان رییس مجمع PACE به سوریه رفته است.

ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه عراق اعالم کرد که رسما از ایران و ترکیه 
درخواست کرده گذرگاه های خود با اقلیم کردستان عراق را ببندند و تمامی 
تعامالت تجاری با این اقلیم را متوقف و این تعامالت را به بغداد منحصر کنند. 
به گزارش سومریه نیوز عراق، احمد محجوب، سخنگوی وزارت خارجه عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد که وزارت خارجه عراق اخیرا یادداشتی رسمی را به 
دو سفارت ترکیه و ایران در بغداد تقدیم کرده که دربرگیرنده درخواست 
رسمی دولت عراق از این دو کشور دوست بوده است. این سخنگو افزود: این 
درخواست، درخصوص لزوم تعامل انحصاری با دولت فدرال عراق در زمینه 
گذرگاه های مرزی و بسته شدن تمامی گذرگاه ها با اقلیم کردستان عراق 
تا زمان تحویل کنترل و اداره این گذرگاه ها به دولت عراق است. محجوب 
ادامه داد: وزارت خارجه همچنین توقف تمامی تعامالت تجاری به ویژه در 
زمینه صادرات نفت و فروش آن توسط اقلیم کردستان عراق را درخواست 
کرده و باید در این پرونده منحصرا با دولت فدرال عراق تعامل صورت گیرد.

 درخواست 
 رسمی و مهم عراق

از ایران و ترکیه

مدیرکل آژانس بین  المللی انرژی اتمــی، درخصوص احتمال بازدید این 
سازمان از سایت های نظامی ایران گفت که در صورت نیاز، از این سایت ها 

بازدید می کنیم؛ مکان های نظامی و غیرنظامی هم فرقی ندارد.
»یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه 
آمریکایی »لس آنجلس تایمز«، درخصوص بازدید آژانس از سایت های 
نظامی ایران گفت: »وقتــی نیاز به بازدید را تشــخیص دهیم، به دنبال 
دسترسی به این مکان ها می رویم. بین مکان های نظامی و غیرنظامی برای ما 
تفاوتی وجود ندارد؛ اما درباره جزئیات مکان هایی که به آنجا می رویم، حرف 
نمی زنیم«. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص مخالفت ایران 
درباره بازدید از تاسیسات نظامی ایران گفت: »ما اظهارنظرات زیادی نه تنها 
از سوی ایران بلکه از سوی کشورهای دیگر نیز می شنویم اما کار ما تحلیل 
حقایق است. حقایق به مفهوم مواد هسته ای و تاسیسات مربوط به مواد 

هسته ای بوده و  کار و هدف آژانس، تحلیل اظهارنظرات نیست.«

در صورت نیاز، آژانس از 
سایت های نظامی ایران 

بازدید می کند

کافه سیاست

ظريف در مصاحبه با نیوزويک:

 در صورت نقض برجام 
گزینه هایی را در اختیار داریم

محمد جواد ظریف در مصاحبه ای با نشریه نیوزویک گفت:توافق به 
طور واضح بر این موضوع تاکید دارد که آمریکا نباید هیچ اقدامی 
در جهت تضعیف روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها انجام دهد.

متاسفانه دولت آمریکا بخصوص دولت ترامپ همین اقدام را انجام 
داده است. ما خواستار آن نیستیم که با کسی در تقابل باشیم. 

ایران در گذشته با فشارها و تحریم ها کنار آمده است و این موضوع 
باعث از بین رفتن عزم ایران در دنبال کردن منافع خود در چارچوب 
استانداردها و تعهدات بین المللی نشده است.گزینه هایی در برجام 
مطابق با قوانین بین المللی پیش روی ماست؛ گزینه هایی که اگر 
ایران تصمیم بــه خروج از برجام بگیــرد، در واکنش به نقض این 

توافق از سوی آمریکا می تواند از آنها استفاده کند.
ما فعال تصمیمی در این باره اتخــاذ نکرده ایم. اما تصمیم هایی در 
مورد سناریوهای مختلف گرفته ایم؛ چرا که ایران در حال ارزیابی 
شرایط و واکنش دیگر طرف ها از جمله اتحادیه اروپا و کنگره است.

بازدید صالحی از بزرگ ترین مرکز 
پزشکی هسته ای ایتالیا

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان که در ایتالیا 
به سر می برد، از بزرگ ترین مرکز پزشکی هسته ای این کشور در 
مرکز هیدرو تراپی شهر پاویا، بازدید و با رییس، مدیران و جمعی از 

پزشکان این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.
در این بیمارستان روش های پروتون درمانی و کربن درمانی اجرا 

می شود که روشی پیشرفته برای درمان سرطان است.
به گفته مسئوالن این بیمارستان، هر روز بیش از ۵۰ بیمار سرطانی 
در این بیمارستان تحت مداوا قرار می گیرند. میانگین هزینه مداوا 

برای هر بیمار سرطانی ۲۳ هزار یورو است.
رییس سازمان انرژی اتمی، روز پنجشنبه برای شرکت در همایش 
»همکاری های بیــن المللی برای تقویت ایمنــی، امنیت و عدم 
گســترش ســالح های هســته ای« در رم، در صدر هیئتی وارد 

پایتخت ایتالیا شد.
این نشست دو روزه که از فردا آغاز می شود، به مناسبت شصتمین 
ســالگرد تاســیس آژانس بین المللی انرژی هســته ای و پیمان 
»EURATOM« درباره همــکاری های بین المللی، علمی و فنی 
در زمینه امنیت و منع گسترش هسته ای با حضور ده ها شخصیت 
مهم بین المللی از جمله »یوکیا آمانو« مدیر کل آژانس هسته ای و 
»فدریکا موگرینی« مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 

امنیت کمیسیون اروپا برگزار می شود.
صالحی قرار اســت فردا در حاشیه این نشســت از موسسه ملی 
فیزیک هسته ای ایتالیا نیز بازدید کرده و روز سه شنبه در دومین 

روز این همایش سخنرانی کند.
معاون رییس جمهور در این ســفر، همچنین قرار است با »والریا 
 فدلی« وزیر علوم، تحقیقات و دانشــگاه ایتالیــا دیدار و گفت وگو 

کند.

جلسات علنی مجلس، موقتا روزهای 
یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود

عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی گفت: جلســات 
علنی مجلس شورای اســالمی تا اطالع ثانوی روزهای یکشنبه و 
چهارشنبه برگزار می شود و سه شــنبه ها مجلس، جلسه علنی 

نخواهد داشت.
غالمرضا کاتب روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا 
اظهار کرد: در جلسه ای که چندی پیش رییس مجلس و اعضای 
هیئت رییسه با رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس داشتند، 
بنا شــد که تا اطالع ثانونی و البته به صــورت موقت، مجلس در 

روزهای سه شنبه جلسه علنی نداشته باشد.
وی افزود: بنا شــده است که کمیســیون های تخصصی مجلس 
سه شنبه ها در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه دهند و طرح ها 

و لوایح را بررسی کنند.
نماینده مردم گرمســار در مجلس گفت: تعییــن زمان برگزاری 
جلســات علنی مجلس، بر عهده هیئت رییســه اســت و نیازی 
 به طرح ایــن موضوع در جلســه علنــی مجلــس و رای گیری

 نیست.

تغییر محل جلسات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم کرد که محل جلسات و 
دفتر رییس مجمع، تا پایان سال جاری به محل ساختمان مجلس 

سنا منتقل خواهد شد.
محسن رضایی صبح دیروز در نشست خبری خود که بعد از دومین 
جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دوره پنجم برگزار شد، 
گفت: طی ماه های آینده و تا پایان ســال جاری جلســات مجمع 
تشخیص به محل ساختمان مجلس سنا منتقل می شود. در عین 
حال برخی از کارهای پژوهشی و کارشناسی نیز در آنجا استقرار 

پیدا می کند.
وی ادامه داد: دفتر آقای هاشمی شاهرودی و خود من نیز در آنجا 
خواهد بود و در مقابل، ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک را به 

مرکز پژوهشی های مجلس خواهیم داد.

حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی رییس جمهور 
کشورمان دیروز در مراســم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها که 
در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برای ما آغاز مهرماه و شروع 
تحصیالت دوران ابتدایی و دانشــگاهی بسیار مهم است و هر 

توانایی در کشور داریم، از پرتو علم است.
روحانی اظهار کرد: امام حســین)ع( برای اینکه حرمت کعبه 
شکسته نشود، از مکه به سوی کوفه خارج شد. چقدر آسان در 
جامعه ما حرمت و جایگاه و شخصیت افراد خدوم و خدمتگزار 

و محبوب مردم شکسته می شود توسط برخی قلم ها و زبان ها.
رییس جمهور تصریح کرد: عاشورا بزرگ ترین مکتب آموزشی 
و دانشگاه و بزرگ ترین عامل برای وحدت و امنیت ملی ماست و 
خیلی نباید در جزئیات وارد شویم که چه کسی و چگونه و با چه 

سبکی عزاداری می کند. اصلش مهم است. 
وی اضافه کرد: ما دانشگاه و مدیریت آن را قطعه قطعه کرده ایم؛ 
یکی مسئول دین، یکی مسئول علم و یکی مسئول انقالب و نباید 
این تقسیم بندی ها صورت گیرد.  رییس جمهور گفت: باید بین 
دانشگاه ها و کالس های ما رقابت باشد، ما یک رقابت ناسالم تحت 
عنوان جناح های سیاسی درست کرده ایم که معلوم هم نیست 

درست باشد.
روحانی تاکید کــرد: در انتخابات که شــرکت می کنیم، آخر 
انتخابات همه باید به خاطر مشارکت تشــویق شوند و جایزه 

بگیرند. یک جناح جایزه می گیرد و یک جناح تنبیه می شود؛ 
این می شود انتخابات؟ شاید برخی از دستگاه ها بیکار بوده و باید 
شغلی داشته باشند که ناچارند عده ای را احضار کنند. وی اضافه 
کرد: یک جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده بود 
که نمی دانم چگونه بوده است، اگر کسی خیلی هم تاثیر گذار باشد 
مثال برای تشویق جامعه، تاکید کند که مردم پای صندوق بیایند. 

مگر آنها نباید تشویق شوند؟ فقط یک عده باید تشویق شوند؟
روحانی گفت: در اقتصاد و علم و مدیریت انحصار خطرناک است و 
برای نقد و مشارکت باید همه را تشویق کنیم، نقد باید آزاد باشد، 
البته دانشگاه برای این است که مسائل و پیچیدگی ما را حل کند. 
رییس جمهور بیان کرد: ما باید ببینیم برای چه شغلی به دانشگاه 
و کالس نیاز داریم. امروز دانشگاهیان و دانشجویان ما در مسائل 
روز باید پیشرو باشند و دانشجو باید بتواند خوب نقد و انتقاد کند.

وی ادامه داد: نگذاریم عده ای جامعه ما را نسبت به آینده مایوس 
کنند و کار ارزشمند ملت را زیر سوال ببرند.

روحانی تصریح کرد: اگر معضلی در کشور ایجاد شد و به کشور 
سرایت کرد، ممکن است بر ما هم فشار وارد شود؛ اصال چرا عده ای 
خوشحال می شوند که کشور دچار مشکل شود؟  برخی نانشان 
را در دعوا می بینند؟ چرا ما باید نزاع و دعوا کنیم، وقتی می توانیم 

در منافع ملی هم صدا باشیم. 
رییس جمهور اظهار کرد: ما در مذاکرات هسته ای و توافق برجام 

به موارد بازگشت ناپذیری رسیدیم  که حتی با  وجود۱۰ ترامپ 
دیگر هم درست نمی شود.

وی افزود: ما در مذاکرات هسته ای، قدرت سیاسی خودمان را 
برای جهانیان روشن کردیم، دیپلمات های ما آنقدر قدرتمند 
هستند که با 6 کشور قدرتمند مذاکره کنند. این حرف ترامپ که 

ایرانیان ما را فریب دادند درست نیست.
روحانی تاکید کرد: ما در صحنه مذاکرات سیاسی با قدرت ظاهر 
شدیم و نشان دادیم که نه فقط در جنگ، که در صلح هم قوی 

هستیم، ما اتحاد جهانیان را علیه ایران شکستیم.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: ما PMD را حل کردیم، آژانس 
انرژی اتمی هم اعالم کرد که من نسبت به گذشته هسته ای ایران 
دیگر سوالی ندارم؛ هرچه هســت درخصوص آینده است، این 
پیروزی حقوقی ماست و از بین نمی رود و در صحنه که سال ها 

علیه ما تالش می کردند، آنها را ناکام گذاشتیم.
وی افزود: در زمینه اقتصادی موفقیت هایی به دست آوردیم و 
سرمایه گذاری های متعددی با خارجیان انجام دادیم که قابل 

بازگشت نیست.
روحانی تاکید کرد: ما حق مسلم خود را از کف خیابان به نیویورک 
و وین بردیم، این قابل بازگشت نیست. چرا عده ای نادرست با 
مردم حرف می زنند؟ امروز اگر آمریکا تخلفی کند، همه دنیا، 

آمریکا را محکوم می کنند، نه ایران را .
رییس جمهور تاکید کرد: عده ای می خواهند بگویند مردم در 
سال های ۹4،۹۲ و ۹6 اشــتباه کردند؛ نه، اشتباه نکرده اند، راه 
درســت را برگزیدند، عظمیت و اعتبار ایران در جهان باال رفته 
است. وی افزود: کشور ما معضالت و مشکالتی دارد که حل اینها 
به عهده مسئوالن و مردم است، اما دانشگاه به خاطر جایگاهش 

وظایف سنگین تری برای حل مشکالت جامعه به عهده دارد.
روحانی بیان کرد: دولت دو رقم در سال پرداخت می کند، اگر این 
دو را در بخش عمرانی می بردیم چه می شد؟ دولت 4۰ تا 4۵هزار 
میلیارد تومــان از بودجه اش به صندوق بازنشســتگی کمک 
می کند؛ چون این صندوق پول ندارد، 4۲ هزار تومان هم به یارانه 
پرداخت می کنیم، ۹۲ هزار میلیارد تومان این گونه از دست دولت 
می رود و شما گله می کنید که چرا ساختمان دانشگاه فرسوده 
است؟ همه اینها صحیح است اما مشکالت کشور مربوط به دولت 

یازدهم و دوازدهم نیست که از قبل به ما ارث رسیده است.
وی افزود: توقع دارم همه دانشگاهیان، معضالت را فقط به دولت 
ربط ندهند، بلکه آن را معضالت کشور بدانند. عده ای پدرهای 
پولدار دارند، وقتــی از دنیا می روند، پول و زمیــن و باغ و اینها 
نصیبشان می شود؛ برخی پدران دیگر قرض زیادی دارند و وقتی 
از دنیا می روند قرض زیاد نصیب فرزندانشان می شود؛ ما جزو 

دومی ها هستیم و قرض پیشینیان را به ارث برده ایم.
گفتنی است در این مراسم، از برگزیدگان آزمون سراسری ۱۳۹6 

و دانشجویان ممتاز نیز تجلیل شد.

روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها:

توافق برجام با 10 ترامپ دیگر هم غیر قابل بازگشت است

ريیس جمهور گفت: عده ای نانشان را در دعوا می بینند؛ چرا ما بايد نزاع و دعوا کنیم، وقتی می توانیم در منافع 
ملی هم صدا باشیم.

پارلمانوزارت خارجهسیاست خارجه
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کافه اقتصاد

فراهم شدن ایمنی بیشتر با راه اندازی دو تابلوی کنترل از راه دور
با اجرای طرحی موفقیت آمیز در شــرکت فوالدمبارکــه، امکان قطع و وصل 
تابلوی کنترل از راه دور متال کالد خطوط اصالح دو و سه، با سهولت و ایمنی 

بیشتر فراهم شد.

سیاست »بازار در مقابل بازار« برای 
سیب و موز جواب عکس داد

وزارت جهاد کشاورزی در  ســال گذشته برای تقویت 
محصوالت کشــاورزی مانند »سیب«، سیاستی تحت 
عنوان »بــازار در مقابل بازار« وضع کــرد که تاجران 
می توانستند در قبال صادرات یک کیلو و نیم سیب، از 
تعرفه پایه و پنج درصدی برای واردات یک کیلوگرم موز 
استفاده کنند که در ســال گذشته این سیاست جواب 
داد و به عنوان مثال بیش از ۱۶۲ هزار تن ســیب تنها 
در پنج ماهه نخســت، به کشورهای مختلف صادر شد 
 که رشد قابل توجهی را نســبت به سال گذشته نشان

 می داد.
اما امســال این اتفاق نیفتاد و نه تنها صادرات سیب با 
افت بیش از ۸۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشــی مواجه 
شد، بلکه واردات موز نیز اوج گرفت و نسبت به پنج ماهه 
نخست سال گذشته ۴۱.۹۹ درصد از نظر وزنی و ۴۲.۱۳ 
درصد از نظر ارزشــی افزایش داشت که نشان می دهد 
سیاســت بازار در مقابل بازار وزارت جهاد کشاورزی 
آن طور که باید، جــواب نداد و تاجــران موز ترجیح 
دادند این میوه وارداتی را بــا همان تعرفه ۲۵درصدی 
 و گــران تــر، وارد و در بــازار با همان نســبت عرضه 

کنند.
رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان و واردکننــدگان 
محصوالت کشــاورزی  در این باره معتقد اســت که 
این سیاســت  گذاری های یک شبه که بدون مشارکت 
بخش خصوصی تدوین و ابالغ می شود نمی تواند پایدار 

باقی بماند.
البته سید رضا نورانی با بیان اینکه برخی از مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی می خواستند تعرفه واردات موز 
را به ۳۲ درصد برسانند تا سیاست بازار در مقابل بازار 
جواب دهد، گفت: این حرکت ها باعث جهش صادراتی 
نمی شود، چرا که فقط باعث می شویم تا 
اقشار متوسط نیز مانند اقشار ضعیف 
نتوانند از محصوالتی مانند موز 

استفاده کنند.

با حضور استاندار اصفهان در جلسه کمیســیون ماده ۵ استان، مسائل 
شهرسازی ۶ پروژه اساسی اصفهان، بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

رسول زرگرپور در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان، اظهار داشت: پروژه هایی 
که با حقوق مردم ارتباط داشته باشد ضوابط مشخص دارد که کامال باید 
رعایت شود و در این راستا باید این شــرایط برای سرمایه گذاران کامال 
مشخص شود تا سرمایه گذاران خسارت زیادی نبینند. استاندار اصفهان 
اجرای مصوبات این کمیســیون را ضروری خواند و افزود: اجرای دقیق 
ضوابط و مقررات در اجرای پروژه هــا باید مدنظر قرار گیرد تا با کمترین 
مشکل، پروژه ها اجرایی شود.گفتنی است در این جلسه، ضمن بررسی 
و تبادل نظر درخصوص مســائل شهرســازی ۶ پروژه اصفهان و ضمن 
مطابقت با الگوهای حوزه های شهرسازی، مشکالت این پروژه ها بررسی 

و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

با حضور استاندار اصفهان؛

شش پروژه اساسی اصفهان 
تعیین تکلیف شد

سکه تمام بهار آزادی
12،130،000 ریال)طرح جدید(

6،510،000 ریالنیم سکه

3,710,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،218،200 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر شرکت تاکســیرانی فرودگاه اصفهان گفت: تاکسی های اینترنتی 
مانند اسنپ و تپسی، در مکان هایی که تاکسی ها در آن متمرکز هستند  
حق حضور ندارند. علی حسینی با اشاره به نرخ کرایه تاکسی های فرودگاه 
ادامه داد: نرخ کرایه برای مسیرهای برگشتی به سمت فرودگاه اصفهان 
حتی کمتر از قیمت تاکسی های اینترنتی است و مسافران از هر نقطه شهر 
می توانند با ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان با تاکســی های ویژه فرودگاه خود را به 
آنجا برسانند. وی خاطرنشان کرد: برای فراخواندن تاکسی های فرودگاه، 
مسافران می توانند به صورت تلفنی، اینترنتی و با استفاده از اپلیکیشن 
مخصوصی که وجود دارد، آنها را رزرو کنند. حســینی اظهار کرد: تمام 
اپراتور و کارمندان شرکت تاکسیرانی فرودگاه اصفهان به زبان انگلیسی 
مسلط هستند، اما درخصوص رانندگان ۱۰تا ۱۵درصد آنها به زبان های 

انگلیسی و عربی تسلط دارند.

تاکسی های اینترنتی 
اجازه ورود به فرودگاه را 

ندارند

رییس اتحادیه هتل داران اصفهان گفت: هتل های بسیاری در 
مرحله دریافت مجوز و تامین اعتبار قرار دارند اما ۳۵ هتل در 
اصفهان در مرحله ســاخت و مراحل پایانی برای بهره برداری 

هستند.
مهدی نریمانی درباره وضعیت هتل  و گسترش هتل در اصفهان 
اظهار داشت: در ۳ سال گذشته درخواست های بسیاری برای 
ساخت و احداث هتل داشتیم که بســیاری از آنها در مراحل 

دریافت مجوز یا تامین اعتبار قرار دارنــد؛ اما حدود ۳۵ هتل 
در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده  و در حال ســاخت یا 

بهره برداری هستند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا ظرفیت هتل های کنونی 
اصفهان پر می شود یا خیر، افزود: تکمیل ظرفیت هتل ها بستگی 
به فصل دارد. صنعت هتلداری در دنیا دســتخوش بسیاری از 
اتفاقات اســت؛ به طوری که رخدادهای مختلف در کشورها 

می تواند بر رونق یا عدم رونق هتلداری تاثیر داشــته باشــد و 
نمی توان گفت که در ۳۶۵ روز سال تخت های هتل ها در دنیا 

پر یا خالی هستند.
رییس اتحادیه هتلــداران اصفهان خاطرنشــان کرد: برخی 
کشورها ممکن است در سال ۳ ماه کار کنند که در کشور ما نیز 
این مسئله صدق می کند و اغلب توریست های خارجی نیز در 
۳ ماه اردیبهشت، مهر و آبان به ایران سفر می کنند و در دیگر 
فصول سال همچون این ماه ها گسترده نیستند و توریست با 

هزینه باال نداریم.

وی تصریح کرد: البتــه در دیگر ماه ها مانند اواخر اســفند و 
فروردین توریســت داخلی داریم و باید دانست بجز مشهد و 
اســتان های زیارتی، بحث توریست در کشــور در طول سال 
حدود ۱۳۰ روز بیشتر نیست. نریمانی درباره وضعیت بوم گردی 
در اصفهان بیان کرد: بوم گردها، هتل ها یا میهمان پذیر سلیقه 
میهمان است و میهمانی که می خواهد از موقعیت های روستایی 
استفاده کند باید به سمت بوم گردی ها برود. در شهرهای بزرگ 
مانند اصفهان نیز به همین صورت است، استان اصفهان یکی از 
استان هایی به شمار می رود که بیشترین آمار بوم گردی را دارد.

۳۵ هتل جدید در اصفهان در حال ساخت و بهره برداری است

زاینده رود:  این روزها آمار و ارقام رســمی کشــور، نمایانگر 
وضعیت خوبی برای اشــتغال به عنــوان مهم ترین مطالبه و 
دغدغه جوانان نیست. این آمار زمانی نگران کننده تر می شود 
که بدانیم سهم بیکاری تحصیل کردگان بیکار رو به افزایش 
بوده و مطابق با آمارهای ارائه شــده، نرخ بیــکاری جوانان 

تحصیل کرده نزدیک به ۴۰درصد رسیده است.
این درحالی است که نرخ بیکاری در استان اصفهان به عنوان 
صنعتی ترین استان کشور ۳۰ درصد عنوان شده و نکته قابل 
تامل اینکه نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده در این اســتان به 

۳۵درصد در سال ۹۶ رسیده است.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، 
نرخ بیکاری سال۹۵ در حالی با ۴/۱ درصد افزایش نسبت به 
سال۹۴ به عدد ۴/۱۲ درصد رسیده است که در همین دوره 
زمانی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴سال ۱/۳ درصد افزایش 
داشــته و رقم ۲/۲۹ درصد را ثبت کرده اســت. نرخ بیکاری 
جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال نیز با ۶/۲ درصد افزایش، به ۹/۲۵درصد 
رسیده است. هر چند مسئوالن دولتی از اشتغال زایی 7۰۰هزار 
نفری در سالی که گذشت، سخن گفتند اما آخرین آمار از تعداد 
بیکاران در سال ۹۵ نشان داد که ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر از 
جمعیت فعال کشور، شغلی نداشتند. از آنجایی که ورودی به 
بازار کار ســاالنه بیش از یک میلیون نفر خواهد بود، بنابراین 
هر ساله باز هم بر تعداد بیکاران افزوده می شود؛ چراکه مطابق 
با آمار ســال ۹۴، تعداد بیکاران بر پایه ۲ میلیون و 7۰۰هزار 

نفر بود.

البته این کلی گویی بخشــی از مرثیه پر غصه اســت؛ چراکه 
بخش مهم تر این ماجرا به بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده 
برمی گــردد، چنانچه بمب نــرخ بیکاری در قشــر جوان و 
دانش آموختگان به انفجار نزدیک شده است و مطابق با آمار 
ارائه شده از سوی رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس شورای اسالمی، نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده از 

۳۵درصد هم گذشت.
اگر از باز شــدن پای دانشگاه های شــبانه، آزاد، غیرانتفاعی، 
 پیام نور و علمی و کاربردی و تبدیل این دانشگاه ها به مرکزی 
برای درآمدزایی از آموزش هم بگذریم، بخش اعظم دیگر این 
معضل، به ناکارآمدی نظام آمــوزش عالی یعنی ناهماهنگی 
میان آموزش عالی و بــازار کار بر می گردد. بــه گونه ای که 
رشته های دانشگاهی و ظرفیت پذیرش و آموزش در آنها بدون 
توجه به اولویت  های بازار کار کشور، هر ساله موجب انباشت 
فارغ  التحصیل در برخی رشته  ها می شود؛  افرادی که این بار 
حتی در صورت داشتن مهارت هم نمی  توانند شغل متناسب 
با رشــته تحصیلی خود را بیابند، چراکه بــازار کار در برخی 

رشته های تحصیلی اشباع شده است.
ارتباط نداشتن رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کشور، یکی 
از مسائلی است که طی ســال های اخیر و با افزایش نجومی 
ظرفیت دانشگاه  ها در مقاطع تحصیالت تکمیلی، به یکی از 

بحران های جدی دولت تبدیل شده است.
چندی پیش،عبدالوحید فیاضی،عضو ســابق کمیســیون 
آموزش مجلس شــورای اســالمی در این خصــوص عنوان 

کرد:آنچنان که بررسی ها نشــان می دهد،حدود ۱۸۰ واحد 
دانشگاهِی دانشگاه های آزاد اسالمی کشور زیان ده هستند 
و این امر مؤید عدم وجود آینده نگــری الزم در راه اندازی و 
افزایش مراکز آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد اسالمی است.
مشــاور ســازمان پژوهش و برنامه ریــزی وزارت آموزش و 
پرورش، نابسامانی فضای کسب و کار در کشور و پایین بودن 
شاخص های اقتصادی را دلیل دیگری بر عمیق تر شدن معضل 

بیکاری فارغ التحصیالن مراکز دانشگاهی قلمداد می کند.
برخی دیگر از کارشناســان معتقدند که مدرک گرایی باعث 
شده تا فارغ التحصیالن دانشگاهی نتوانند نقش آفرینی مثبت 

و سازنده ای را در بازار کار کشور ایفا کنند.
به واقع افزایش افسار گســیخته فارغ التحصیالنی که بدون 
نیازسنجی جذب دانشــگاه ها شــده اند، نتیجه ملموس و 

اجتناب ناپذیر این بی قاعدگی و بی برنامگی است.
به واقع در شــرایطی که بخش قابل توجهــی از متقاضیان 
تحصیل، به مدرک به عنــوان یک پرســتیژ اجتماعی نگاه 
می کنند و از سوی دیگر بر اساس یک قاعده نانوشته به مدارک 
دانشــگاهی،از منظر منزلت گرایانه نگریسته می شود،میل 
و رغبت عمومی جامعه به ســمت دریافت مدرک دانشگاهی 

سوق پیدا می کند.
متاسفانه نیروی کار در گذشته آنچنان که باید، مورد تکریم قرار 
نگرفته است و ناخود آگاه این ذهنیت و تلقی را در اذهان و افکار 
عمومی ایجاد کرده که گویی برای برخورداری از تکریم، لزوما 

باید موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد.
آنچنان که آمار و گزارش های منعکس شده رسانه ها نشان 
می دهد، در حال حاضر رشــته های ذیل با بیشترین میزان 

بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.
رشــته محیط زیســت ۴۹ درصد، رایانه قریب به ۴۰درصد، 
صنعت و فــرآوری۳۲ درصد، معماری و ســاختمان حدود 
۲۶ درصد، علوم طبیعی، علوم زیســتی، حقوق، کشاورزی و 
جنگلداری۲۲ درصد، بازرگانی، علــوم اداری و علوم رفتاری 
و اجتماعی با قریب به ۲۰ درصد، با بیشترین ضریب بیکاری 
مواجه هستند. در نقطه مقابل، رشته بهداشت و تربیت معلم 
با حدود ۸درصد،خدمات امنیتی ۸/۵درصد،روزنامه نگاری با 
قریب به ۹درصد و خدمات حمل و نقل با نزدیک به ۱۱درصد، 
در زمره رشته هایی محسوب می شوند که با کمترین میزان 
بیکاری مواجه هستند؛ آمار و ارقامی که یقینا مستلزم اعمال 
تدابیر و تمهیدات الزم برای بازبینی در میزان جذب دانشجو 
به فراخور نیاز و شــرایط بازار کارکشور بوده و قطعا با حصول 
این امر، مدیریت شایسته تری در مهار و کنترل عارضه بیکاری 
و دستیابی به توفیقات اقتصادی هر چه بیشتر حاصل خواهد 

شد.

واکنش

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان عنوان کرد:

سوء مدیریت؛ عامل ۸۰ درصد 
خشکی زاینده رود

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان، دلیل ۸۰ درصد خشکی 
زاینده رود را مربوط به سوء مدیریت دانست و گفت: تنها ۲۰ درصد 
از خشــکی زاینده رود مربوط به کاهش نزوالت و مســائل دیگر 
است.جلوگیری از برداشــت های بی رویه، حمایت مالی و فکری 
از کشــاورزان اصفهان، مدیریت مصرف آب و... می تواند آب را به 

زاینده رود برگرداند.
 سید ناصر موسوی الرگانی در بیســت و پنجمین جلسه کمیته 
آب اتاق بازرگانی که با هدف تبادل نظــر درخصوص راهکارهای 
احیای رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی برگزار شد، با تشکر از 
کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به 
منظور تالش مجدانه، برای حل مشکل زاینده رود، خواستار تداوم 

جلسات با محوریت این موضوع شد.
وی افزود: الزم است از طرف دستگاه های مختلف استان گزارشات 
محکمی )که نشان دهنده اهمیت مسئله خشکی تاالب گاوخونی 
و اثرات مخرب آن چه برای اصفهان و چه برای اســتان های دیگر 

است( ارائه شود تا اهمیت امر بر همگان آشکار گردد.
موسوی الرگانی با انتقاد از اینکه آنطور که شایسته است از حقابه 
اصفهان دفاع نشــده، تصریح کرد: وجود مطالبــه گری قدرتمند 
 بین مســئوالن ذی ربط می توانــد در احقاق حــق اصفهان موثر 

واقع شود.
وی افزود: جلوگیری از برداشت های بی رویه، حمایت مالی و فکری 
از کشــاورزان اصفهان، مدیریت مصرف آب و... می تواند آب را به 

زاینده رود برگرداند.

وقتی مدرک گرایی در اولویت قرار می گیرد؛

رشته های اشتغالزا

بازار

 قیمت انواع گوشی موبایل
 مناسب عکاسی سلفی

گوشی موبايل 
سامسونگ مدل 
 Galaxy J5 Pro
SM-J530F/DS

 9.250.000
ریال

گوشی موبايل 
هوآوی مدل 

Nova CAN-L11

 8.190.000
ریال

گوشی موبايل 
 Xperia سونی مدل
XA1 Ultra G3212

 13.500.000
ریال

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
وزارت کار در یک برنامه خبری با اشــاره به اینکه »الگوی 
توسعه مشاغل خانگی« بخشی از اشتغال زایی بانوان در خانه 
محسوب می شود، گفت: براســاس مطالعات صورت گرفته 
در زمینه اشــتغال زایی و بازدیدهای میدانی به این نتیجه 
رسیدیم که یکی از راه های اشتغال زایی برای جمعیت بیکار 

کشور، توسعه مشاغل خانگی است.
مهناز امامداری با اشــاره به اینکه در گذشــته برای رصد 
متقاضیــان اشــتغال زایی در خانــه، ثبت نام در ســامانه 
اشــتغال زایی صورت می گرفته است، افزود: در حال حاضر 
خود را مکلف کرده ایم تا افراد حقیقی و حقوقی توانمند را 

ابتدا شناسایی کرده و بعد مورد حمایت قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه ایجاد ۲۰ هزار شغل در ۸ استان کشور 
حداقل برآورد ما برای اشتغال زایی در کشور است، افزود: با 
پیگیری های صورت گرفته ممکن است دو استان دیگر هم 
به این ۸ استان اضافه شود، اما در مجموع قرار است کل ۳۱ 

استان کشور زیر پوشش این الگو قرار گیرد.
رییس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشــاغل 
خانگــی وزارت کار، در ادامــه بــا اشــاره به اینکــه تنها 
افــرادی از تســهیالت الزم اشــتغال زایی در ایــن الگو 
بهره مند می شــوند که کامــال به حرفه مورد نظر مســلط 

باشــد و در کنار آن بازاری هم برای عرضه محصول داشته 
باشــند، گفت: مجموع اعتبــار این طرح برای کل کشــور 
۸۰۰میلیارد تومان برآورد شــده اســت که این تسهیالت 
 به صورت ۳ ســاله و با ســود ۴ درصد بــه متقاضیان تعلق

 می گیرد. امامــداری با بیان اینکه کســانی که به اینترنت 
دسترسی ندارند می توانند از طریق پســت بانک ها که به 
سامانه وصل هستند، درخصوص ثبت درخواست خود اقدام 
کنند، تصریح کرد: سقف تسهیالت انفرادی نسبت به سال 
گذشته که تنها ۵ میلیون تومان بوده، به ۲۰ میلیون تومان 

افزایش یافته است.

طی مراسمی اجرای طرح عید تا عید مهرگان با حضور مدیران مخابرات منطقه اصفهان  
آغاز شد.

در این مراسم، حیدری زاده اجرای این طرح را در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان  دانست 
و  افزود: نکته بارز در این طرح، تاکید بر تحویل یک روزه سرویس ها به متقاضی و افزایش سرعت 

خدمت رسانی به مشتریان است.
مشایخی معاون امور تجاری مخابرات منطقه اصفهان نیز در توضیح جزئیات این طرح گفت: این 
طرح به صورت کشوری و در بازه زمانی عید غدیر تا عید نوروز در نظر گرفته شده و به موجب آن 
متقاضیان تلفن ثابت،ADSL؛VDSL و تانوما )فیبر نوری منازل و مشاغل( می توانند در عرض 

کمتر از یک روز از سرویس مدنظر خود استفاده کنند.
گفتنی است پس از این مراسم گروه های بازاریابی، نصب و راه اندازی این طرح با مراجعه به محل 

متقاضیان، به راه اندازی و تحویل این سرویس اقدام کردند.

کلید خوردن طرح عید تا عید مهرگان در مخابرات منطقه اصفهان
خبر

با اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی صورت می گیرد؛

ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی ۲۰ میلیون تومانی در هشت استان کشور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2253 | October 08, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2253 | یکشنبه 16 مهر 1396 | 17 محرم 1439



فقدان سند مالکیت
7/282 شماره صادره:1396/04/422276 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکدرب باغچه معروف بیست قصبه درب غار پالک ثبتی 575 فرعی از یک 
اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذیــل ثبت286 در صفحه 553  دفتر 
امالک جلد 2 به نام هاجی سلیمی طاری فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس به موجب سند انتقال شماره: 3810-1341/05/05 دفترخانه شماره 18 طار نطنز 
به آقای عبداله سلیمی طاری فرزند باقر انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 960407061463208- 1396/06/16 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 64031 الی 64033 - 1396/07/12 به گواهی 
دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 334 عباسعلی عمرانی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)258 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/279 شماره صادره:1396/04/422270 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکدرب 
باغچه موســتان معروف پانزده قصبه بــاالی غار  به پالک ثبتی شــماره 576 فرعی 
از 1- اصلی واقع در طار جزء بخــش 11 حوزه ثبتی نطنز به نام آقای عبداله ســلیمی 
طاری عزیزاله ســلیمی طاری فرزند محمد در دفتر 2- امالک صفحه 549 ذیل ثبت 
285  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده 960407061463216  مورخ 
1396/06/16 با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 63888 الی 63890 - 1396/06/08 به گواهی دفترخانه 7 نطنز 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
 سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 335 عباسعلی عمرانی رئیس

 ثبت اسناد و امالک نطنز)238 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/280 شماره:1396/04/422371 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ چهار قطعه زمین 
های مزروعی و مشجر متصالت بهم معروف بباغ ســید جعفر تقریبًا سی و پنج قفیزی 
پالک شماره 1146 فرعی از 25 اصلی واقع در روستای چیمه جز بخش 10 حوزه ثبتی 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا قطبی فرزند احمد و غیره در جریان 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 1396/8/7  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:336 عباسعلی عمرانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)160 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/281 شماره:1396/04/421996 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین محصور پالک 
شــماره 535 فرعی از 44- اصلی واقع در ابیانه بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای محمد علی بیان فر فرزند ماشااله و غیره در جریان است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
1396/08/16  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 

حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:333 عباسعلی عمرانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)142 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/172 شماره: 951368-96/6/27 به موجب رای شماره 9601435 تاریخ 96/4/31 
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مرتضی وسکی فرزند محمداسماعیل به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/185/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 95/10/2 لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له مهدی زری باف فرزند مرتضی به نشــانی اصفهان بازار- ساختمان پالسکو 
پخش پوشاک زری باف، و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:20571 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

7/173 شماره: 951150-96/6/27 به موجب رای شماره 9601437 تاریخ 96/4/31 
حوزه 12 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه مرتضی وســکی فرزند محمداسماعیل به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ 5/500/000 ریال 
بعنوان خسارت دادرســی و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 95/10/2 لغایــت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مهــدی زری باف فرزند 
مرتضی به نشــانی اصفهان بازار- ســاختمان پالسکو پخش پوشــاک زری باف، و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20572 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

7/174 شــماره: 232/95-96/6/12 بــه موجب رای شــماره 314 تاریخ 95/12/16 
حوزه 47 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه بهزاد مســتاجران گورتانی فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/825/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 95/8/30 لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حــق محکوم له: حمید خلیلــی فرزند رمضانعلی به نشــانی: اصفهان 
خ شیخ طوســی غربی کوی مالکی بن بســت رحمانی پ 6، و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
 صریحــًا اعالم نماید. م الــف:20623 شــعبه 47 حقوقی شــورای حل اختالف

 شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
اجراییه

7/175 شماره اجراییه: 9610420350800244  شماره پرونده: 9309980350801333 
شماره بایگانی شعبه: 931399 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 
غیابی شــماره 9409970350800582 این شــعبه، محکوم علیهما 1- فاطمه رامی 
فرزندهوشنگ به نشانی استان اصفهان شهرستان  اصفهان شهر اصفهان خ کاوه بعد از 
سوانح سوختگی مجتمع نگین طبقه اول 2- محمداسماعیل جعفری به نشانی مجهول 
المکان، متضامنًا محکومند به: 1- پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام دیرکرد از تاریخ 1393/7/9 لغایت زمان پرداخت و همچنین مبلغ 3/635/000 
ریال بابت هزینه دادرســی همگی در حق محکوم له: بانک مهر اقتصاد )موسسه مهر 
بسیجیان سابق( به مدیریت رضا زمانی به نشانی: خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی 

بانک مهر اقتصاد با وکالت سپیده لطفی فتح آبادی فرزند عبدالحسین به نشانی اصفهان 
خیابان توحید میانی باالی بانک ملت موسسه حقوقی جم، 2- پرداخت 5 درصد محکوم به 
بابت حق االجراء دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. م الف: 20567 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان
اجراییه

7/176 شماره اجراییه: 9610420350800115  شماره پرونده: 9309980350800804 
شماره بایگانی شعبه: 930838 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و دادنامه شماره 
9509970369500673 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان: 1- آقای 
مجتبی مزروعی به نشــانی تهران ســعادت آباد بلوار پاک نژاد مجتمع بهینه برج زنبق 
واحد 111، ملزم و محکوم است به انتقال سند رسمی اتوموبیل لکسوس موضوع دعوی 
)350RX مدل 2010 به شماره موتور 291753GRJ2( به محکوم له: علیرضا 
بهرامی فرزند اسماعیل به نشانی خ پروین خ معراج پ 311 با وکالت جالل چنور فرزند 
محمد به نشانی اصفهان دروازه شــیراز مجتمع سپهر طبقه 6 واحد 26،  و پرداخت مبلغ 
2/500/000 ریال بابت حق االجراء دولتی 2- آقای فرشــید ابوالفتحی فرزند بختیار به 
نشانی تهران شــهرک ژاندارمری بلوار آریا فر چهارراه جانبازان پ 38 محکوم است به 
استرداد و تحویل اتومبیل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت حق 
االجراء دولتی، 3- زهرا پهلوسای به نشانی تهران پونک ایران زمین شمالی نبش اعالئی 2 
پ 3 واحد 10، 3- هر سه محکوم علیه متساویاً محکومند به پرداخت مبلغ 12/106/000 
ریال بابت هزینه های دادرســی و مبلــغ 8/100/000 ریال بابت حــق الوکاله وکیل 
)هرکدام 6/736/000 ریال( در حق محکوم له. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 

 نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 20566 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی
 مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان

اجراییه
7/198 شماره اجراییه: 9610420352400157  شماره پرونده: 9009980352400851 
شماره بایگانی شــعبه: 900859 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9609970370700320 و شــماره دادنامه مربوطه 9209970352401629 محکوم 
علیهم:  1- محمد مسائلی به نشانی: اصفهان خ نشــاط کوی شهید بحرینی )مقصود 
بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 11، 2- فرزاد امیری به نشانی: اصفهان خ نشاط کوی شهید 
بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه واحد 2، 3- علی طباطبائی جلفائی فرزند رضا به 
نشانی مجهول المکان 4- علیرضا فرســاد پور به نشانی: اصفهان خ نشاط کوی شهید 
بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 1، 5- حمید هشیاری به نشانی: اصفهان 
خ نشاط کوی شهید بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 8، 6- حسن نکوئی 
فرزند سید ابراهیم به نشانی: اصفهان منطقه صنعتی امیرکبیر )شاهپور جدید( خ صنعت 
2 فروشگاه جهان کولر، 7- نسرین خزائی فرزند عبداله به نشانی: اصفهان خ نشاط کوی 
شهید بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 5، 8- حمیرا فضیلتی فرزند خسرو 
به نشانی: خ استانداری جنب کوچه پشت مطبخ پ 195، 9- فضل اله حافظ الفرقان به 
نشــانی: اصفهان خ نشاط کوی شــهید بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 
12، 10- محمد یزدانی به نشانی: اصفهان خ نشاط کوی شهید بحرینی )مقصود بیک( 
مجموعه هدیه 3 واحد 7، 11- ناهید خزائی به نشــانی: اصفهان خ نشــاط کوی شهید 
بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 3، 12- محمد زاغیان به نشانی: اصفهان 
خ نشاط کوی شهید بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 9، 13- نازیال خزائی 
به نشانی: اصفهان خ نشاط کوی شهید بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 واحد 6، 
14- نادر خزائی به نشانی: اصفهان کوی شهید بحرینی )مقصود بیک( مجموعه هدیه 3 
واحد 4 محکوم اند به 1- مستنداً به مواد 10 و 219 و 220و 223 و 571 و 573 قانون مدنی 
و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی میزان سهم الشرکه خواهان از مجتمع احداثی در 
پالک های ثبتی 2725/1 و 2725 بخش 4 ثبت اصفهان بمیزان 15/97 درصد از کل با 
قید این که به علت تبدیل 12 واحد به 13 واحد مسکونی و بروز تخلف ساختمانی و طرح 
دعوی موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هزینه های پایان ساخت و اداره ثبت 
و نظام مهندسی و جرایم موضوع ماده 100 باید به نسبت سهم بین شرکا تقسیم گردد 
و سهم خانم فضیلی نیز معادل 7/ و سهم آقای طباطبائی و نکوئی 77/03 درصد تعیین 
گردیده است و همچنین محکوم علیهم را به تحویل سهم الشرکه محکوم له: محمدرضا 
امیری کردستانی فرزند عزیز اله به نشانی اصفهان خ پروین کوچه سلمان پ 60 با وکالت 
یوسف دبیرزاده فرزند خسرو به نشانی اصفهان خ فرشادی ساختمان زند ط 2، و پرداخت 
خسارت دادرسی 2004000 ریال و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی 6012000 ریال 
و پرداخت 13500000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهانها محکوم می نماید. 
)رای صادره در خصوص آقای نکوئی غیابی است( 2- پرداخت نیم عشر حق االجرا در 
حق صندوق دولت 5010000 ریال. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394(. م الف: 20678 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان

نمایش »خرگوش سفید با چشمان قرمز«  از فردا تا27مهرماه
نمایش »خرگوش سفید با چشمان قرمز« به نویســندگی رضا گشتاسب و کارگردانی سید 
مهدی فوالدگر، از فردا تا ۲۷ مهر ماه هر شب رأس ساعت ۱۹:۰۰ در سالن نمایش اصفهان 

مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان روی صحنه می رود.

عکس دسته جمعی از نوع پاهای بی قرار
عکس دســته جمعی عوامل ســریال جدید منوچهر هادی به نام 
»پاهای بی قرار«، با حضور لیندا کیانی، حمید گودرزی، یکتا ناصر و 
سایر عزیزان. سوفیا خانِم هادی هم در تصویر حضور دارد و در آغوش 

لیندا جا خوش کرده است.

اینستاگردی

کافه خبر

در سه شنبه های سینمایی این هفته؛

 اثر ماندگار داریوش مهرجویی 
نقد و بررسی می شود

کانون سینما-فلسفه دانشــگاه اصفهان که در راستای پژوهش در 
باب تاثیر فسلفه و علوم انســانی بر سینما فعالیت می کند، اقدام به 
اجرای طرحی با عنوان »سه شنبه های سینمایی« در این دانشگاه 
کرده است. این برنامه در تاریخ سه شنبه ۱۸مهر ماه، به نقد و بررسی 
فیلم »گاو« اثر ماندگار داریوش مهرجویی اختصاص دارد و مسعود 

طهماسبی نیز در این برنامه به عنوان منتقد حضور خواهد داشت.
عالقه مندان برای شرکت در نشست نقد و بررسی این فیلم می توانند 
۱۸ مهر ماه، رأس ساعت ۱۱:۴۵ به تاالر دکتر ربانی واقع در دانشکده 

ادبیات دانشگاه اصفهان مراجعه کنند.

به میزبانی گروه هنر و تجربه؛

تنها نماینده ایران، در جشنواره برلین 
اکران می شود

تنها نماینده ایران در جشنواره برلین و اولین ساخته »عبد آبست« 
بعد از حضور در جشنواره های متعدد خارجی، در گروه هنر و تجربه 
به نمایش درمی آید. »تمارض« از ۱۵ مهر ۹۶ در سینماهای گروه هنر 
و تجربه اکران خواهد شد و اولین نمایش آن در اصفهان امروز است. 
عبد آبست کارگردان »تمارض« به همراه وحید راد، مجید یوسفی، 
دانیال خجسته، شهرزاد سیفی، اصغر پیران، جواد پورحیدری، جواد 
پوالدی، علیرضا ساوه درودی، ایمان بسیم، حنانه شاهرخی، حسن و 

حسین جعفری، بازیگران فیلم تمارض هستند.
این فیلم درباره سه پسر جوان است که به منزل یک پیرمرد می روند 

و...

تئاتر

کارگردان اصفهانی تئاتر خبرداد:

اجرا و بررسی داستان های 
کهن فارسی

کارگردان اصفهانی تئاتر با اشــاره به اجرای نقل شاهنامه 
اظهار داشت: نقل شاهنامه و داستان های کهن فارسی و 
داستان رستم و اسفندیار در اصفهان به همراه نقد و بررسی 
اجرا می شود. فریدون خسروی افزود: نقل دائمی شاهنامه 
با داســتان های گوناگون به همراه نقد و بررســی، همه 

چهارشنبه های سال، هر ماه با یک داستان اجرا می شود.
وی بیان کرد: بازیابی خویشتن در ســرزمین ریشه ها از 
اهداف این اجرا بوده و تصمیم بر این اســت که به شرط 
حمایت و استقبال دائمی اجرا شود. وی بیان کرد: چندی 
پیش برای نخستین بار در سطح کشور کوزه خوانی اجرا 
کردم. کوزه خوانی یا آواگری، تلفیقــی ازنمایش و نقالی 
است که تاثیر خوبی بر مخاطب دارد. خسروی خاطرنشان 
کرد: برای  نخستین بار نقالی را  با استفاده از کوزه های رنگی 
)که هر کدام از کوزه ها نماد انسان با درونمایه و شخصیتش 
بود( انجام دادم. کوزه را از خیام گرفتم و شاهنامه خواندم؛ 

تاکنون کسی با استفاده از کوزه نقل نگفته است.

 پرفروش های هفته گذشته 
را بشناسید

»نگار« رامبــد جوان، »ملــی و راه های نرفتــه اش« به 
کارگردانی تهمینه میالنی، »تابستان داغ« آخرین فیلم 
بلند ابراهیم ایرج زاد، »من و شارمن« بیژن شیرمز و »رگ 
خواب« حمید نعمت ا...، به ترتیب پنج فیلم پرفروش هفته 
گذشته اعالم شدند. نکته جالب توجه، حضور »رگ خواب« 
در بین اسامی این پنج فیلم اســت که بعد از پانزده هفته 
اکران، هنوز مخاطبان سینمای حمید نعمت ا... را به سینما 
می کشاند. الزم به ذکر است که این پنج فیلم در شرایطی 
در این جدول کنار هم نشسته اند که فیلم های کمدی به 

دلیل ایام عزاداری محرم اکران نمی شوند.

سینما

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، 
درباره ثبت ملی آیین های عاشــورایی و حسینیه های سنتی اصفهان 
به عنوان میراث ناملموس اظهار داشت: ما در استان اصفهان در ثبت 
میراث ناملموس با ثبت بیش از 80 میراث معنوی در فهرست ملی ایران، 
رتبه نخست کشور را داریم که نیمی از این تعداد آیین های عاشورایی 
هستند و تعداد بسیاری از آنها طی2 سال اخیر صورت گرفته و تا پایان 

سال نیز تعداد قابل توجهی را در فهرست آثار ملی ثبت می کنیم.
فریدون الهیاری افزود: زمانی که این میراث در فهرست آثار ملی ثبت 
می شوند، امکان های جدیدی فراهم می شود تا مردم به اهمیت آیین های 
خود پی برده و حساسیت بیشــتری در حفظ اصالت، پویایی و احیای 
آنها نشان می دهند، این مســئله کمک می کند به اینکه عزاداری ها و 
ســوگواری ها در ایام محرم با محتوای غنی معنوی صورت گیرد و در 
زمینه فرهنگ سازی عاشــورایی، اقدامات معنوی جدی تری داشته 
باشیم. وی خاطرنشان کرد: امسال در اســتان اصفهان و با توجه به 
اهمیت این موضوعات، سعی کردیم در شهرستان های مختلف رصد 
و پیگیری کنیم تا مردم در برگزاری آیین مخصوص آثاری که به ثبت 
رسیده اند، پیگیری بیشتری داشته باشند و رسانه ها نیز در بازتاب آنها 

نقش خوبی را ایفا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
تصریح کرد: امسال یکی از آیین های عاشــورایی استان اصفهان را 
در روستای سه شهرستان شاهین شــهر به ثبت رساندیم؛ آیینی که 
عزاداری محرم این روستا به شمار می رود و در این عزاداری مناسک 
ویژه ای را در 10 شب محرم دارند. ما ســعی کردیم این آثار را در یک 
برنامه جنبی رونمایی کنیم و این موضوع یکی از اولویت های جدی ما 

به شمار می رود.
الهیاری بیان کرد: در شهر اصفهان حدود 11 تکیه سنتی قدیمی داریم 
که بخشی از آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و تالش ما این بود که 
در فضای مجازی اطالع رسانی کنیم که 11 تکیه را به عنوان گردشگری 
مذهبی معرفی کردیم و استقبال خوبی نیز صورت گرفت. وی گفت: در 
سطح استان نیز در راستای ثبت مناسک عاشورایی به صورت جدی 
پیگیر هستیم، در شمال و شرق با قدرت بیشتری پیگیری شده و در 
غرب و جنوب استان نیز همکاران خود را مامور کرده ایم تا در عنوان 
میراث ناملموس آیین ها ثبت شود و امسال نیز در مستندسازی برای 
ثبت آیین ها در مراسم ها حضور پیدا کردیم. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در پاسخ به این سوال که چه 
آیین میراثی از اصفهان به زودی به ثبت ملی می رســد، اظهار داشت: 
در حال حاضر حضور ذهن ندارم؛ اما چندین پرونده در آســتانه ثبت 
در تهران داریم و در نیمه دوم امسال نیز 15 میراث معنوی و 50 میراث 
ملموس را در برنامه ثبت کردیم که بخش مهم آن آیین های عاشورایی 
هستند، در حال حاضر نیز زنجیرزنی هفت محله رهنان به زودی به ثبت 

ملی می رسد.
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ویژه 

دانشمندان از دانشــگاه »نبراســکا لینکن«، »هاروارد« و» MIT « با حضور 
دکتر علی تمایل، دانشمند ایرانی، باند هوشمندی طراحی کردند که می تواند 

زخم های مزمن و جراحت های میدان جنگ را با الیاف خود  بهبود بخشد.
باند هوشمند شامل الیاف رسانای الکتریکی با پوششی از جنس ژل می شود که 
می تواند حاوی آنتی بیوتیک های ضدعفونی، عامل رشد مجدد بافت، مسکن یا 
داروهای دیگر باشد. یک میکروکنترلر به اندازه تمبر پستی روی این باند وجود 
دارد که با گوشی هوشمند یا دیگر دســتگاه های بی سیم تحریک می شود و 
مقادیر بسیار ناچیزی از ولتاژ به فیبر منتخب، فرستاده می شود. این ولتاژ دمای 
فیبر و هیدروژل را باال می برد تا دارو از فیبر رها شده و به زخم منتقل  شود.به 
گفته محققان، یک باند می تواند حاوی چندین دارو برای یک نوع زخم خاص 
باشد؛ همچنین می توان دوز و زمان تحویل را با دقت کنترل کرد. ترکیبی از 
سفارش سازی و کنترل دقیق می تواند روند بهبودی را بهبود و سرعت بخشد.

علی تمایل، استاد مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه نبراسکا، می گوید:  »این 
اولین بانداژی است که توانایی آزادسازی دارو براساس دوز را دارد. می توانید 

چندین داروی مختلف را در رهاسازی متفاوت برنامه ریزی کنید.«

با حضور دانشمند ایرانی معرفی شد؛

باند هوشمندی که با گوشی همراه کنترل 
می شود

دستگاهی برای تشخیص بنجل ها

صنعت مدل و لباس از پول ســازترین حوزه های کسب و کار در دنیا به شمار 
می رود. در این میان، برخی شرکت های مطرح به تولید محصوالت لوکس و با 
کیفیت بسیار خوب می پردازند و البته این محصوالت با قیمت هایی بسیار باال 

به مشتریان خاص عرضه می شود.
همین مسئله ســبب شــده برخی افراد و شــرکت های غیرمجاز به تولید 
محصوالتی مشابه روی آورند و به این ترتیب با گول زدن مشتری، سود زیادی 
 )Entrupy( نصیب خود کنند.در این میان، یک شرکت نوآور به نام انتروپی
موفق به طراحی دستگاه و نیز فرآیندی شده که این امکان را فراهم می سازد 
که به تقلبی بــودن محصوالت بتوان پی برد. انتروپی میکروســکوپی ویژه با 
قابلیت بزرگنمایی 260 برابر طراحی کرده اســت. این میکروسکوپ به یک 
گوشی هوشمند متصل شــده و تصاویری از جنس محصول را به آن ارسال 
می کند. این اطالعات سپس به مرکز داده ها ارسال می شود. این سامانه دارای 
الگوریتم پیچیده ای است که می تواند با بررســی تصاویر دریافتی، اصیل یا 

تقلبی بودن محصول را تشخیص دهد.
اساس عملکرد این الگوریتم بر یادگیری ماشینی استوار است. در نتیجه هر 
قدر تصاویر بیشتری وارد بانک داده آن شود، تشــخیص نهایی آن نیز بهتر 

خواهد شد. 

یک محقق ایرانی چسب جراحی ســاخته که در یک دقیقه زخم را می بندد 
و می توان از آن در مواقــع اضطراری مانند میدان جنــگ و صحنه تصادف 

استفاده کرد.
نسیم عنابی، استاد دانشگاه نورث ایسترن آمریکا با همکاری جمعی از محققان 
چسب جراحی ساخته اند که در یک دقیقه زخم را می بندد و می توان آن را به 

طور مستقیم روی زخم به کار برد.  
این چسب جراحی که  MeTo نام گرفته عالوه بر بستن زخم مزایای دیگری 
نیز دارد. با توجه به عملکرد سریع آن، پزشکان می توانند در مواقع اضطراری 

مانند صحنه تصادف یا  مناطق جنگی از آن استفاده کنند.
پروفسو نسیم عنابی از دانشگاه نورث ایسترن  آمریکا با همکاری محققانی در 
آمریکا و دانشگاه سیدنی این چسب را ساخته است. وی در این باره می گوید:  
نکته جالب درباره این چســب آن اســت که به محض تماس با بافت بدن به 
سرعت  به ژل تبدیل می شود.  این چسب ژله ای در مجاورت اشعه UV و در 
یک دقیقه پروتئین های ارتجاعی و طبیعی را با مولکول های حساس به نور 

ترکیب می کند.

علم پژوهی

مریخ را روی زمین تجربه کنید 
دوبی، یکی از گران ترین شهرهای دنیا؛ اکنون با تصمیم حاکم این شهر در صدد تاسیس 
پروژه ای عظیم تحت عنوان »شهر علمی مریخ« است که قرار شده به پژوهشگران فضایی 

کمک کند تا در یک محیط شبیه سازی شده، زندگی مریخی را تجربه کنند.

کاربرد در جنگ و تصادف؛

محقق ایرانی چسب جراحی یک دقیقه ای 
ساخت

 ساخت نوعی تار عنکبوت
 با تحمل وزن انسان

تیمی از دانشمندان کشورهای ایتالیا و انگلستان با ارائه 
آب آمیخته شده با نانوتیوب های کربن به عنکبوت ها و 
ترکیب تارهای این حشره با گرافن، موفق به ساخت تار 
عنکبوتی شدند که استحکام زیادی داشته و می تواند 

وزن یک انسان را تحمل کند.
گروهی از دانشمندان اروپایی موفق به ساخت نوعی تار 
عنکبوت شده اند که قدرت کافی برای نگهداشتن یک 
انسان را داشته و می تواند در حوزه های مختلفی مورد 

استفاده قرار گیرد.
سرپرستی این تیم تحقیقاتی بر عهده »نیکوال پوگنو« از 

اساتید دانشگاه ترنتو در کشور ایتالیا قرار دارد.
این ماده جدید از ترکیب گرافن و تار عنکبوت تشکیل 
می شــود که به آن نانوتیوب های کربن افزوده شــده 
است. این ماده ترکیبی دارای استحکامی ۵ برابر تارهای 

عنکبوت معمولی است.
گفتنی است پژوهشگران برای این منظور به عنکبوت ها 
آِب آمیخته شده با نانو تیوب های کربن داده و در ادامه 

این حشرات قادر به تولید تارهایی مستحکم شده اند.
سرپرســت این تیم تحقیقاتی در رابطه با ویژگی های 
ماده ذکر شده گفت: » این یکی از بهترین الیاف پلیمری 
است که از لحاظ استحکام کششی، کشش نهایی و به 
خصوص سختی، حتی در مقایســه با الیاف مصنوعی 

مانند »Kevlar« بهتر عمل می کند.«
ماده موســوم به »Kevlar« یک ماده تجاری ساخته 
شــده از فیبرهای مصنوعی»para-aramid« است 
که در حال حاضر توسط شــرکت مشهور دوپونت ارائه 
شــده و دارای استحکام بســیار زیادی است. این ماده 
به دلیل دارا بودن قابلیت کششی و انبساط بسیار زیاد 
خود شهرت داشته و گفته می شود استحکام آن ۵ برابر 

بیشتر از فوالد است.
الزم به توضیح است که تار عنکبوت ساخته شده توسط 
این تیم تحقیقاتی که با همکاری دانشمندان ایتالیایی 
و انگلیسی ساخته شده است، تنها در مرحله آزمایشی 
و در مقیاس کوچک تولید شده و برای توسعه آن باید 
پژوهش ها و آزمایش های بیشــتری انجام شده و این 

ماده را در مقیاس بزرگ تر تحت بررسی قرار داد.
نیکوال پوگنو در خاتمــه توضیحات خود افزود: »عالوه 
بر موارد فوق؛ با بهره گیری از این روند ادغام طبیعی و 
تقویت آنها جهت تهیه مواد دارای ساختار بیولوژیکی، 
می توان از این روش برای سایر حیوانات و گیاهان نیز 
اســتفاده کرده و کالس جدیدی از بیونیکومپوزیت ها 
 را با هــدف اســتفاده در کاربری هــای نوآورانه مورد

 بهره برداری قرار داد. «

 نمایشگاه ایران تله کام 2017 
در تهران برگزار می شود

نمایشــگاه ایران تله کام 2017 از روز 24 مهــر 1396 در تهران 
برگزار می شود و صدها شرکت داخلی و خارجی در حوزه تجهیزات 
و سرویس های مخابراتی و ارتباطات در آن حضور خواهند داشت.

ایران تله کام 2017 با حضور 22۵ شرکت و واحد تولیدی داخلی 
و 93 شرکت خارجی یا نمایندگی های آنها در فضایی به وسعت 32 
هزار متر مربع برگزار می شود. به گزارش خبرنگار کانال تلگرامی 
نمایشگاه تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، 24 
تا 27 مهرماه 1396 میزبان عالقه مندان و صاحبان کسب و کار در 
حوزه سیستم ها، تجهیزات و سرویس های مخابراتی و ارتباطات 

در ایران تله کام 2017 است.
در این رویــداد آخرین دســتاوردها و توانمندی های متخصصان 
و کارشناسان کشــورمان و شــرکت ها و تولید کنندگان داخلی 
عرضه و معرفی می شــود. حضور شــرکت های معتبر خارجی در 
این نمایشــگاه، با هدف انتقال دانش فنی و فناوری روز جهان به 
کشور و ایجاد فرصتی برای ارتقای صنایع مخابراتی ایران تسهیل 

شده است.
شــرکت های خارجی یا نمایندگان آنان از 1۵ کشــور اسلوونی، 
انگلیس، آلمان، تایوان، چین، روســیه، ژاپن، ســوئیس، فرانسه، 
فنالند، قزاقســتان، کانادا، لتونی، نروژ و یونان در نمایشگاه فوق 

مشارکت دارند.
 الزم به ذکر است ساعات بازدید از نمایشگاه ایران تله کام 2017 از 

9 صبح تا ۵ بعدازظهر است.

 انتخاب بهترین موبایل سال
MCC Awards در مراسم 

The Mobile Choice Con�  دیجیاتو : رویداد اهدای جوایــز
sumer Awards 2017 در لندن برگزار شــد و در جریان این 
رویداد، برخی از جوایز به کمپانی های سازنده اسمارت فون رسید؛ 
با این همه گفتنی است که مراســم کامال بر بازار بریتانیا متمرکز 

بوده است.
گلکســی اس 8 ، اســمارت فون پرچمدار سامســونگ به عنوان 
 Mobile Choice Consumer Awards موبایل سال« در«
امسال برگزیده شد. عالوه بر این، اس 8 سامسونگ توانست جایزه 
»بهترین دوربین موبایل 2017« را نیز دریافت کند و به سامسونگ 

کمک کند تا به عنوان »بهترین تولیدکننده سال« انتخاب شود.
با این همه سامسونگ تنها شرکتی نیست که در این مراسم موفق 
به دریافت جایزه شد و برند آنر هم در دسته بندی »جالب توجه« به 
موفقیت رسید و موبایل آنر 9 هم حاال »بهترین موبایل بازار میان 
رده« نام گرفته اســت. موتوروال موتو E4 »مقرون به صرفه ترین 
 ،5C موبایل« نام گرفت و از این منظر توانســت رقبایی مانند آنر

نوکیا 3310 و گلکسی جی 3 را کنار بزند.
اپل واچ 2 جایزه »بهترین اســمارت واچ« را بــه خانه برد و فیت 
بیت Charge 2 توانست در دسته بندی دیگر همین محصوالت 
پوشیدنی، یعنی »بهترین پوشیدنی پایشگر سالمتی« به موفقیت 
برسد. گفتنی است که گوگل هوم هم فرصتی برای خودنمایی در 
این مراسم یافت و و به نخستین اسپیکر هوشمندی تبدیل شد که 

جایزه »گجت متصل سال« را به خود اختصاص می دهد.
ناگفته نماند که آمازون هــم به عنوان »بهترین خرده فروشــی 
آنالین« برگزیده شــد و در همین حــال، Vodafone »بهترین 
تجربه کاربری داخل فروشگاه« را دریافت کرد. مثل همیشه، این 
مراسم اندکی زودتر از ســال جدید میالدی برگزار شد و به همین 
خاطر، برخی موبایل ها مانند هوآوی میت 10 و پیکسل 2 گوگل 

فرصتی برای درخشش نداشتند.

فناوری »eSim « جای 
سیم کارت های فیزیکی را می گیرد

فناوری eSim تا چند ســال دیگر جای سیم کارت های فیزیکی 
را در گوشی های تلفن همراه می گیرد و به همین دلیل، همایشی 
 با حضــور مســئوالن برای آشــنایی با ایــن تکنولــوژی برگزار

 شد.
به گزارش جام جم آنالین ؛ به زودی جایگاه اپراتورهای تلفن همراه 
در اکوسیســتم مخابرات همراه دچار تغییــرات عمده ای خواهد 
شد و فناوری ای ســیم )eSim( جای سیم کارت های فیزیکی را 
می گیرد. همایش معرفی فناوری جدید eSim با حمایت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و با حضور مدیران کل این وزارتخانه، 
مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشــور و مدیران شــرکت 
مخابرات ایران در محل پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
 برگزار شــد. هدف از این همایش، آشــنایی بــا تکنولوژی نوین

 ای سیم بود و محمد خوانســاری، رییس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و توماس الرسون، یکی از پیشگامان دنیا در عرصه 

این فناوری در آن سخنرانی کردند.
در همایــش مذکور عالوه بــر معرفی فنــاوری eSim به عنوان 
یک تکنولوژی انقالبی دیجیتالی، چالش هــای ورود این فناوری 
به کشــورمان، نیازمندی های بومی، جایــگاه اپراتورها به عنوان 
حوزه های اجرایی، مزایای این تکنولوژی در کشــور و دستاوردها 
 و مخاطرات پیاده ســازی آن تشــریح شــد. همچنین مسئوالن

 بر هماهنگی و همکاری اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات در این 
زمینه تاکید کردند.

امروزه در راستای رشــد فناوری اینترنت اشــیا در سراسر دنیا، 
جایگاه اپراتورهای تلفن همراه در اکوسیستم مخابرات همراه دچار 
تغییرات ســاختاری شده و در این اکوسیســتم، سیم کارت های 
فیزیکــی جای خود را بــه فنــاوری نویــن eSim خواهند داد؛ 
بنابراین در این اکوسیســتم جدید، مدیریــت eSim از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. اگــر اپراتورها نتوانند هرچه ســریع تر 
ســازوکار الزم برای تعیین و گزینش جایــگاه جدید خود در این 
اکوسیستم را فراهم کنند، آن گاه تهدیدی جدی برای آنها به وجود 
 خواهد آمد که می تواند تبعات بســیار ســنگینی به همراه داشته

 باشد.
پیش بینی می شود در ســال 2020 میالدی، بیشتر گوشی های 
موبایل از eSim اســتفاده کننــد و با این حســاب، تهدید عدم 
تطابق با روال فعلی یعنی سیم کارت های فیزیکی برای اپراتورها 
وجود خواهد داشت. فناوری eSim در واقع ماژولی جهت اتصال 
به شبکه های ســلولی، ایجاد هویت مشــخص و در نهایت امکان 

شناسایی و برقراری ارتباط است.

فناورانه

طراحان اســتودیوی Tangram3D عالقه غیر قابل 
توصیفی بــه ورزش دو و میدانی دارنــد و تاکنون تمام 
فعالیت های آنها مربوط به بازی های شــبیه ســاز در 
 Athletics2: Summer این حوزه بوده اســت. بازی
Sports جدیدترین شبیه ســاز این استودیو از رقابت 
های زیبای دو و میدانی اســت که شما را وارد مسابقات 

هیجان انگیز المپیک تابستانه می کند.
Athletics2 یــک المپیک کامل را در موبایل شــبیه 
سازی کرده و در آن می توانید در 30 رشته ورزشی و پنج 

رقابت متفرقه شرکت کنید.
دوی صد متر، پرش با نیزه، پرتاب دیسک، شنا، دوچرخه 
سواری، قایق رانی، تیراندازی، شمشیربازی، وزنه برداری، 
شــیرجه و موارد دیگر جزو رشــته های ورزشی بازی 
هستند و مسابقات سه گانه، چهارگانه و پنج گانه هم جزو 

رقابت هایی هستند که می توانید در آنها شرکت کنید.
»گیم پلی« در اصل بر مبنای مسابقه با هوش مصنوعی 

 Split Screen پایه گــذاری شــده، اما بــا قابلیــت
 می توانیــد با دوســتانتان هم در یک صفحه مســابقه

 بدهید.
بازی از لحاظ گرافیکی حقیقتا دلچسب نیست، هیچ کدام 
از بازی هایی که با موضوع المپیک ساخته شده اند هم این 
چنین نیستند. قطعا دلیل این موضوع تمرکز تیم سازنده 
بر کمیت کار و افزایش تعداد رشــته های ورزشی بوده؛ 
بنابراین شاید با کمی خوش خلقی بتوان با این گرافیک 

ابتدایی کنار آمد.
Athletics2: Summer Sports در حال حاضر تنها 
برای پلتفرم اندروید عرضه شــده، اما با توجه به سابقه 
عناوین قبلی باید انتظــار عرضه آن برای پلتفرم iOS را 
هم داشته باشــیم. توصیه می کنیم این شبیه ساز زیبا 

را از دست ندهید.
goo.   شما می توانید این بازی را با استفاده از این لینک

gl/S79CQ6  دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

در یک جلسه که با حضور 12 نفر برگزار شده است، 
هر نفر با تمام اعضا در ابتدا و انتهای جلســه، دست 
می دهد. مشــخص کنید در مجموع چند بار دست 

داده شده است؟

  معمای شماره 2253

  جواب معمای شماره 2252

Athletics2: Summer Sports مسابقات المپیک تابستانه در بازی

پاســخ معمای پیدا کــردن اعداد: 
اعداد زیر عبارتنــد از: 147، 

2۵8 و 369.
حاصلضرب ایــن اعداد برابر 

است با: 13,994,694
می توانید با ماشــین حســاب 
کمی  اعداد مختلــف را امتحان 
کنید، فقط به یاد داشته باشید 
اعداد انتخابی شــما با 1، 2 و 3 

شروع شوند.

با اینکه جیلبریک کردن آیفون غیرقانونی است و اپل همواره 
ســعی می کند راه های جیلبریک  کردن سیســتم عاملش 
را ببندد، اما معموال مدتی که از انتشــار نســخه های جدید 
آی او اس می گذرد، هکرها موفق به جیلبریک آن می شوند. 
اگر شما نیز از نسخه های جیلبریک  شده آی او اس استفاده 
می کنید و طی روزهای گذشــته ســعی کرده باشــید که 
آیفون، آیپد یا آیپاد تاچتان را از طریــق OTA به آی او اس 
11 به روزرسانی کنید، احتماال در صفحه »بررسی نسخه ی  

جدید« گیر کرده اید.
البته این مشــکل چندان عجیب نیست. اکثر تیم های هک 
و جیلبریک آی او اس در نسخه های جیلبریک  شده قابلیت 
به روزرسانی از طریق OTA را مسدود می کنند تا به صورت 
اتفاقی گوشــی به روزرســانی های جدید را نصــب نکرده و 
جیلبریک گوشی نپرد.به همین دلیل دستگاه های جیلبریک 
 iOS شده را فقط باید به صورت دستی و از طریق آیتونز به
11 به روزرســانی کرد. در این مطلب نحوه نصب دســتی 

آی او اس 11 را به شما آموزش می دهیم.
توجه: با به روزرسانی سیستم عاملتان، جیلبریک گوشی شما 
از بین رفته و تمامی توییک های جیلبریکی که روی آن نصب 

کرده اید، پاک خواهد شد.
آی او اس 11 برای دستگاه های زیر منتشر شده است:

آیفون 10، آیفــون 8، آیفون 8 پالس، آیفــون 7، آیفون 7 
پالس، آیفون 6 اس، آیفون 6 اس پالس، آیفون 6، آیفون 6 

پالس، آیفون اس ای، آیفون ۵ اس.
نسل دوم آیپد پروی 12/9 اینچی، نسل اول آیپد پروی 12/9 
اینچی، آیپد پروی 10/۵اینچی، آیپد پروی 9/7اینچی، آیپد 
ایر 2، آیپد ایر، آیپد نسل پنجم، آیپد مینی 4، آیپد مینی 3، 

آیپد مینی 2 آیپاد تاچ نسل ششم 
پشتیبان گیری از دستگاه

 همیشه بهتر است پیش از به روزرســانی دستگاه از نسخه  
فعلی آن یک نسخه پشــتیبان تهیه شود. شما برای این کار 
می توانید از آیتونز یا آیکلود استفاده کنید. توجه کنید که اگر 
حین پشتیبان گیری از طریق آیتونز، انتخاب کرده باشید که 
داده های شما رمزنگاری شود، عالوه بر اطالعات عادی شما از 
داده های محرمانه تان مانند رمزهای عبور نیز پشتیبان گیری 
می شود.پیشــنهاد ما این اســت که از طریق آیتونز نسخه 
پشتیبان تهیه کنید تا اگر مشکلی با آی او اس 11 پیدا کردید 

بتوانید به راحتی به آی او اس 10,3,3 باز گردید.
چگونه از طریق آیتونز، آی او اس 11 را نصب کنیم؟

قبل از اینکه دســتگاه آی او اس خود را به رایانه متصل کنید 
حتما بررسی کنید که آخرین نسخه آیتونز روی رایانه شما 
نصب اســت. برای این کار می توانید در منــوی آیتونز روی 

گزینه Check for updates کلیک کنید.
پس از اینکه از بــه روز بودن آیتونز خــود اطمینان حاصل 

کردید، مراحل زیر را طی کنید:
مرحله اول: با کابل یو اس بی، دســتگاه را به رایانه متصل 

کنید. صبر کنید تا آیتونز باز شــده و به دستگاهتان متصل 
شود.

مرحله دوم: روی دکمه مربوط به دستگاه در قسمت باالی 
سمت راست آیتونز کلیک کنید.

 Shift یا Option مرحله سوم: بدون نگه داشــتن دکمه
روی گزینــه Check for Update کلیــک کنیــد. اگر 
آی او اس 11 برای دستگاه شما در دسترس باشد، دانلودش 
به صورت خودکار آغاز شده و دستگاهتان به این نسخه ارتقا 

پیدا می کند.
مرحله چهارم: پیغامی برایتان نمایش داده می شــود که 
به شما اطالع می دهد به روزرســانی جدید آماده است. روی 
گزینــه Download and Update کلید کنید. اگر این 
پنجره به شما گفت که آی او اس 10,3,3 آخرین نسخه برای 
دستگاه شماست، فیرم ور مناسب را از لینکی که در مرحله 

پنجم در اختیارتان قرار گرفته، دانلود کنید.
مرحله پنجم: اگر آی او اس 11 در مرحله های سوم و چهارم 
برای دستگاهتان موجود است، این مرحله را نادیده بگیرید.

توجه: اگر از طریق مرورگر ســافاری در حــال دانلود فایل 
هستید، حتما اطمینان حاصل کنید که قابلیت آن زیپ کردن 
خودکار فایل، غیرفعال باشــد یا به جای سافاری از کروم یا 

فایرفاکس استفاده کنید.
برای دانلود نسخه مناسب، باید شماره مدل دستگاهتان را 
بدانید. شماره مدل دستگاه شــما پشت دستگاهتان نوشته 
شده است.پس از دانلود فیرم ور کلید Option )در مک( یا 
 Check در ویندوز( را نگه داشته و سپس گزینه( Shift کلید

for Update را بزنید.
مرحله ششــم: پیغامی برایتــان نمایش داده می شــود 
که آیتونز آیفون،آیپد وآیپاد تاچ شــما را بــه آی او اس 11 
به روزرســانی می کند و این به روزرســانی را بــه اطالع اپل 

می رساند. روی دکمه Update کلیک کنید.
مرحله هفتم: پس از این مرحله متــن مربوط به تغییرات 
 Next آی او اس 11 برایتان نشان داده می شود. روی دکمه
کلیک کرده و در انتها با زدن دکمه Agree با شــرایط نامه 

اپل موافقت کنید.
مرحله هشــتم: در این مرحله اگر به صورت دستی فایل 
آی او اس 11 را دانلود نکرده باشــید، آیتونز شروع به دانلود 
فریم ور می کند. پس از اتمام دانلود، نرم افزار آن را پردازش و  
از حالت فشرده خارج می کند و برای به روزرسانی نرم افزاری 

دستگاه آماده کرده و در نهایت آن را نصب می کند.
مرحله نهم: تا زمانی که به روزرســانی کامال تمام نشــده 
به هیــچ وجه اتصال دســتگاهتان را از رایانــه قطع نکنید. 
نصب آی اواس چند دقیقه طول می کشــد. حیــن ارتقا به 
آی او اس 11 دســتگاهتان یک یا دو بار خاموش و روشــن 
 می شــود. پس از اتمام موفق نصب، صفحه خوشامدگویی را 

خواهید دید.

چگونه آیفون جیلبریک شده را به iOS 11 ارتقا دهیم؟

جی اس ام: اگر »آیفون«،»آیپد«یا »آیپاد تاچ« جیلبریک شده داشته و سعی کرده باشید آن را به iOS 11 ارتقا 
دهید، حتما متوجه شده اید که امکان ارتقا از طریق OTA را ندارید. در این مطلب نحوه به روزرسانی »آی او اس« از 

طریق آیتونز و به صورت دستی را به شما آموزش می دهیم.
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يادداشت

رییس دانشگاه پیام نور شاهین شــهر در این همایش گفت: 
همایش ملی علوم جغرافیایی که هر دو یا سه سال یک بار در 
یکی از استان ها برگزار می شــود، آوردگاهی است برای ارائه 
آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی پژوهشگران رشته های 
علوم جغرافیایی کشور که مورد داوری استادان همایش قرار 

می گیرد.
سید رامین غفاری با بیان اینکه این همایش در گرایش های 
مختلف علــوم جغرافیایی از جمله گردشــگری، مخاطرات 
محیطی، ساماندهی سیاســی فضا، مطالعات و برنامه ریزی 
شهری، منطقه ای، روســتایی و محیطی برگزار شده است 

خاطرنشان کرد: یافته ها و دستاوردهای همایش برای استفاده 
و بهره برداری به صورت کتابچه در اختیار مدیران دستگاه های 
اجرایی ذی ربط قرار می گیرد که عملی کردن آنها منوط به 

تصمیم دستگاه مربوطه است.
دبیر پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی گفت: از مجموع 
یکصد و 10 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش تعداد 20 مقاله 
به صورت سخنرانی و 40 مقاله نیز به صورت پوستر پذیرفته 
و تعدادی نیز حائز امتیاز الزم برای شرکت در همایش نشدند 
که با توجه به بعد ملی همایش تنها بخشی از مقاالت مربوط 
به حوزه جغرافیایی شهرستان است که در اختیار فرمانداری و 

مدیران اجرایی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه دانشگاه 
پیام نور واحد شــاهین شــهر مجری دوره های کارشناسی 
مدیریت های مختلف و کارشناســی ارشــد جغرافیاست و 
پیشــینه مثبتی در تعامل و همکاری داشته و برگزار کننده 
کارگاه های پیش درس تخصصــی و همایش های ملی بوده 
سازمان مرکزی دانشگاه با برگزاری این همایش در این واحد 

موافقت کرده است.
غفاری، از پرفسور سیروس شفقی، بنیان گذار گروه جغرافیای 
دانشگاه اصفهان و حسن افروخته رییس انجمن جغرافیای 
روستایی کشور به عنوان سخنران و میهمان ویژه همایش نام 
برد و افزود: برگزاری چنین همایش هایی برای ارتقای سطح 
علمی دانشجویان بسیار موثر است و مقاالت پذیرفته شده نیز 

از استادان امتیاز الزم را دریافت خواهند کرد.
بنیان گذار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان در این همایش 
تغییرات اقلیمی را با مسائل جوامع شهری و روستایی مرتبط 
دانست و گفت: در این همایش عوامل طبیعی و انسانی موثر بر 
تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی مورد مطالعه قرار می گیرد.

ســیروس شــفقی اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و 
کاهش بارندگی در سال های اخیر به ویژه در مرکز ایران، هر 
ساله چندین روستا در استان اصفهان خالی از سکنه شده و 
روستاییان به سمت شهرنشــینی مهاجرت می کنند که به 
عقیده بنده این خود یک فاجعه است.وی خالی شدن روستاها 
از ســکنه را یک فاجعه عنوان کرد و افزود: در شهرها نیز به 
دلیل اینکه توان پذیرش این تعداد مهاجر به لحاظ سکونتی و 
شغلی را وجود ندارد، مشکالت و آسیب های اجتماعی دیگری 

پدیدار می شود.
پدر جغرافیای اســتان اصفهان با اشــاره به خشــک شدن 
زاینده رود و اثرات منفی آن بر شــهرها و روستاهای پیرامون 
تاکید کرد: هرچند تغییرات اقلیم در باال دســت حوزه آبگیر 
زاینده رود باعث کاهش بارندگی در چهار دهه گذشته شده 
اما با مدیریت یکپارچه منابع آب از سرچشــمه تا گاو خونی 
می توان کمبود منابــع آبی را جبران کرد و با جاری شــدن 

زاینده رود روستاها را از خالی شدن جمعیت نجات داد.

برخورد دو دستگاه پراید ،11مصدوم بر جای گذاشت
غفور راستین،مدیرحوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: براثر 
 برخورد دو دســتگاه خودروی ســواری پراید با یکدیگر در کمربندی شمالی

 نجف آباد، 11نفر شامل سه مرد، 6 زن و دو کودک مصدوم شدند.

اخبار

دبیر قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه اصفهان خبر داد:

 ماموریت سپاه اصفهان 
برای بازسازی مساجد در سوریه

دبیر قــرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه  آران  و بیدگل
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در آیین 
تقدیر از خیران صنعتگر شهرستان آران و بیدگل با اشاره به ماموریت 
ویژه سپاه استان برای بازسازی مساجد شیعه نشین نبل والزهرا)س( 
اظهار کرد: خیران بسیاری در سراسر استان اصفهان در این کار خیر 
شرکت داشتند، اما خیران آران و بیدگل در این میان زبانزد شدند. 
سید حسین انوری تصریح کرد: مرزهای انقالب اسالمی امروز تا عمق 
خاک سوریه پیشروی کرده است که با بی توجهی و از دست رفتن این 
کشور هدف بعدی، جمهوری اسالمی خواهد بود. وی در بیان وضعیت 
حاکم بر شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرا)س( عنوان کرد: این دو 
شــهر از ابتدای بحران تاکنون ده ها بار مورد تهاجــم داعش قرار 
گرفته،اما با مقاومت رزمندگان، مردم و جوانان دشمن شکست خورده 
است.انوری با تقدیر از تالش خیران صنعتگر آران و بیدگل خاطرنشان 
کرد: فرش های خیران آران وبیدگل مساجد شهرهای شیعه نشین 
سوریه را زنده کرد.گفتنی است؛ سال گذشته خیران آران و بیدگل 
بیش از پنج هزار متر مربع فرش برای مفروش کردن مساجد شیعه 

نشین سوریه اهدا کردند.

فرماندهی انتظامی مبارکه:

در دهه اول محرم با کاهش 
۵درصدی سرقت  روبه رو بودیم

مبارکه ســرهنگ نیکبخت، فرماندهــی انتظامی 
شهرستان مبارکه با اشاره به همکاری خوب 
مردم در مدت برگزاری سوگواری و عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
امام حسین)ع( در مبارکه، اظهار کرد: وجود همین همکاری ها سبب 
برقراری نظم در طول این ایام در سطح شهرستان شد. وی همچنین 
از کاهش ۵ درصدی سرقت در دهه اول ماه محرم در این شهرستان 
خبر داد و افزود: ماه محرم یکی از ماه های بســیار محترم و با ارزش 
سال اســت که در آن و به خصوص در دهه اول این ماه با سیر نزولی 

جرایم روبه رو می شویم. 

ابوالفضل توکلی به عنوان شهردار 
شهر زاینده رود معارفه شد

در مراسم تکریم و قدردانی از زحمات جمشید  زاينده رود
اسماعیلی و انتصاب ابوالفضل توکلی به عنوان 
شهردار جدید شهر زاینده رود، حجت االسالم و المسلمین حسن 
صفر زاده تهرانی، امام جمعه زاینده رود گفت: خدمت به مردم در هر 
لباسی عبادت است و خادم مردم بودن خود موهبتی الهی است. در 
این مراسم کمالی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اصفهان، شهردار را مدیری توانمند در ایجاد درآمد و هزینه دانست و 
گفت: بر خالف سایر مدیران دســتگاه های دیگر که باید مدیریت 
هزینه داشته باشند ،شهردار باید ابتدا درآمد ایجاد و سپس هزینه 
کند. وی افزود: امروز شهرداری ها با بیش از 300 عنوان مسئولیت، 

یکی از پر کارترین نهاده های خدمتگزار مردم هستند.

 بامسئوالن

 سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
 تیران وکرون:

کاهش آسیب های اجتماعی 
نیازمند مداخله خانواده هاست

سرپرســت فرماندهی انتظامی  تیران و کرون
شهرســتان تیــران و کــرون 
اظهارداشــت: امــروز در جنگ نــرم با تکنیــک ها و 
ظرفیت های جدیدی روبه رو هســتیم که یکی از آنها 
فضای مجازی اســت که با وجود ظرفیت های مثبت، 
تهدیدهایی دارد که نیازمند مراقبت و دقت ویژه است که 
در صورت عدم مراقبت و هوشیاری تهدیدی جدی است. 
ســرهنگ رضا هدایتی بیان داشت: کاهش آسیب های 
اجتماعی و رفع مشکالت ناشی از آن نیازمند مداخله به 
موقع و مطلوب خانواده ها و اقشار فرهنگی است و پلیس 
و ســایر دســتگاه های امنیتی باید آخرین گزینه برای 

مداخله در این موضوع باشند.
وی ادامه داد: پیش از ورود مسئوالن امنیتی و انتظامی به 
مشکالت و آسیب های اجتماعی خانواده ها، روحانیون 
و مســئوالن فرهنگی هر منطقه باید تدبیر ســنجی و 
برنامه ریزی کرده و با انجام فعالیت های فرهنگی مانع از 
بروز و رشد آسیب های اجتماعی شوند. سرهنگ هدایتی 
گفت: امسال کشفیات مواد مخدر در تیران و کرون 3۹ 
درصد، کشف ســرقت 30 درصد، دســتگیری افراد به 
مواد مخدر 22 درصد وکشف کاالی قاچاق 100درصد 
رشد داشته که ناشی از تالش های به موقع و هوشیارانه 
 ماموران انتظامی در ســطح شــهر و جــاده های این

 شهرستان بوده است.

فرمانده پلیس راهنمايی و رانندگی 
خوروبیابانک:

 موتورسیکلت سواران بیشترین 
سهم را در تصادفات دارند

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی  خور و بیابانک
خوروبیابانک با اشاره به اینکه در 
تصادف سرمایه های انسانی و مالی از بین می روند افزود: 
امر به معروف و نهی از منکر باید در همه امور جامعه وجود 
داشته باشــد که در مورد قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی کمرنگ اســت. ســروان مجتبی حسین زاده 
تصریح کرد: بر اساس آمار موتورسیکلت سواران بیشترین 
سهم را در تصادفات دارند و پلیس راهنمایی و رانندگی 
در حد توان آمادگی آموزش، فرهنگ سازی و برخورد با 

متخلفان را دارد.

در پنجمین همايش ملی علوم جغرافیايی مطرح شد؛

تغییرات اقلیمی چندین روستا را خالی از سکنه کرد

پنجمین همايش ملی علوم جغرافیايی با هدف بررسی مسائل و مشکالت تغییرات اقلیمی 
کشور و با حضور پژوهشگران و انديشمندان برجســته اين رشته در دانشگاه پیام نور 

شاهین شهر به مدت دو روز برگزار شد.

شاهین شهر

شهرضا فرمانــده انتظامی شــهرضا گفت: در 
شــهریور ماه امســال در شهرستان 
شهرضا سرقت کاهش 11 درصدی داشــته است. سرهنگ 
محمدحســین باباکالنی با اشاره به مناســبت هفته نیروی 
انتظامی از 14 تا 20 مهرماه، اظهار داشت: بیش از 30برنامه 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، عملیاتی، ترافیکی و آموزشی در 
هفته ناجا در شهرضا برگزار می شــود. وی  افزود: حدود 70 
درصد برنامه ها علمی، فرهنگی و اجتماعی است. محمد حسین 
باباکالنی، اظهار کرد: در شش ماه ابتدای امسال، بیش از یکهزار 
و 420 کیلوگرم  مواد مخدر کشف شده است.وی اعتیاد را یکی 

از  مهم ترین معضالت جامعه برشــمرد و افــزود: قرار گرفتن 
شهرضا در شاهراه مواصالتی کشــور، دلیل اصلی  بیش از ۹0 
درصد از کشفیات  مواد مخدر  در این شهرستان است.فرمانده 
انتظامی شهرستان شهرضا اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال 
24 هزار و 736 تماس تلفنی با سامانه 110 در شهرستان برقرار 
شده، این در حالی است که از مجموع این تعداد تماس تلفنی 
13 هزار و 738 تمــاس عملیاتی و 10 هــزار و ۹۹8 تماس 

درخصوص راهنمایی و ارشاد شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا اعالم کرد:

 کاهش11درصدی سرقت خودرو در شهریورماه امسال

ابالغ وقت رسیدگی
7/25 شــماره ابالغنامه:9610106794800714 و 9610106794800712 شــماره 
پرونده:9609986794800201 شماره بایگانی شــعبه:960201 ابالغ شونده حقیقی: 
وجیهه بهارلو فعاًل مجهول المکان و حمید سرلک به نشانی اصفهان خ زینبیه شمالی ک 
بهار آزادی ک آوا ، تاریخ حضور:1396/08/21 یک شنبه ساعت: 16/30 محل حضور: 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57، در خصوص دعوی امیر جهانگیری قلعه میری به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی 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 نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی ازدفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه 
نمایید. م الف:19452 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

شماره یک(  ) 174 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

7/249 شــماره پرونده:7/96 خوانده: آقای محمدرضا صالحی فرزند پرویز به نشــانی 
مجهول المکان، خواهان: منصــور امینی تهرانی فرزند علی، محل حضور: شــعبه دوم 
شورای حل اختالف تیران واقع در مجتمع شــوراهای حل اختالف، وقت حضور: شنبه 
ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها ساعت 8/30 الی 11/30 ، علت حضور: ده روز پس از رویت 
ابالغ جهت رفع نقص در خصوص واریز هزینه دادرســی دادخواست تجدید نظر به این 
 شــعبه مراجعه فرمایید. م الف: 233 شعبه دوم شــورای حل اختالف تیران و کرون 

)مجتمع شماره یک( )84 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم 

7/255 شــماره نامه: 1396009000578122 شماره پرونده: 9409980359900655 
شماره بایگانی پرونده: 950495 در پرونده کالسه 950495 د / 2 آقای علیرضا ابراهیمی 
فرزند اصغر به اتهام استفاده از سند مجعول کارت ورود به آزمون سراسری تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خمینی 
شهر واقع در بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 
موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف: 5128 شعبه دوم دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب خمینی شهر)119 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم 

7/256 شــماره نامه: 9610113634800686 شماره پرونده: 9609983634800453 
شماره بایگانی پرونده: 960471 در پرونده کالسه 960471 این شعبه آقای جالل عمادی 
فرزند محمد باقر به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن 
نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر و ازاتهام وارده دفاع نماید ودر صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار 
نظر می گردد. م الف: 5126 شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی 

شهر)100 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم 

7/258 شــماره نامه: 9610113636200489 شماره پرونده: 9509983634601299 
شماره بایگانی پرونده: 960318 از شــعبه اول دادگاه انقالب خمینی شهر به آقای ایرج 
منصوری فرزند احمد که مجهول المکان اعالم شــده اســت به موجب کیفرخواســت 
صادره ازسوی دادســتان محترم دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم 
هستید به نگهداری 55 گرم شــیره تریاک و افترای عملی که جلسه رسیدگی به اتهام 
شما مورخ 96/09/25 ســاعت 11 تعیین شده اســت لذا به این وســیله به شما ابالغ 
می گردد که جهت شرکت در جلســه رســیدگی در وقت مقرر دراین دادگاه حاضر و یا 
نســبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صــورت کتبی قبل ازحلول 
وقت رســیدگی به دادگاه ارائــه نمایند در صورت عــدم حضور یا عــدم معرفی وکیل 
به صورت کتبــی دادگاه به صورت غیابی اقدام به رســیدگی خواهد نمــود. این آگهی 
وفق ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری برای یک نوبت در یکــی از روزنامه های 
 کثیراالنتشــار درج میگردد. م الف: 5124 شــعبه اول دادگاه انقالب دادگســتری

 شهرستان خمینی شهر)164 کلمه، 2 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
7/262 شماره صادره : 1396/42/421942 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه شماره 4786/409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
غفور چاوشی فرزند رمضان در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/8/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 96/7/16 م الف: 21789 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/246 شماره صادره : 1396/42/421870 چون آقای محمد حسین مهران پور فرزند 
احمد در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع در محدوده پالک 
1 فرعی از 4482 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شماره 1569 مورخ 
96/2/27 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالک شماره 822 فرعی از 4482 اصلی مفروز ومجزی از 1 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام آقای محمد حسین مهران پور فرزند احمد در روز شنبه 96/8/13 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
 قضائی صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 96/7/16 م الف: 21669 قویدل رئیس منطقه ثبت

 اسناد و امالک جنوب اصفهان)215 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/185 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3600 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علیرضا یزدانی جوزدانی فرزند 
مرتضی و عصمت ســادات طباطبایی جبلی فرزند ســید آقا در جریان ثبت است و آرای 
شــماره 13960302027002704 و 139660302027002700 مــورخ 1396/3/9  
از طرف هیــات حل اختالف موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 1396/8/16 روز 
سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
 ادامه خواهد داد.  تاریــخ انتشــار: 1396/7/16 م الف:21219 هادیزاده رئیس ثبت

 اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)273 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/138 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3601 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام خداکرم کبیری عطاآبادی 
فرزند یداله  در جریــان ثبت اســت و رای شــماره 139660302024002532 مورخ 
1396/3/6  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 

و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1396/8/17 
روز چهارشنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
 ادامه خواهد داد.  تاریــخ انتشــار: 1396/7/16 م الف:20934 هادیزاده رئیس ثبت

 اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/264 شماره پرونده:960710  خواندگان: 1- ابراهیم کریمی 2- امین اله جعفری هر 
دو به نشانی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان واقع 
در خ سجاد - ارباب، وقت حضور: 96/8/20 ســاعت 9 صبح، علت حضور: مطالبه وجه 
چک دعوای احسان قاضی حاجی آبادی به طرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه حاضر 
شوید. م الف: 21622 شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( 

)67 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/265 شماره ابالغنامه: 9610100351507753 شماره پرونده: 9609980351500680 
شماره بایگانی شعبه: 960773 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
زهره رجالی فرزند محمود خواهان آقایان محمد علی خادمی و بهرام خادمی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان زهره رجالی و محمد زارعی و رضا زارعــی و احمد زارعی و امراله 
زارعی و بهجت زارعــی و ملک زارعی و ملوک زارعی و فاطمــه زارعی و ربابه زارعی و 
اکرم زارعی و مریم زارعی و اعظم زارعی و محمدرضا معتمدی و اداره ثبت اسناد وامالک 
استان اصفهان به خواسته اعالم بطالن معامله و دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609980351500680 شعبه 
15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/21 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 21632 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )219 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/266 شماره ابالغنامه: 9610106794400946 شماره پرونده: 9609986794400499 
شماره بایگانی شعبه: 960500  خواهان آقای امیر محمد احمدی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای حمیدرضا رحیمی فرزند محمد حسن به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794400499 شعبه 14 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/21 
ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 20591 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )143 کلمه، 2 کادر( 

فقدان سند مالکیت
7/276 شــماره صادره: 1396/31/422466- 1396/7/13 نظر بــه اینکه وراث آقای 
کمال جانی قربان پوده فرزند حاجی آقا با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا توسط دفترخانه شماره 59 دهاقان به شــماره 34495 مورخ 1396/7/13 
گواهی شده وکپی برابر با اصل گواهی حصر وراثت و فرم 19 مالیاتی مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت ششدانگ پالک شــماره 107/850 واقع در دهاقان روستای پوده بخش 
ثبتی دهاقان که در صفحه 109 دفتر 141 ذیل ثبت 46076 به میزان ششــدانگ به نام 

کمال جانی قربان پوده فرزند حاجی آقا ثبت وســند مالکیت صادر گردیده است. اینک 
وراث آقای کمال جانی قربان پوده درخواست ســند مالکیت المثنی نسبت به ششدانگ 
ازپالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120- اصالحــی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک بار آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور ) 
غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یادر صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند 
 مالکیت المثنی اقدام وبه متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: 96/211 یعقوبی کفیل

 واحد ثبتی دهاقان)238 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/267 شماره ابالغنامه: 9610100353703785 شماره پرونده: 9509980359501434 
شماره بایگانی شــعبه: 960659  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای علی بلندنظر فرزند امیر، شــاکی آقای علی پویا منش فرزند اسماعیل دادخواستی 
به طرفیت متهم علی بلند نظر فرزند امیر به اتهام کال هبــرداری رایانه ای مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9509980359501434 شعبه 111 دادگاه 
کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق( ثبت 
و وقت رســیدگی مورخ 1396/08/21 ساعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المــکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
خواند ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه )اصفهان کنار گذر اتوبان 
شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 در دادگاه حاضر گردد. م الف: 20680 شــعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

 ) 111 جزایی سابق( )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/268 شماره ابالغنامه: 9610106796301458 شماره پرونده: 9609986796300820 
شماره بایگانی شــعبه: 960821  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به 
آقای حسین رشــیدی مفرد ، خواهان آقای حمیدرضا براهیمی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای حسین رشیدی مفرد به خواســته مبلغ 25 میلیون ریال وجه چک به شماره 
861710  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796300820 شعبه 33 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/08/21 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گــردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در 
 دادگاه حاضر گردد. م الف: 21612 شــعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/269 شماره ابالغنامه: 9610106796301459 شماره پرونده: 9609986796300821 
شماره بایگانی شعبه: 960822  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
حسین وکیلی، خواهان آقای حمیدرضا براهیمی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای 
حسین وکیلی  به خواسته مبلغ 30 میلیون ریال چک به شماره 005526  مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986796300821 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/21 ساعت 
11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 21606 شعبه 33 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
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 شورای بازبينى سريال سرزمين کهن با انتشار بيانيه ای اعالم کرد که اين سريال را بازبينى و 
بر اصالح آن نظارت کرده اســت. در اين نظــارت، عالوه بر حذف بخش هايى از ســريال، در 

ديالوگ هايى به رشادت بختياری ها در تاريخ اشاره شده است.

انتشار اولين بيانيه شوراى بازبينى سريال سرزمين كهن
اخبار کوتاه

عضو کميته  ملى کارون گفت: انتقال آب بن- بروجن، شاهرگ 
حياتى چهارمحال و بختياری است ولى متاسفانه يکى از حقوق 

نيم قرن ضايع شده از سوی استان پايين دست است.
مهدی پژوهش در گفت و گو با ايســنا اظهار کرد: پروژه انتقال 
آب بن - بروجن آب شــرب 470 هزار نفر از ســاکنين استان 
چهارمحال و بختياری را بــا انتقال 41 ميليون متر مکعب آب 

تامين مى کند.
وی افزود: انتقال آب بن- بروجن شاهرگ حياتى چهارمحال و 
بختياری است ولى متاسفانه يکى از حقوق نيم قرن ضايع شده از 
سوی استان اصفهان است.عضو هيئت علمى دانشگاه شهرکرد 
با اشاره به اينکه انتقال آب بن – بروجن تمامى مجوزهای الزم 
زيست محيطى از وزارت نيرو را برای تامين آب شرب ساکنين 

چهارمحال و بختياری کسب کرده است، تصريح کرد: عمليات 
اجرايى اين پروژه با تخصيص اعتبار از سال 94 آغاز و اکنون به 
دليل مديريت ناصحيح و عدم استقرار پيمانکاران متعدد برای 
اجرای اين پروژه، 50ميليارد تومان از اعتبارات تخصيصى آن به 

خزانه بازگشت.
پژوهش در ادامه خاطرنشان کرد: اين در حالى است که مديران 
ارشد استانى، عمليات اجرايى انتقال آب در خط لوله بن- بروجن 
را به جای آنکه از مقصد )بروجن( آغاز کننــد از مبدأ اجرايى 
کرده اند و همين امر باعث شد تا مافيای آب با تهيه يک شکايت 

سوری از پيشرفت اين طرح ممانعت کنند.
عضو هيئت علمى دانشگاه شهرکرد با اشــاره به ماده 156 در 
قانون مدنى، تصريح کرد: مطابق مفاد اين قانون، در صورتى که 

آب يک نهر يا رودخانه کافى نباشد و نتواند آب اراضى اطراف خود 
را تامين کند و ميان صاحبان اراضى در باالدست و پايين دست 
اختالف پيش آيد، حق تقدم با صاحبان اراضى است که به منبع 

نزديک تر هستند.
عضو کميته  ملى کارون در ادامه گفت: بنابراين ادعايى که استان 
اصفهان در خصوص مالکيت آب مى کنــد طبق قانون زمانى 
صحيح خواهد بود که واقعا اراضى استان اصفهان از نظر احداث 
و احيا بر تاريخ احيای اراضى چهارمحال و بختياری مقدم باشد.

پژوهش، کاهش عمق سفره آب زيرزمينى و عدم تامين آب شرب 
را عامل ممنوعه شدن و به مرز بحران رسيدن 11 دشت از 14 
دشت استان دانست و گفت: متاسفانه زنگ خطر چهارمحال 
و بختياری از نظر خشکسالى زودتر از ســاير استان ها به صدا 
در آمده است.عضو کميته  ملى کارون با اشاره به اينکه استان 
اصفهان پيشرفت پروژه بن – بروجن را منوط بر احداث تونل 
سوم کوهرنگ کرده  است، تصريح کرد: تونل اول و دوم کوهرنگ 
به ترتيب 300و 250 ميليون مترمکعب آب را از چهارمحال و 
بختياری به اين استان سرازير مى کند و با احداث تونل سوم نيز 

250 ميليون مترمکعب به اين حجم انتقال اضافه مى کند.
عضو هيئت علمى دانشگاه شهرکرد مجموع آب سرازير شده از 
چهارمحال و بختياری به استان پايين دست توسط اين سه تونل 
مذکور را 800 ميليون مترمکعب گزارش کرد و گفت: اين در 
حالى است که پروژه بن- بروجن تنها 41 ميليون مترمکعب آب 
را انتقال مى دهد. پژوهش گفت: در صورتى که تونل کوهرنگ 3 با 
احداث سد به گالب 2 منتهى شود، رودخانه زاينده رود را خشک 
مى کند. با خشک شدن زاينده رود اغتشاش و اعتراضات مردمى 
در استان پايين دست ايجاد شده و بحث آب را امنيتى مى کنند و 
در نتيجه راه حل احيای زاينده رود را احداث بهشت آباد مى دانند.

وی خاطرنشان کرد: مديران ارشد استان چهارمحال و بختياری 
برای مقابله با زياده خواهى مافيای آب بايستى به احداث سد تنگ 

گزی توجه داشته باشند.

عضو کمیته  ملی کارون مطرح کرد:

انتقال آب بن- بروجن؛ شاهرگ حياتى چهارمحال و بختيارى

با مسئوالن

معاون بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

استقبال از مراکز روزانه 
سالمندان افزایش یافته است

معاون بهزيســتى چهارمحال و بختياری با اشــاره به 
مشکالت مراکز شبانه روزی گفت: خوشبختانه استقبال 
از مراکــز روزانه نگهداری از ســالمندان در چهارمحال 
و بختيــاری افزايش يافته اســت.معصومه محمدی در 
گفت وگو با تسنيم در شهرکرد با اشاره به وجود 3 مرکز 
شبانه روزی نگهداری از سالمندان در استان اظهار داشت: 
با گذشت چند سال از تاسيس مراکز شبانه روزی نگهداری 
از سالمندان، خانواده ها گرايش به اين مراکز پيدا کرده اند.

وی افزود: ســالمندانى که آلزايمر و يا وابسته به تخت 
هستند امکان نگهداری آنها در منزل وجود ندارد، اما به 
خانواده هايى که دارای سالمندانى که تنها دچار کهولت 
سن هستند توصيه مى شود سالمندان خود را در منزل 

نگهداری کنند.

 برآورد دو میلیارد خسارت
 از آتش سوزی باغات بن

فرماندار بن با اشــاره به آتــش ســوزی در باغات اين 
شهرستان گفت : ميزان خسارت ناشى از اين حادثه دو 
ميليارد تومان برآورد شده است .کمال اکبريان اظهار کرد: 
علت حادثه عامل انســانى بوده که عمدی يا غيرعمدی 

بودن آن در حال بررسى است .
وی افزود: 150 نيروی مردمى و ســتاد بحران به همراه 
شش دستگاه خودروی آتش نشانى در اين حادثه حضور 
داشتند. فرماندار بن ادامه داد: حدود 25 هکتار از باغات 
اين شهرســتان در آتش ســوخت که ميزان خسارت 
 ناشى از اين آتش ســوزی دو ميليارد تومان برآورد شده

 است. وی با اشاره به اينکه پس از خاموش کردن کامل 
آتش نيروهای ســتاد مديريت بحــران در محل حضور 
داشتند، خاطرنشان کرد: در صورتى که نيروهای ستاد 
مديريت بحران و مردم در محل حاضر نمى شدند وسعت 

آتش سوزی به دليل وزش باد شديد افزايش مى يافت.

دانشگاه شهرکرد؛ در جمع موثرترین 
دانشگاه هاي مهندسي دنیا

دانشـگاه شـهرکرد بـراي نخسـتين بـار در جمـع موثرتريـن 
دانشـگاه هاي مهندسـي دنيـا جـاي گرفت.بـه گـزارش جهانبين 
نيـوز؛ دانشـگاه شـهرکرد بـا انجـام تحقيقـات باکيفيـت در حوزه  
مهندسـي و دريافـت حـد آسـتانه  اسـتنادها، بـراي نخسـتين بار 
بين موثرترين دانشـگاه هاي مهندسـي دنيـا جاي گرفت.بررسـي 
رتبه  بين المللي برحسـب تعداد مقاالت، تعداد اسـتنادها و نسـبت 
اسـتناد به مقاالت )CPP( حوزه  مهندسـي در پايگاه شاخص هاي 
اساسـي علـم )ESI( نشـان مي دهـد کـه دانشـگاه شـهرکرد 
رتبه هـاي 92 در تعـداد مقـاالت برتـر، 315 در CPP، 1205 در 
تعداد استناد و 890 در تعداد مدارک را کسـب کرده و به همراه 30 
دانشـگاه ديگر کشـور به جمع موثرترين دانشـگاه هاي مهندسـي 

دنيا پيوسـته اسـت.

 فوت دانشجوی ترم 9 پزشکی 
در خوابگاه بهارستان شهرکرد

دانشـگاه علـوم پزشـکى شـهرکرد ضمـن تاييـد خبـر فـوت يـک 
دانشـجوی سـاکن در خوابگاه بهارسـتان شـهرکرد، اعالم کرد که 
علت ايـن حادثه از سـوی مسـئوالن اين دانشـگاه در حال بررسـى 
اسـت. به نقـل از روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشـکى شـهرکرد، 
در يکـي از خوابگاه هـاي دانشـگاه علوم پزشـکي شـهرکرد يکي از 
دانشـجويان دختـر دچـار ايسـت کامل قلبي تنفسـي شـد کـه با 
وجود اقدامـات کامل احيا توسـط اورژانس 115 و نيـز انتقال بيمار 
به بيمارسـتان آيت ا... کاشـاني متاسـفانه نتيجه احيا موفقيت آميز 

نبـود و اين شـخص فـوت کرد.
 بـر اسـاس ايـن گـزارش؛ مراتـب از همـان دقايـق اوليه بـه اطالع 
مسـئولين دانشـگاه رسـانده شـد و رياسـت دانشـگاه بـه همـراه 
تعـدادي از معاونيـن و مسـئول حراسـت و بازرسـي دانشـگاه در 
بيمارسـتان و همچنيـن در محـل وقـوع حادثـه حضـور يافتنـد 
و از نزديـک در جريـان چگونگـي وقـوع حادثـه قـرار گرفتـه و 
اعـالم همـدردي بـا دانشـجويان کردنـد و تاکيـد موکـد بـه 
 بررسـي کليـه ابعـاد حادثـه تـا مشـخص شـدن نتيجـه قطعـي

 داشتند.

  توزیع 50 بسته »مهر تحصیلی«
 میان دانش آموزان استان

مديرکل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياری گفت: همزمان با 
آغاز سال تحصيلى جديد ،50 بسته  مهر تحصيلى ميان دانش آموزان 
نيازمند و بى بضاعت استان توزيع شد.حجت االسالم مرتضى عزيزی 
اظهار کرد: اين بسته ها شامل بسته کامل لوازم التحرير بوده که ميان 

دانش آموزان زير 15 سال توزيع شده است.
وی افزود: هدف از اجرای اين طرح تهيــه لوازم التحرير مورد نياز 
دانش آموزان بى بضاعت و توزيع ميان آنها بوده است. عزيزی گفت: 
ارزش هر بسته 150 هزار تومان بوده که از محل نيت واقفان تهيه 

شده است.

در آســتانه گراميداشت روز ملى روســتا، طرح هادی روستای 
خراجى از توابع شهرستان کيار و مسکن خانوار دارای 2 معلول در 

روستای امام قيس در شهرستان بروجن بهره برداری شد.
به گزارش ايرنا؛ مديرکل بنياد مســکن انقالب اسالمى استان 
روز جمعه در مراسم افتتاح مسکن خانوار دارای 2 عضو معلول 
روستای امام قيس گفت: در راستای تفاهم نامه اين نهاد با سازمان 
بهزيستى و بنياد مستضعفان، برای خانوارهای دارای حداقل 2 
عضو معلول اقدام به خانه سازی مى شود.سهراب رييسى ادامه 

داد: در اين راستا تاکنون برای 48 خانوار در سطح استان مسکن 
احداث شده اســت.به گفته وی، برای ساخت هر واحد مسکن، 
بنياد مســکن 150تا 180ميليون ريال تسهيالت، 20 ميليون 
ريال و کمک بالعوض از حساب 100 امام به خانوارها پرداخت 
مى کند.رييسى گفت: سازمان بهزيستى نيز 60 ميليون ريال و 
بنياد مستضعفان 100 ميليون ريال کمک بالعوض در اختيار 
متقاضيان احداث مسکن خانوارهای دارای 2 معلول قرار مى دهد.

وی همچنين در مراسم افتتاح طرح هادی روستای خراجى گفت: 

اين طرح از سال 85 آغاز و سال جاری برای بازنگری تامين اعتبار 
 شد. وی افزود: برای اجرای طرح هادی روستای خراجى تاکنون

 3 ميليارد و 700 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
وی تصريح کرد: برای اجرای اين طرح روســتايى 3 هزار و 600 
متر جوی و جدول، 100 متر کانال ســنگى احداث و 2 هزار و 
600 مترمربع زير سازی و آسفالت انجام شد؛ بنابر اين گزارش 
در اين مراسم 6 هزار و 400 امين سند مالکيت روستايى استان 
در اين روستا به مالک اهدا شد و 4 هزار و 500 امين واحد مقاوم 
 سازی شده شهرستان کيار نيز در روستای تشنيز بهره برداری

 شد.

بهره برداری از ۲ طرح عمران روستایی در چهارمحال و بختیاری

مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

7/4 مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخصي يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139660302019000246 - 1396/6/5 آقاي محمدحسين اسماعيلي 
دهاقاني فرزند جعفرقلي تمامت ششــدانگ يک درب باغ پالک شماره 15 فرعي از 123 
اصلي به مساحت ششدانگ 1348.12 مترمربع واقع در اراضي خلف جميد دهاقان عادي 

مع الواسطه از طرف حسينقلي اسماعيلي )مالک رسمي(
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 96/07/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/07/16

م الف: 96/185 يعقوبي کفيل واحد ثبتي دهاقان
مزایده

7/269 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر در پرونده کالسه 
96/1311 له آقای پويا منتظرالظهور عليه آقای احمد سعيدی به خواسته مطالبه در نظردارد 
600 متر مربع سنگ گيوتين مرمريت کرم )1200 بسته نيم متری( را که کارشناس رسمی 
دادگستری 108/000/000 ريال ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه 
مزايده ساعت ده صبح روز چهارشنبه در تاريخ 96/08/03 در محل اجرای احکام شورای 
حل اختالف خمينی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف خمينی شهر 
برگزار می گردد، طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی خمينی شهر- شهرک 
صنعتی دوشاخ- کوچه مصطفی کوهی- ســنگبری نگين ايران مراجعه و مورد مزايده را 
ازنزديک بازديد نمايند. خريدار کسی است که باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد، خريدار می 
بايست ده درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه ازتاريخ مزايده 
به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد درغير اين صورت ده درصد اوليه پس ازکسر هزينه 
های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م الف: 5172 اجرای احکام دادگستری شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر )177 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائيه

7/271 شماره پرونده: 139504002135000040/1 شماره بايگانی پرونده: 9500058 
شماره ابالغيه: 139605102135000164 بدينوسيله به عليرضا دادرس خالدی بدهکار 
پرونده کالســه  139504002135000040/1 که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته 
نگرديده اســت  ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی 149331696 مورخ 93/03/27 
بين شما و مديريت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ 336/900/000 ريال بابت اصل 
طلب و 95328841 ريال بابت خسارت تاخير تاديه که روزانه مبلغ 286134 ريال از تاريخ 
1395/11/16 بدان افزوده ميگردد بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار 
درخواست صدور اجرائيه نموده پس ازتشريفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق دراين 
اجرا مطرح می باشــد لذا  طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ و درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق 
مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف:  329 اکبری ثبت اسناد و امال ک نطنز)176 

کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

2/272  آقای جواد چاوش پور دارای شناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست به کالسه  
304/96 ش 1  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان عباس چاوش پور نطنزی به شناسنامه 2342 در تاريخ 1394/7/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- مهدی چاوش پور 
نطنزی فرزند عباس به شماره شناسنامه 47 پسر متوفی و 2- حسين چاوش پور نطنزی 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 82  پسر متوفی و 3- تقی چاوش پور نطنزی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 70 پسر متوفی و 4- جواد چاوش پور فرزند عباس به شماره شناسنامه 
133 پسر متوفی و 5- رضا چاوش پور فرزند عباس به شماره شناسنامه 122 پسر متوفی 

و 6- مهری چاوش پور نطنزی فرزند عباس به شماره شناسنامه 128 دختر متوفی به جز 
نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 326 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

يک( )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

7/227 شماره ابالغنامه: 9610103749105887 شماره پرونده: 9509983749101015 
شماره بايگانی شعبه: 951786  پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محکوم 
عليه آقای امير صادقی فرزند تاره خان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9609973749100332 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی 
دهاقان در پرونده شماره 951786 محکوم به انتقال ســند وفق اجراييه پيوست در حق 
محکوم له آقای نجف صادقی فرزند داراب و نيم عشر دولتی شده ايد ظرف ده روز از انتشار 
اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود. 
شماره اجراييه:9610423749100115  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973749100332 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی 
دهاقان محکوم عليهم 1- شــمايل صادقی فرزند تاره خا ن به نشــانی اصفهان سميرم 
سفلی مرکزی دهاقان روستای دزج منزل داراب صادقی و 2- امير صادقی فرزند تاره خان 
به نشــانی مجهول المکان محکومند به الزام به تحويل يک باب منزل مسکونی واقع در 
روستای دزج  و الزام ايشان به انتقال سند ملکی پالک 170/154 در يکی از دفترخانه های 
اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 665/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ720/000  ريال 
بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له نجف صادقی فرزند داراب به نشــانی اصفهان 
سميرم سفلی مرکزی دهاقان روســتای دزج منزل پدری با وکالت تهمينه شرافت فرزند 
حسين به نشانی اصفهان شهرضا خ شهيد بهشتی جنب بانک ملی مرکزی پاساژ پور غالم 
ط 2 و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت محکوم 
گرديده اند. رای صادره غيابی اســت.محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن 
ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال 
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 96/205 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهاقان)575 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

7/259  شماره دادنامه: 9609973633901345 شماره پرونده: 9509983634701474 
شماره بايگانی شــعبه: 960302 شاکی: خانم ســميه آقا محمدی فرزند اصغر به نشانی 
اصفهان خمينی شهر منظريه بلوار ش عموشاهی فياض جنوبی روبروی شيشه بير جعفری 
منزل آقا محمدی، متهم: آقای اصغر فخاری فرزند رحيم به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
ترک انفاق زوجه و فرزندان مشترک، دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
اصغر فخاری اسفريزی فرزند رحيم دائر بر ترک انفاق زوجه و فرزندان مشترک، موضوع 
شکايت خانم سميه آقا محمدی فرزند اصغر اصالتا و به عنوان قيم موقت فرزندان مشترک 
به نام های الميرا و ســميرا و همچنين موضوع کيفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و 
انقالب خمينی شهر دادگاه باعنايت به شکايت شاکی و کيفرخواست صادره و قرائن موجود 
در پرونده از جمله تصوير ســند ازدواج طرفين که حکايت ازبرقراری رابطه زوجيت بين 

طرفين پرونده دارد، مودای گواهی شهود، استشهاديه محلی و احضار متهم از طريق نشر 
آگهی و عدم حضور وی جهت ارائه هر گونه دفاعی در مقابل اتهام انتسابی، علی هذا بزه 
انتسابی به ايشان محرز تشخيص داده شده وبااستناد به ماده 53 قانون حمايت ازخانواده 
حکم به محکوميت متهم به تحمل شش ماه حبس صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
غيابی است و در مهلت بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همين شعبه وپس از آن 
ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهی درمحاکم محترم تجديد نظر استان اصفهان 
ميباشد. م الف: 5129 شعبه 102 دادگاه کيفری دو شهر خمينی شهر) 102 جزايی سابق( 

)257 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

7/228 شــماره صادره: 1396/04/422276 نظر به اينکه سند مالکيت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکدرب باغچه معروف بيست قصبه درب غار پالک ثبتی 575 فرعی از يک 
اصلی واقع در طار جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 286 در صفحه 551 دفتر امالک 
جلد 2 به نام عزيزاله سليمی طاری فرزند محمد ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس 
به موجب سند انتقال شماره: 3810-1341/05/05 دفترخانه شماره 18 طار نطنز به آقای 
عبداله سليمی طاری فرزند باقر انتقال يافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 960407061463208-1396/06/16 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شماره 63885 الی 63887-1396/06/08 به گواهی   دفترخانه 7 نطنز 
رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت اسباب کشی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 338 عمرانی رئيس ثبت اسناد و امالک 

نطنز)257 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/237 شماره دادنامه: 9509973633902589 شماره پرونده: 9509983634800503 
شماره بايگانی شعبه: 951633 شاکی: خانم زيبا چهارطايفه فرزند نادر به نشانی اصفهان 
خمينی شهر خ شمس خ بهمن بعد نانوايی منزل چهارطايفه. متهم: خانم فوزيه حکيمی به 
نشانی: اصفهان خمينی شهر  خ کهندژ روبروی آهن فروشی دليری. اتهام ها: 1- ضرب 
و جرح عمدی 2- توهين به اشــخاص عادی 3- قذف 4- بر هم زدن محل کسب و کار 
و اخالل در کار. دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رســيدگی را اعالم و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم فوزيه حکيمی فرزند 
محمدعلی دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی و توهين موضوع کيفرخواست شماره 2357 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر و شکايت شاکی خانم زيبا چهار طايفه، 
نظر به محتويات پرونده و کيفرخواست صادره و شکايت بی شائبه شاکی و گواهی پزشکی 
قانونی و مودای اظهارات شهود و تحقيقات دادسرا و باتوجه به متواری بودن متهم و ساير 
قرائن من حيث المجموع بزه انتسابی محرز است لذا دادگاه با استناد به مواد 2 و 17 و 448 و 
709 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم را به پرداخت دو درصد ديه کامل 
بابت ديه دو جراحت حارصه در پيشانی و لب تحتانی و به پرداخت بيست و چهار هزارم ديه 
کامل بابت ديه يک مورد کبودی زير چشم راست و هفت مورد سياه شدگی در بازوی راست 
و ساعد چپ و قسمت داخلی و خارجی ران پای چپ که ظرف يک سال قمری نسبت به 
پرداخت آن بايد اقدام نمايد در حق خانم زيبا چهار طايفه محکوم می نمايد و با استناد به 
ماده 608 قانون مجازات اســالمی بخش تعزيرات متهم را به پرداخت يک ميليون ريال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت به اتهام توهين محکوم می نمايد. رای صادر شده غيابی 
است و در مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 5131 شــعبه 102 دادگاه کيفری دو شهر خمينی شهر )102 جزايی سابق( 

)341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/257 شماره نامه: 9610113633901230 شــماره پرونده: 9509983634700505 
شماره بايگانی شــعبه: 960885 نظر به اينکه  در پرونده کالسه 960885 ک102 آقای 
احمد شرافت  فرزند  محمد علی متهم می باشد به سرقت خودروی نيسان و دو هزار و سيصد 
کيلوگرم لوله اتصاالت آب و گازموضوع شــکايت آقای محمد پناهی لذا وقت رسيدگی 
پرونده برای روز سه شنبه  مورخ 96/08/20 ساعت 11/30صبح  تعيين شده است با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشــار يک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می 

نمايد که در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گرديده بديهی است در صورت عدم 
حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسيدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابا مبادرت 
به اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 5125 شعبه 102 دادگاه کيفری دو شهر خمينی شهر 

)102 جزايی سابق( )129 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/277 شماره صادره : 1396/42/421951 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يک باب 
خانه شــماره پالک 4786/405 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام عزت ابراهيمی دنبه فرزند قاسمعلی در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/8/13 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد  آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:يک شنبه 96/7/16 م الف: 22080 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/278 شماره صادره : 1396/42/421959 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يک باب 
خانه پالک شــماره 4786/404 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام رسول مشــايخی موجانی فرزند احمد در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/8/13 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد  آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:يک شنبه 96/7/16 م الف: 22081 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائيه

7/271 شماره پرونده: 139504002135000040/1 شماره بايگانی پرونده: 9500058 
شماره ابالغيه: 139605102135000164 بدينوسيله به عليرضا دادرس خالدی بدهکار 
پرونده کالســه  139504002135000040/1 که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته 
نگرديده اســت  ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی 149331696 مورخ 93/03/27 
بين شما و مديريت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ 336/900/000 ريال بابت اصل 
طلب و 95328841 ريال بابت خسارت تاخير تاديه که روزانه مبلغ 286134 ريال از تاريخ 
1395/11/16 بدان افزوده ميگردد بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار 
درخواست صدور اجرائيه نموده پس ازتشريفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق دراين 
اجرا مطرح می باشــد لذا  طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ و درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق 
مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف:  329 اکبری ثبت اسناد و امال ک نطنز)176 

کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکيت

7/283 شماره صادره: 964202511483947- 96/7/5 سند مالکيت ششدانگ  پالک 
ثبتی شماره 2273 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذيل ثبت 34729 
در صفحه 547 دفتر 120 بنام فاطمه ناطقی عطاآبادی که طی سند انتقال شماره 24034-

84/5/26 دفتر 55 به نامبرده انتقال و سابقه ثبت و صدور سند داشته و تحت شماره چاپی 
068299 سند کاداستری ثبت و صادر تسليم شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره 143891 - 96/6/12 
دفتر 438 رسيده مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت سهل انگاری مفقود شده است و 
درخواست صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 22128 ميرمحمدی ثبت اسناد و امالک جنوب 

شرق اصفهان)232 کلمه، 3 کادر(
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اولین »مدرسه-بیمارستان« ایران افتتاح شد و به طور رسمی کار خود را آغاز 
کرد. مدرسه بیمارســتان مهرآیین بعد از سال ها تالش دست اندرکارانش به 
طور رسمی در بیمارستان حضرت علی اصغر)ع( افتتاح شد تا میزبان کودکان 
بیمار محصل باشد. این مدرسه بیمارستان که اولین نمونه داخلی است، دارای 
سیستم آموزشی منحصر به فردی است که با توجه به شرایط جسمی و روحی 
هر کودک بیمار، آموزش الزم را برای او در نظر می گیرد. موسسین این مدرسه-
بیمارستان معتقدند آموزش هیچوقت نباید تعطیل شود حتی در بیمارستان. 
هدفی که ساخت مدرسه بیمارستان دنبال می کند ایجاد فضای آموزشی برای 
کودکان بیمار بستری در بیمارستان و پیشگیری از محرومیت های تحصیلی 
آنها طی دوره درمان است. همچنین این مجموعه با بارور کردن اوقات فراغت 
دانش آموزان، بستری از طریق برنامه های آموزشی و کمک آموزشی کمک 

زیادی به روحیه بخشی به خود کودک بیمار و خانواده هایشان می کند.

پلمب۲۳ مغازه  لوازم 
 التحریر متخلف در اصفهان

افتتاح اولین »مدرسه-
بیمارستان« ایران

رییس پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهــان گفــت: ۲۳ واحد فروش 
لوازم التحریر و نوشت افزار متخلف در اصفهان پلمب شد.سرهنگ اکبر عاصمی 
از اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی لوازم التحریر و نوشت افزار در 
شهر اصفهان خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح 
بازدید و کنترل واحدهای صنفی لوازم التحریر و نوشت افزار در شهر اصفهان 
توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد. وی افزود: در همین 
راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس در این طرح از ۵۱۵ واحد صنفی 
لوزام التحریر بازدید کردند.رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان بیان 
کرد: در جریان ایــن بازدیدها ۲۳ واحد فروش لوازم التحریر و نوشــت افزار 
متخلف پلمب شد.وی با اعالم تداوم و تشــدید این گونه برنامه ها و اقدامات 
کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شــهروندان خواست، در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

دوبرابر شدن 
 سالمندان کشور
 تا ۱۵ سال آینده

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: براساس آمارهای موجود تا ۱۵ سال آینده جمعیت سالمند کشورمان دوبرابر خواهد شد. محسن سلمان نژاد افزود: این بر مبنای 
تعریف سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه است که مبنای سالمندی را ۶۰ سال می دانند. وی با بیان اینکه این میزان برابر با حدود ۹ و ۳ دهم درصد از جمعیت 
کل کشور است، ادامه داد: جمعیت سالمندان در استان های شمالی کشور بیشتر و در استان های جنوبی و جنوب شرقی کمتر است. سلمان نژاد با اشاره به اینکه اکنون ۷۰ 
درصد جمعیت کشور را جمعیت فعال یعنی افراد بین ۱۵ تا ۶۰ سال تشکیل می دهند، گفت: از سال ۱۳۸۵ که پنجره جمعیتی در کشور ما باز شد، جمعیت جوان زیاد شده و 
تعداد جمعیت سالمند در حال زیاد شدن هستند. وی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد سالمندان کشورمان، ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر است. این 
پنجره تا حدود حداکثر سه دهه دیگر شروع به بسته شدن می کند و در سال ۲۰۵۰ میالدی یعنی حدود ۳۳ سال دیگر حدود ۳۰ درصد جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل 
خواهند داد. این در حالی است که اصفهان با دارا بودن ۵۰۰ هزار نفر جمعیت باالی ۶۰ سال نیز جزو شش استان دارای بیشترین سالمند با نرخ ۱۰ونیم درصد در کشور است.

آغاز به کار نمایشگاه تو انمندی های زندانیان استان اصفهان
 ۱۵غرفه از دستاوردهای بیش از دو هزار زندانی استان در میدان امام)ره( اصفهان 
در قالب نمایشگاه توانمندی ها و محصوالت شاغالن در کارگاه های تولیدی و صنایع 

دستی مددجویان زندانی استان اصفهان برپا شد.

اخبار

ســید رحمان دانیالی، متولد بروجن از توابع چهارمحال و 
بختیاری با سابقه ۱۹ ساله در محیط زیست هفته گذشته 
به عنوان مدیر کل محیط زیســت و منابع طبیعی اصفهان 

منصوب شد.
از مسئولیت هایی که دانیالی تا کنون به عهده داشته می توان 
به رییس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان قم ، رییس اداره محیط زیست 
نجف آباد - تیران و رییس اداره محیط زیســت شهرستان 
لردگان و منطقه حفاظت شده ســبز کوه در استان چهار و 
محال بختیاری اشاره کرد. این انتصاب در حالی که با موج 
حمایت محیط زیســتی ها همراه بود، اما به ذائقه برخی از 

مردم خوش نیامده است.
روز گذشته جمعی از کشاورزان استان در اعتراض به انتصاب 
سید رحمان دانیالی به مدیرکلی حفاظت از محیط زیست و 
منابع طبیعی اصفهان در مقابل ساختمان این اداره تجمع 

کردند. 
کشاورزانی که به انتخاب یک فرد غیر بومی اعتراض داشتند 
و دلیل این اعتراض را آشــنا نبودن وی با مشکالت زیست 
محیطی اصفهان و تابعیت این فرد از یکی از اســتان های 

اصفهان ستیز بیان کردند.
یکی از کشاورزان استان  در تشریح دلیل اعتراض به انتصاب 
دانیالی مطرح کرد: این شــخص اصالت بروجنی دارد، غیر 

بومی بودن وی به معنای بی تجربگی او نیســت بلکه کالم 
ما این اســت که وی با شــرایط زیســت محیطی اصفهان 
آشــنایی الزم را ندارد، مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
 اصفهان باید دلســوز اصفهان و برآمده از خود مردم استان

 باشد.
این تجمع در نهایت با امضای بیانیه کشــاورزان و ارســال 
آن به اســتانداری اصفهــان مانند ده ها تجمــع اعتراضی 
دیگر پایان یافت؛ اما آن چیــزی که همه مردم انتظار آن را 
دارند اتخاذ یک تصمیم کارشناســی، علمی و دربرگیرنده 
همه جوانب از ســوی مسئوالن آبی اســتان است؛ چرا که 
 ادامه رونــد فعلی می توانــد به امنیتی شــدن معضل آب

 منجر شود.

مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد 
گفت:بر اساس بودجه ســال ۹۶ کمیته امداد، ساخت و 
توسعه ســاختمان های اداری در سراسر کشور ممنوع 
است. ابراهیم بازیان، با اعالم اینکه ۱۵۰هزار خانوار تحت 
حمایت این نهاد فاقد مسکن مناسب هستند و منزل ۳۵۰ 
هزار خانوار مددجو نیز باید تعمیر و بهسازی شود، گفت: 
اگر زمین ارزان قیمت از سوی دولت برای ساخت خانه به 
نیازمندان اختصاص یابد می توان با بهره گیری از ظرفیت 
اســتان ها،نهادها، خیران، مددجویان و بستگان آنها و 
کمک های کمیته امداد مشکل مسکن مددجویان را رفع 
کرد.وی با اشاره به رویکرد کمیته امداد برای حل مشکل 
مسکن مددجویان به عنوان یکی از ارکان توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت، افزود:بودجه ســال جاری 
کمیته امداد با رعایت سیاســت های مسکن، خصوصا 
توجه ویژه به خانواده محوری، اولویت تامین مسکن برای 
مناطق روستایی، محروم و مرزی و شهرهای زیر۱۰۰ هزار 
نفر تنظیم و سعی شده به مناطق محروم توجه ویژه ای 
شــود و همچنین رعایت الگوی مناسب توجه به اقلیم، 

نقش اساسی در طرح های مسکن خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای نخســتین بار در بودجه سال ۹۶ 
استفاده از تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
در تامین مسکن مددجویان شهری امکانپذیر شده است، 

افزود:این موضوع جامعه هدف مشخص دارد و تا پایان این 
ماه بخشنامه اجرای رسمی به استان ها ابالغ می شود.در 
بودجه سال۹۶ برای تامین مسکن شهری ۲۰۰ میلیارد 
تومان شامل خرید، احداث، بهسازی و مقاوم سازی بافت 

فرسوده برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال ۷۵ هزار نوع خدمت عمرانی 
شــامل خرید، ســاخت، تعمیر و بهســازی مسکن به 
مددجویان شهری و روستایی ارائه می شود،گفت: امسال 
۳۰ هزار مددجوی تحت حمایت کمیتــه امداد دارای 
مسکن مناسب می شــوند که برای تامین هر متر مربع 
مسکن روستایی به طور متوســط ۶۵۰ هزار تومان و هر 

مسکن شهری ۸۵۰ هزارتومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد:

ساخت هرگونه ساختمان اداری ممنوع است

اعتراض

تجمع مردم مقابل ساختمان اداره محیط زیست استان اصفهان؛

حکمی که با اعتراض همراه شد

محیط زیست

 استفاده از تکنولوژي
 براي پایش آلودگي خاك

با توجه بــه محدودیت منابع خاک در ایران، ســازمان 
حفاظت محیط زیست نرم افزارهایي را طراحي کرده که 
با داشتن برخي پارامتر ها مي توان وضعیت آلودگي خاک 
را به کمک آنها بررسي و نســبت به رفع این آلودگي ها 
یا جلوگیري از ورود آلودگي بیش از حد اســتاندارد به 

خاک اقدام کرد.
هزینه پاالیش خاک در مقایســه با آب بیشــتر و پاک 
کردن آلودگي از خاک به مراتب پیچیده تر از آب است؛ 
بنابراین بســیار مهم اســت که قبل از ورود آلودگي به 
خاک، از اســتانداردها اطالع داشته باشیم تا از آلودگي 
خاک جلوگیري کنیم. به اســتناد اصل پنجاهم قانون 
اساسي استاندارد خاک هاي ایران به منظور پیشگیري از 
آلودگي محیط زیست ، آلودگي زنجیره غذایي و سالمت 
انسان براي کاربري هاي کشــاورزي، صنعتي، جنگل و 
مرتع ، پارک تفریحي و مسکوني، در بخش های»ارزیابي 
ســریع«،»ارزیابي اســتاندارد« و »بار مجاز آلودگی« 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است. 
بر اساس نرم افزاري که توسط سازمان حفاظت محیط 
زیست تهیه شده، با داشــتن برخي مشخصات خاک، 
مي توان از وضعیت آلودگي خاک مطلع شــد. نرم افزار 
طراحي شده توسط ســازمان حفاظت محیط زیست 
 از طریق پورتال اصلي این ســازمان قابل دسترســي 

است.
به منظور ارزیابي ســریع آلودگي خاک، این ســایت با 
ارائه یک نرم افزار آنالین به مخاطب کمک مي کند تا به 
سادگي خطر آلودگي خاک موجود در یک منطقه را با 
داشتن درجه اسیدیته )PH( خاک منطقه و غلظت یک 
آالینده براي پنج کاربري )مسکوني، تجاري-صنعتي، 
پارک -تفریحي، کشــاورزي و جنــگل و مرتع( و براي 
۲۰ آالینده معدني، مورد ارزیابي قرار دهد.این نرم افزار 
امکان ارزیابي سریع آلودگي خاک منطقه را براي کاربران 

فراهم مي کند.
استانداردهاي آلودگي خاک نیز از طریق یک نرم افزار 
آنالین دیگر قابل دسترسي است. این نرم افزار به کاربران 
کمک مي کند تا به سادگي غلظت یک آالینده در خاک 
را با داشتن درجه اسیدیته )PH( خاک منطقه و غلظت 
آالینده براي پنج کاربري )مسکوني، تجاري-صنعتي، 
پارک -تفریحي، کشاورزي و جنگل و مرتع( و براي بیش 
از ۹۰ آالینده آلي و معدني با مقادیر استاندارد آن آلودگي 
مقایسه کند. به این ترتیب به راحتي مي توانید غلظت 
آالینده هاي خاک را با مقادیر اســتاندارد آن مقایسه و 

نسبت به جلوگیري از آلوده شدن خاک اقدام کنید.

تابناک: کودکان بی هویت که جمعیت قابل توجهی دارند و 
تاکنون به دلیل نداشتن شناسنامه، امکان تحصیل برایشان 
فراهم نبــود، تحت تاثیر فشــار افکار عمومــی و همراهی 
مسئوالن امکات ثبت نام و تحصیل در مدارس کشور را پیدا 
کردند؛ کودکانی مثل کودکان کار، کودکان خارجی، کودکان 
حاشیه شهرها و حتی کودکانی که حاصل ازدواج دختران در 
سنین پایین هستند از مهر سال جاری، فرصت تازه ای برای 

حضور موثر در جامعه را به دست آوردند.
بر اساس آنچه محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش به آن 
اشاره کرد، با آغاز سال تحصیلی جدید، چیزی حدود ۳۷۰ 
هزار کودک بی شناســنامه پا به مدرسه گذاشتند و هزاران 
مدرسه در سراسر کشــور میزبان این دانش آموزان نو ورود 
شد؛ دانش آموزانی که هزاران مشکل حاشیه ای دیگر دارند و 
نباید تصور کرد با این تصمیم دنیایشان بهشت می شود.اولین 
مشکل در مسیر هویت بخشــی به کودکان بی شناسنامه، 
آنجایی خود را نشان داد که معاونت رفاه وزارت کار، از تالش 
برای ارائه الیحه ای با هدف صــدور کارت هویتی برای این 
کودکان سخن گفت، اما سیف ا... ابوترابی، سخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشور در مقام پاسخ این وظیفه را متوجه وزارت 

کشــور دانســت و تاکید کرد که به لحاظ قانونی وزارت کار 
چنین اجازه ای ندارد.

جدا از فرآیندهای عریض و طویلی که راه صدور شناسنامه 
برای کودکان بی هویت را سخت کرده است، علی باقرزاده، 
معاون وزیر آموزش و پرورش از نبود کــد انحصاری و نظام 
آماری دقیق در رابطه با این کودکان ســخن گفت و تاکید 
کرد: در شــرایط کنونی شــاید بتوان موردی اسناد هویتی 
این کودکان را حل کرد، اما به صورت فراگیر نمی توانیم این 

مسئله را سامان بدهیم.
باقرزاده با اشاره به مشکالت مالی پدید آمده از جذب کودکان 
بی شناســنامه افزود: آموزش و پرورش بر اساس یک روال 
قانونی، ساالنه با ســازمان برنامه و بودجه قراردادی تنظیم 
می کند و به ازای هر دانش آموز موجود، یک میلیون تومان 

اعتبار می گیرد. 
اینکه دانش آموزان بی شناســنامه کدانحصــاری و ثبتی 
ندارند، ســبب می شــود ما در جذب اعتبار و هزینه کرد با 
مشــکل مواجه شــویم. این معاون وزیر آموزش و پرورش، 
مشکل بی هویتی دانش آموزان در برخی استان های کشور 
از جمله استان سیستان و بلوچستان را بسیار شدید می داند 

و بیان می کند که در برخی روستاهای این استان اکثر اهالی 
از شناسنامه و کد ملی بی بهره هستند و این مشکل نیازمند 
ورود جدی مســئوالن ذی ربط از جمله سازمان ملی حقوق 
کودک، ثبت احوال و وزارت کشور است.بررسی ها از شرایط 
کنونی دانش آموزان بی هویتی که در مدارس کشــور ثبت 
نام کرده اند و برای اولین بار تجربه نشســتن پشت نیمکت 
های کالس درس را به دست آورده اند، گویای این حقیقت 
است که هنوز مشکالت پیش روی آنها برای حضور موثر در 
جامعه و رشد و پیشرفت به قوت خود باقی است؛ مشکالتی 
مثل نگاه سربار داشــتن به این کودکان در مدارس و اینکه 
مدیران ارشد آموزش و پرورش مدعی هستند، سازمان برنامه 
و بودجه اعتبار ویژه ای را به دلیل پذیرش آنها به وزارتخانه 

اضافه نکرده است.
هرچند در این مقطع زمانی به نظر می رسد، وزارت آموزش 
و پرورش به رســالت خود در قبال این کودکان در حد قابل 
قبولی عمل کرده و با وجود نبــود اعتبار کافی تالش خود را 
برای خدمات رسانی به کودکان بی شناسنامه انجام می دهد، 
مشــکالت فراوان دیگر از جمله نبود کد ملی، شناسنامه و 
نظام آماری دقیق از این کودکان، کمک و یاری سایر نهادها 
را می طلبد.آنچنان که سخنگوی ثبت احوال بیان می کند، 
وزارت رفاه و تامین اجتماعی به لحــاظ قانونی امکان ورود 
به مسئله صدور شناســنامه و اوراق هویتی این کودکان را 
ندارد و وزارت کشــور نیز در این حوزه چندان فعال نیست؛ 
وزارتخانــه ای که حداقــل انتظار از آن تــالش برای صدور 
شناسنامه و کد ملی برای مردم روستاهای استان سیستان 

و بلوچستان است.
مادامــی که همراهــی و همــکاری نهادهــای مختلف در 

راســتای حل ریشــه ای 
مشکل بی هویتی کودکان 
صورت نگیرد، این مشــکل 
حل نخواهــد شــد و این 
رخداد، اجازه پیشــرفت و 
 افزایش رفــاه را از کودکان

 بی هویت خواهد گرفت.
با توصیــف های بــاال اگر 
مسئوالن ارشــد کشور بنا 
دارند، خدمت شایســته و 
ماندگاری در حق کودکان 
بی هویــت کشــور انجام 
دهند، در گام اول باید اجازه 
ندهند در مدارس کشــور 
به این کودکان نگاه ســربار 
حاکم شــود و در گام دیگر 
بایــد تالش بلنــد مدتی را 
در دستور کار قرار دهند تا 

صفت بی هویتی از ایــن کودکان گرفته شــود؛ اقدامی که 
بدون هماهنگی و همراهی نهاد و وزارتخانه مختلف میســر 

نخواهد شد.

همزمان با موج مثبتی که تابستان امسال برای پذیرش کودکان بی شناسنامه در مدارس کشور به راه افتاد، 
بسیاری از مقامات ارشد کشور از این موضوع حمایت کردند و این افراد با آغاز سال تحصیلی جدید راهی مدارس 
شدند؛ کودکانی که تا کنون بهای بی هویتی شان را با محرومیت از تحصیل می دادند و حاال باید حاالت جدیدی از 

محرومیت و فشار اجتماعی را تحمل کنند.

قصه پرغصه کودکان بی هویت؛ 

بی شناسنامه ها از »مهر« جا نماندند
به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛

صبحگاه مشترك نیروهای نظامی 
استان اصفهان برگزار شد

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی استان اصفهان به مناسبت هفته 
نیروی انتظامی برگزار شد.

با حضور استاندار اصفهان، رییس کل 
دادگستری استان ، حجت االسالم 
احمد سالک کاشــانی، نماینده 
مــردم اصفهــان و فرماندهان 
یگان هــای نظامــی و انتظامی 
استان اصفهان صبحگاه مشترک 
نیروهای نظامی اســتان اصفهان 
به مناســبت هفته نیروی انتظامی 

برگزار شد.
گفتنی است که در این مراسم یگان های مختلف نیروی انتظامی 
آخرین دســتاوردهای خود را در کنار دیگر یگان های نظامی به 

نمایش گذاشتند.
همه ســاله، هفته نیروی انتظامی به منظــور قدردانی از خدمات 

ارزنده این نیرو از ۱۳ تا ۲۰ مهر ماه برگزار می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

موتورسواران علت اصلی آلودگی 
زیست محیطی هستند

معاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
برنامه هایی نظیر همایش دوچرخه ســواری 
در ســطح اســتان می تواند در جهت 
استفاده بهتر از دوچرخه به عنوان 
عامل اصلی بهبود شرایط زیست 

محیطی کمک کند.
ســرهنگ جهانگیــر کریمی با 
اشــاره به حوادث موتورسواران 
اظهار داشــت: در حوزه ترافیک 
موتورســواران از دیــدگاه حجــم 
تصادفــات و خســارت ها دارای جایگاه و 
وضعیت مطلوبی نیستیم و این در حالی است که استان اصفهان 

نسبت به میانگین کشوری وضعیت نامطلوبی دارد.
وی پیرامون میانگین کشوری و اســتانی تصادفات موتورسواران 
ادامه داد: میزان حوادث موتورســواران به صورتی اســت که اگر 
میانگین کشــوری ۴۰درصد در این حوزه باشــد، اصفهان با ۵۰ 

درصد کماکان در صدر این حوادث است.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان درباره 
علت آلودگی زیست محیطی اســتان تصریح کرد: اصفهان جزو 
کالنشــهرهایی اســت که آلودگی هوا و زیســت محیطی را دارا 
 بوده و دلیل اصلی این آلودگی زیســت محیطی موتورســواران 

هستند.
وی افزود: برنامه هایی نظیر همایش دوچرخه ســواری در سطح 
استان می تواند در جهت استفاده بهتر از دوچرخه به عنوان عامل 
اصلی بهبود شرایط زیست محیطی کمک کند. این درحالی است 
که یک موتورسیکلت ۶ برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کند و 
مرگ ها و حوادث این حوزه بیشــترین خســارت را به ما متحمل 

می شود.

 جریمه میلیاردی  قاچاقچی کاال 
در اصفهان

قاچاقچــی کاال  در اصفهان به بیش از یک میلیــارد ریال جریمه 
نقدی محکوم شــد. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهــان گفت: 
پرونــده قاچاق شــامل دو هزار 
و ۲۴۸ کیلوگــرم پتــو، ۷۳۴ 
کیلوگــرم البســه ، ۹۶ جفت 
کفش ومقادیری مواد غذایی که 
ماموران انتظامی از یک دستگاه 
تریلر در ایســت و بازرســی شهید 
رشیدی خوروبیابانک کشف کرده بودند 
به شعبه ویژه رسیدگی قاچاق کاال وارز تعزیرات 

حکومتی نایین ارسال شد. 
غالمرضا صالحی افزود: پس از بررسی پرونده ، متهم حامل کاالی 
قاچاق، به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال جریمه نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم و کاالهای کشــف شده هم به نفع 

دولت جمع آوری شد.

عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با دانشگاه آلمان

در بازدید پروفســور » اوما فیزر« رییس دانشگاه)HNU( آلمان 
و هیئت همراه از دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان، تفاهم نامــه همکاری های 
 مشــترک بین دو دانشــگاه امضا 

شد.
ایــن تفاهم نامــه در زمینــه 
همکاری های مشترک علمی بین 
دو دانشگاه در زمینه های مدیریت 
سالمت، فناوری اطالعات و استفاده 
از فناوری های نوین و هوشمند در حوزه 

سالمت منعقد شد.
گفتنی اســت؛ برگزاری دوره های مشــترک تحصیالت تکمیلی 
و اجــرای طرح های تحقیقاتــی کاربردی مشــترک از مفاد این 

تفاهم نامه است.
در حاشــیه امضای این تفاهم نامه هم دو طرف در زمینه اجرای 
برنامه عملیاتی مشترک به توافق رسیدند تا به اجرای گام به گام و 

برنامه ریزی شده تفاهم نامه کمک شود.
 پیــش از ایــن نیــز دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
 دانشــگاه های فرایبورگ و هامبــورگ همکاری علمی داشــته 

است.

در شرایط کنونی 
شاید بتوان موردی 

اسناد هویتی این 
کودکان را حل کرد، 
اما به صورت فراگیر 

نمی توانیم این 
مسئله را سامان 

بدهیم

بامسئوالن
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  قطره ای از دریای عرفان؛

عرفان حافظ 

کوهپایه نام شــهری است تاریخی 
که در ۷۰ کیلومتری شــرق اصفهان 
قرار دارد. این شعر به غیر از ویژگی 
گردشگری و تاریخی، یک نکته قابل 
توجه نیز دارد که در ورودی شهر به 
چشم می خورد: زادگاه حافظ. بسیاری 
از ما حافظ را به عنوان شاعری از خطه 
شیراز شناخته ایم و پس از مراجعت 
به کوهپایه این ســوال پیش می آید 
که حافظ، شیرازی بوده یا اصفهانی؟ 
دکتراسحاق طغیاني، استاد ادبیات 
فارسی دانشگاه اصفهان،دراین باره 
می گوید: برخی مورخان اصل و زادگاه 
حافظ شیرازی را به منطقه کوهپایه 

اصفهان ربط داده اند.
دکتر طغیانی به این موضوع هم اشاره 
کرد که این شاعر بزرگ  تا سال ۷۳۵ 
هجری قمری در اصفهان می زیسته و 
در سن هفت سالگی مقارن با حمله 
مغول به اصفهــان، به همراه خانواده 
خود به نواحی شیراز کوچ کرده که این 

موضوع در کتاب های »تذکره 

میخانه« اثر عبدالنبی فخرالزمانی، 
»محاسن اصفهان«، »تاریخ بیهقی« و 

»شیرازنامه« نیز ذکر شده است.

  سعید حسام پور رییس
 بخش زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه شیراز:

مــن ایـن اختـــاف نظـرهـا را 
بـــه هیـچ عنـــوان پسنـدیـده 
نمـی دانـم. حـافـــظ شهرتش را 
مدیون فرهنگ و تمدن ایران زمین 
می داند، حاال چه اصفهان بـاشـــد 
و چـه شـیـــراز. مـــن فـکـر 
مـی کـنـــم دیوان حـافـظی که 
در اختیار ماســت، از اندیشه هایی 
نشأت گرفته است که به کل فرهنگ 
و باورهای دینی مـمـلـکـــت مان 
مربوط می شــود. من با اصل مطرح 
شدن این قضیه موافق نیستم اما اگر 
این فرضیه را بپذیریم که زادگاه اصلی 
حافظ اصفهان بوده است،  منکر این 

واقعیت هم نباید شــد که این شاعر 
بزرگ در زمان سکونتش در شیراز، 
تاثیرات زیادی از محیط اطراف خود، 
آب و هوای پاک شــیراز، حکومت 
حاکمان در آن دوران و فضای سرسبز 
و دلنشین این شــهر گرفته است؛ 
تاحدی که به این نوع از تاثیرپذیری 
در اشعارش هم اشــاره کرده است. 
وجود چشمه های خروشان آن زمان 
در شیراز، همه و همه زمینه های الهام 
از اشــعار حافظ را ایجاد کرده است 
پس نمی توان این واقعیت ها را نادیده 
گرفت. در یک کام می گویم که اگر 
حافظ در شیراز نمی زیست، دیوان 
حافظی که االن پیش روی ماســت 

هرگز شکل نمی گرفت.
طبق نظر بعضی از مورخان، مسجد 
خواجه یعقوب، همان منزل قدیمی 

پدر حافظ بوده است.

عـالقـه حافظ بـه اصفهـان:

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران، یاد باد   

گرچه صد رود است از چشمم روان
زنده رود و باغ کاران یاد باد

عاقه حافظ به شیراز:
خوشا شیراز و وضع بی مثالش

خداوندا نگه دار از زوالش
ز رکن آباد ما صد لوحش اهلل

که عمر خضر می بخشد زاللش
***

اگر چه زنده رود آب حیات است
ولی شیراز ما از اصفهان به
حافظ در هر مکانی که زاده شــده 
باشد، متعلق به همه مردم ایران و همه 

ادب دوستان جهان است.

بیستم مهرماه، قرین نام شاعری اســت که مهرش در عمق جان مردم این سرزمین 
نشسته و شعرش در ذهن و بر زبان ایشان جاری است. شاعری که متعلق به همه  قرن ها 
و محبوب همه  قشرهاست. یادداشت زیر بخشــی از گرامیداشت حافظ شیرازی در 

بیانات رهبر معظم انقالب است که به مناسبت »روز حافظ« منتشر می شود.
 

 اماِم غزل
حافظ و غزلیاتش اگرچه در تاریخ شهره و شناخته شــده اند، اما هم او و هم شعرش 
آنچنان که سزاوار است، شناخته نشده اند. حافظ، ستاره  درخشنده  غزل و زبان فارسی 
است و پشت سر تمام غزل هایش، قرآن در دل خانه های بسیاری نشانده شده است. 
اما عدم اهتمام به معرفی و شناساندن این شــاعر حکیم و فقدان درک قامت شعر و 
مضامین بلند او، غزلش را دســتمایه  ســطحی نگری کرده و گاهی شخصیت او را از 

حکیمی عالم به رند میکده نشینی تنزل داده است.
بی تردید پیش درآمــد چنین غفلتی، عدم التفات به هویــت فرهنگی و به دنبال آن، 
ادبیات و شعر است. امر تاسف آوری اســت که به اعتقاد بسیاری از افراد عام و خاص، 
فرهنگ مقوله  مهمی نیست و هنرهایی نظیر شعر بیشتر وجهه  سرگرمی و تشریفاتی 
دارند، اما رهبر فرزانه  انقالب در تبیین اهمیت شعر و کارکرد اجتماعی آن می فرمایند: 
»شــعر، حافِظ هویت ملی اســت، حافظ هویت ملی. هویت ملت ها عبارت است از 
مشخصه های فرهنگی آنها و مزیت های فرهنگی آنها. این هویت فرهنگی یک ملت را 
تشکیل می دهد. این هویت فرهنگی، اصل است. اگر چنانچه این از یک ملتی گرفته 
بشود، این ملت هضم خواهد شــد؛ در واقع به معنای حقیقی کلمه نابود خواهد شد. 
انصافا شعر فارسی )بوستان سعدی، شاهنامه  فردوسی، خمسه  نظامی، دیوان حافظ، 
مثنوی مولوی( پر از حکمت است.  اینها توانسته یک هویتی برای ملت ما تعریف کند و 
این را هم به شما عرض بکنم که ما هرچه امتیاز داریم، ناشی از همین هویت فرهنگی 

است« )۲۱ تیر ۱۳۹۳(
 

 حافظ؛ انسانی وارسته
درک این جایگاه از هویــت فرهنگی، ادبیات و شــعر، مســئولیتی را در قبال پیام 
و شخصیت شــاعران بزرگ و قله های شــعر و زبان فارســی و به طور ویژه، خواجه 
شمس الدین محمدبن بهاءالدین حافظ شیرازی ایجاب می کند. بدیهی است با تامل و 
تعمق در اشعار شاعرانی چون حافظ، عالوه بر ایجاد درک درست از او و پیامش، زمینه  

فزونی بر معرفت جامعه خود و فرهنگ کشورمان نیز فراهم می شود.
شاعری که رهبر انقالب برای معرفی شخصیت برجسته  او می فرمایند: »منظور من از 
حافظ، آن شخصیتی است که از حافظ در تاریخ ماندگار است؛ یعنی آن بخش اصلی 
و عمده  عمر حافظ که بخش پایانی عمر اوســت. حافظ در ثلث آخر زندگی اش، یک 
انسان وارسته و واالست. اوال یک عالم زمانه است؛ یعنی درس خوانده و تحصیلکرده 
و مدرســه رفته اســت. فقه و حدیث و کالم و تفسیر و ادب فارســی و ادب عربی را 
آموخته. حتی آن چنان که حدس زده می شــود، از اصطالحاتی کــه در نجوم و ... به 
کار رفته، در این علوم هم دستی داشــته و تحصیلی کرده، یک عالم است. این عالم، 
بساط علم فروشی و زهدفروشی و دین فروشی را هرگز نگسترده که آن روز چنین 

بساط هایی رواج داشته. این عالم در بخش عمده ای از عمرش، راه سلوک و عرفان را 
هم پیموده. در اینکه وابسته  به فرقه ای از متصوفه هم نیست، شاید شکی نباشد. یعنی 
هیچ یک از فرق متصوفه، نمی توانند ادعا کنند که حافظ جزو سلسله آنهاست، زیرا که 

برای او هیچ مرشدی، شیخی و قطبی بیان نشده است« )۲۸ آبان ۱۳۶۷(
همچنین ایشــان در جای دیگری، به تعبیر خودشــان در ارادت و ادای احســاس 
مســئولیت در برابر پیام، فرهنگ و جهان بینی این شاعر وارســته می گویند: »بنده 
جهان بینی حافظ را جهان بینی عرفانی می دانم. بالشــک حافظ یک عارف اســت« 

)۲۸ آبان ۱۳۶۷(
رهبر انقالب عالوه  بر تشریح این موضوع در سخنرانی کنگره  حافظ، بر این سخن خود 
مصادیقی از اشعار حافظ شیرازی را ذکر کرده و از عشق به عنوان »بارزترین مظهر این 

جهان بینی در کالم حافظ«یاد می کنند. )۲۸ آبان ۱۳۶۷(
از سوی دیگر، ایشــان در معرفی وجاهت معرفت این غزل سرای قرن هشتم تصریح 
می کنند: »حافظ اگر افتخار نمی کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودش را حافظ 
نمی گذاشت« )۲۴ مرداد ۱۳۹۰(. ســخنی که حافظ در شعر خود نیز به آن تصریح 
می کند. حضرت آیت ا... خامنه ای در باب آشــنایی  حافظ با قرآن اظهار می کنند که 
قرابت غزل حافظ با قرآن برای آنها که به قرآن آشــنایند و با آن انس دارند، مبرهن 

است.
 

 بیت الغزل معرفت
 رهبر انقــالب پیرامون معارف بلنــدی که در شــعر حافظ وجــود دارد، معتقدند:

»این معارف هم فقط با هنرمند بودن به دســت نمی آید، بلکه یک پشتوانه  فلسفی و 
فکری الزم دارد. باید متکا یا نقطه  عزیمت و خاستگاهی از اندیشه  واال، این درک هنری 

و سپس تبیین هنری را پشتیبانی کند« )۱ مرداد ۱۳۸۰(
در سخن دیگری معارف شعر حافظ را این گونه شرح می دهند: »قرآن درس همیشگی 
زندگی انسان است و دیوان حافظ مستفاد از قرآن است و خود او اعتراف می کند که 
نکات قرآنی را آموخته و زبان خودش را به آنها گشوده است. پس محتوای شعر حافظ 
آنجا که از جنبه شعری محض خارج می شود و قدم در وادی بیان معارف و اخالقیات 
می گذارد، یک گنجینه و ذخیره است برای ملت ما، امروز و نسل های آینده و همچنین 
برای ملت های دیگر، چون معارف واالی انســانی مرز نمی شناسد. پس بزرگداشت 
از حافظ، بزرگداشــت از فرهنگ قرآنی و اسالمی و ایرانی اســت و بزرگداشت از آن 
اندیشه های نابی است که در این دیوان کوچک گردآوری شده و به بهترین و شیواترین 

زبان، ادا شده است« )۲۸ آبان ۱۳۶۷(
رهبر ادیب انقالب در دیدارهای نیمه ماه رمضان همواره شاعران را به اندیشه و حکمت 
شاعر رهمنون کرده اند؛ آنچه در حافظ و ســعدی به غایت است، تا جایی که می توان 
از آنها به عنوان حکیم یاد کرد. به فرموده  ایشان: »این است که کسی مثل سعدی را، 
کسی مثل حافظ را، کسی مثل صائب را به قله می رساند. حکمت، اندیشه  حکیمانه، 
مسائل الزم برای آموختن به انســان ها، اینها را فهمیدن و در شعر گنجاندن و بیان 
کردن )که معارف دینی و معارف انسانی و ســبک زندگی جزو برترین هایش است(، 

اینها مسئولیت های شاعر است« )۱ مرداد ۱۳۹۲(

 

غزل حافظ واجد صفات برجسته  دیگری نیز هســت که رهبر انقالب در سخنرانی 
مطولی در بزرگداشت این شاعر، از آنها به طور مبسوط یاد می کند: قدرت تصویر در 
شعر، شورآفرینی، مضامین فراوان، کم گویی و گزیده گویی، روانی، صیقل زدگی الفاظ، 

گوش نوازی کلمات، معانی رمزگونه، ترکیبات بسیار شیرین و... از جمله  آنهاست.

 اقتدا به حافظ
به هر ترتیب، حافظ زنده است به شعر و شعر او زنده است به قرآنی که در سینه دارد. 
غزل امروز شاهد وفور استعدادهاست که اگر حافظ و معارفش را به شایستگی بشناسد 
و چنین راهی را برگزیند، بی گمان سعادتمند خواهد شد. رهبر انقالب نیز بر این باورند 
که با اتخاذ تدابیری، امروز نیز می توان به قله ها و ستاره های درخشانی در این عرصه 
دست یافت. در این سال ها، خود ایشان به این مهم همت کرده اند. دیدارهای سالیانه 
ایشان با شعرا نه تنها تاکیدی بر اهمیت شعر به عنوان حافظ هویت فرهنگی است، بلکه 
تالش عالمانه ای است در هدایت شاعران به راهی که بزرگان شعر یا به قول ایشان، ائمه 

علیهم السالم شعر طی کرده اند.
ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ                                                        به قرآنی که اندر سینه داری

حافظ در سیر و سلوک و عرفان و توحید ، به حد 
اعالی کمال رسید. وارستگی او و آزادیش از قید 
تعلقات مادی و ظواهر زندگی جهانی ، در شعرش 
جلوه گر است . او به ظواهر تصوف ابدا اعتنا ندارد 
و خانقاه نشــین و خرقه پوش ظاهری نیســت و 
صوفیان خام طمع و ظاهر بین را انکار می کنند. 
هنوز معلوم نیست در طریق سیر و سلوک پیر و 
مراد او که بوده ، با اینکه در غزلیاتش بارها از » پیر 
و پیر ماه « سخن می گوید. در بیتی هم سخنی از 

پیر گل رنگ به میان آورده و گفته است : 
پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان 

رخصت خبث نداد ارنه حکایت ها بود
و درباره پیر گل رنگ هم بحث زیاد شــد؛ بعضی 
گفته اند که پیری در شــیراز بوده ، دارای صفای 
قلب که با محاسن سفید رخساری گلگون داشته 
و به پیر گل رنگ ملقب بوده اســت . اهل تحقیق 
حافظ را از مالمتیه دانســته و مدارک و شواهد 
فراوانی در این باره به دســت داده اند . از مذهب 
حافظ به صراحت در اشعارش سخن نیامده؛ البته 
در یک غزل از پیروی صادقانه رســول اکرم)ص( 
سخن گفته اســت . حافظ با هفتاد و دو ملت سر 
صلح دارد و همچنین حقیقت عرفان او عشق است 
که عقل در برابر او ضعیف و ناتوان است و در کوی 
عشق، عقل راهی ندارد .شمس الدین محمد حافظ 
برای همه نیکی و سعادت می خواهد.حد اعالی 
اخــالق را رعایت می کند،بدگویــی ندارد و یک 
انسان عارف کامل اســت و اعتقاد دارد که در راه 
خدا باید به قدم صدق و صفا،عاشقانه و با گذشت 

از سر و جان رفت و گفت : 
از پای تا سرت همه نور خدا شود        

   در راه ذو الجالل چو بی پا و سر شوی

ُمحال/َمحال 

این دو کلمه را نباید باهم اشتباه گرفت. ُمحال به ضم اول به چند معنی است که از آنها سه معنی رایج تر است : 
یکی به معنای»ناممکن ، ناشدنی«:

آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات            در یکی نامه ُمحال است که تحریر کنم »حافظ«

و دیگر به معنای »باطل ، ناروا « و توّسعاً » نامعقول ، ابلهانه « است : » شما دانید آزاد }را{ فروختن بی جرم کشتن ُمحال بَود؛ 

مکنید« »گروهی از گله داران در میان رود غزنین فرود آمده بودند و گاوان بدانجا بداشته هرچند }ایشان { را گفتند از آنجا بر 

خیزید که ُمحال بَُود بر گذر سیل بودن، فرمان نمی بردند«. سه دیگر به معنای » حواله شده « است که در ترکیب ُمحاُل علیه 

یعنی » طرف حواله ، برات گیر « به کار می رود . اما َمحال به فتح اول و تشدید » ل« جمع َمَحل به معنای » مکان « است .

َمحرم/ ُمحرم /  ُمَحَرم 

این سه کلمه را نباید باهم اشتباه گرفت. َمحرم، به فتح اول و ســکون دوم و فتح سوم، به معنای » ناشایست ،حرام )برای 

ازدواج( و توسعاً »خویشاوند نزدیک« و نیز »دوست معتمد« است. ُمحرم، به ضم اول و سکون و کسر سوم، به معنای » در 

حرم آمده « و نیز » اِحرام بندنده در حج « است. )اِحرام، عبارت است از دو چادر نادوخته که حاجیان در ایام حج بر خود 

می بندند. ُمَحرم » اسم مفعول تحریم « ، به ضم اول و فتحه دوم و تشدید و فتح سوم ، به معنای » حرام شمرده شد « و 

در مقام اسم ، نام ماه اول سال قمری است: » زیرا در این ماه جنگ و قِتال حرام بوده است«.

غلط
 ننویسیم

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند ازین والیت

)حافظ(

بیت 
روز

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

مهرگان 

به  مناسبت روز بزرگداشت خواجه شیراز؛

»حافظ« در نگاه رهبر انقالب

در این که اولین بار از چه زمانی 
تفأل به حافظ رسم شد و زمان و نحوه فال گرفتن، 

روایت  های متفاوتی وجود دارد.
»ادوارد براون« در جلد ســوم کتاب »تاریخ ادبیات ایران« 
اشاره می  کند که پس از فوت حافظ، عده  ای بر آن می  شوند 
تا با تکفیر او، از دفن پیکر لسان  الغیب در گورستان ممانعت 
کنند و سرانجام نظر جمع بر این قرار می  گیرد تا با تفأل از 

کالم خود حافظ کمک بگیرند.
براون در کتاب خود آورده است: این  گروه پس از آن تمامی 
غزل  های حافظ را نوشته و در ســبدی ریخته و از کودکی 
می  خواهند تا یکی را برگزیند و با کمال تعجب، پاســخی 
باورنکردنی و شگفت  آور از حافظ می  شنوند که بیتی از آن 

غزل این است:
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

 که گر چه غرق گناهست، می رود به بهشت
..... و این را سرآغاز تفأل زدن به حضرتش می  داند.

در متون تاریخی حکایت هایی از تفأل برخی شاهان و رجال 
و بزرگان به دیوان حافظ گزارش شده است.  در کشف الظنون 
از رسالۀ کوچکی توسط محمد بن شیخ محمد هروی شامل 
حکایات مربوط به فال هایی که مطابق حال فال گیرندگان 
بوده و رسالۀ ترکی مولی حســین کفوی دربارۀ فال های 

دیــوان حافظ یاد می 
کند. علی اصغر حکمت نیز از چند 

فقره تفأل تاریخی به دیوان حافظ  و انگیزه و داستان 
آنها که خود دیده یا ازمعاصران شنیده است، در ذیل مبحث 
تفأل در کتاب  تاریخ ادبی ایران، نوشتۀ براون یاد می کند. او 
اشعارحافظ در پاسخ به نیت ها را جملگی حسب الحال و از» 
عجایب تصادفات و نوادرغریبه« می داندزرین کوب همۀ این 
حکایت ها را قصه هایی مجعول و شیرین دانسته که میان 
مردم حافظ دوست ایران درباب درست آمدن و مجرب بودن 

فال از اشعار او رایج شده بوده است.
فال گرفتن با شــعر حافظ در مواقع گوناگون و بیشــتر به 
هنگام جشن ها مانند جشن شب چهارشنبه سوری، شب 
چهارشنبۀ آخرماه صفر، شِب چلّه )شب یلدا(، تیرما سیّزه 
شو)شب تیرماه سیزده(، سیزده به در  ودرشب نشینی های 
نوروزی، به ویژه درشــب های بلند زمستان و جمع شدن 
اعضای خانواده و خویشان به دور هم ترتیب داده می شود. 
گاهی نیز برای اطالع ازبهبودی وضع و حال بیمار، رفتن به 
سفر و بازگشت مسافر، آگاهی از پیروزی یا شکست در کاری 

یا نزاعی، رفــع دودلی در 
انتخاب همسر، خرید ِملک و کاال، اقدام 

به کارهایی و مانند آنها نیــت می کنند و به دیوان حافظ 
تفأل می زنند. به باور مردم حافظ هیچ کسی را که به او روی 
آورده و به شعر او توسل جسته وطالب چیزی است از خود 

نا امید نمی کند:
به نا امیدی از این در مرو بزن فالی

 بـود که قـرعۀ دولت به نـام ما افتـد
)غزل 114(

 این باور عامه بر ساخته از فراوانی ابهام و ایهام در غزل های 
حافظ است که گشــایندۀ فال، از هر قشــر و گروه وطبقۀ 
اجتماعی و با هر َمشــرب و عقیده ای، از شعر او معنایی در 
می یابد که آن را با نیت خود می ســنجد و از آن نتیجه ای 

می گیرد.

آیین تفأل به حافظ؛ زده ام فالی و فریاد رسی می آید
سعید نریمانی

  حافظ شیرازی یا اصفهانی؟!

مهرگان، بعد از نوروز، مهم ترین جشن 
ایرانیان باستان بوده که از روز شانزدهم 
تا بیست و یکم  مهر ماه به مدت پنج روز 
طی مراسم خاصی برگزار می شده است. روز 
شانزدهم  به مهرگان کوچک و روز بیست و یکم 
به مهرگان بزرگ معروف بوده است. در ایران قدیم 
شادی و پیروزی موهبتی خدایی بود؛ از این رو 
هرگاه پیروزی ای برای مردم پیش می آمد 
جشنی بزرگ برپا می کردند. مهرگان مثل 
نوروز مراسمی داشت و مردم در این روز 
برای یکدیگر هدیه می فرستادند. در 
این روز هرکس هرچه را بیشتر دوست 
می داشت ، به سلطان هدیه می کرد. 
اگر قیمت تحفه کسی به ده هزار 
درم می رسید، در دیوان ثبت 
می شد و وقتی همان شخص 
به پول نیاز پیدا می کرد دو برابر 
آن مبلغ را به او می دادند. سلطان 
تاج زرینی را که تصویر خورشید برآن 

بود بر سر می نهاد و بار عام می داد و هر کس به حضور 
می رفت، اگر شکایتی داشت، رو دررو مطرح می کرد 
. جشــن مهرگان به قدری مهم بود که بعد از اسالم 
هم از بین نرفت و در دوران خلفای عباســی، با شکوه 
تمام برگزار می شد. شعرای فارسی زبان اغلب جشن 
مهرگان را می شــناختند و گاه نیــز در زمان حیات 
خویش با آن مواجه بوده اند و در نتیجه به طور وسیعی 

در شعرشان منعکس  است .
 فردوســی در مــورد به تخــت نشســتن فریدون

 می گوید : 
بفرمود تا آتش افروختن   

               همی عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست         

     تن آسایی و خوردن آیین اوست
اگر یادگار است از او ماه مهر  

             بکوش و به رنج ایچ منمای چهر»شاهنامه «
به خوی و عادت آوا ، به جمع زایران زر ده

به رسم و سیرت اجداد، به جشن مهرگاه می خور
»مسعود سعد«

  رهرب معظم انقالب بر رس مزار حافظ
(87/02/17)

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2253 | October  08 , 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERsnarimani77@gmail.comE-MAIL



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2253 | یکشنبه 16 مهر 1396 | 17 محرم 1439

رجبزادههمچناندورازدسترسقلعهنویی
با توجه به حضور چنددقیقه ای مهدی رجب زاده در دیدار با ســایپا به نظر می رســید که 
رجب زاده از دیدارهای آتی در دسترس ســرمربی ذوب آهن خواهد بود اما برخالف تصور، 

مصدومیت این بازیکن باتجربه هنوز بهبود نیافته است.

خبر روز

سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در پایان نشست هیئت 
اجرایــی کمیته ملی المپیــک در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به سوالی در 
مورد پیشنهاد گیتی پسند مبنی 
بر میزبانی از مســابقات جام 
باشگاه های جهان اظهار کرد: 
این مســابقات قرار است به 
صورت آزمایشی برگزار شود 
و گیتی پسند پیشنهاد داده که 
میزبان این رقابت ها باشد.علی 
کفاشــیان افزود: اگر با میزبانی 
اصفهان موافقت شود از هر قاره 
دو تیم در جام باشگاه های فوتســال جهان شرکت خواهند کرد.

وی همچنین از موافقت شفاهی فیفا با میزبانی گیتی پسند در جام 
باشگاه های فوتسال جهان خبر داد.

سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خبر داد:

  میزبانی گیتی پسند 
در جام باشگاه های فوتسال جهان

تیم ملی فوتبال سوریه پنجشنبه گذشته در دیدار پلی آف آسیایی صعود 
به جام جهانی 2018 روسیه در مالزی به لطف پنالتی دقایق پایانی که 
علیرضا فغانی به سود این تیم اعالم کرد و عمر السومه در دقیقه 85 آن 
را تبدیل به گل کرد، موفق شد برابر استرالیا، قهرمان جام ملت های آسیا 
2015 به تساوی یک بر یک برســد تا همچنان برای بازی برگشت که 
قرار است سه شنبه در سیدنی برگزار شــود، امیدوار به راهیابی به دیدار 

پلی آف بین قاره ای باشد. پس از این بازی 
رسانه های اســترالیایی و بازیکنان این 
تیم به انتقاد از داور بین المللی کشورمان 

پرداختند.
رابی کروز، مهاجم تیم ملی اســترالیا 
که گل اول بازی را برای این تیم به ثمر 
رساند، مدعی شد که فغانی در این بازی 
به دنبال گرفتن پنالتی برای سوریه بود. 
او به رسانه های استرالیایی گفت: »کامال 
برای همه مشهود بود که پنالتی نبود. 

فغانی، قبال هم بازی ما را قضاوت کرده بود و انتظار می رفت که اینچنین 
قضاوت کند. او منتظر بود تا کوچک ترین برخورد را پنالتی بگیرد.« آنگه 
پوستک اوغلو، سرمربی استرالیا نیز از تصمیم فغانی ناامید شده، این در 
حالی است که متئو لکی، بال تیم ملی استرالیا گفت: »اصال چنین چیزی 
نبود که در آن صحنه پنالتی، تماس بدنی با بازیکن سوریه داشته باشیم یا 

بخواهم او را پایین بکشم. نمی دانم در سر داور چه می گذشت که به سود 
سوریه اعالم پنالتی کرد. همه از شرایط به وجود آمده عصبانی هستند چون 
فکر می کنم تمام کسانی که در دنیا این بازی را تماشا کردند، می دانند که 

پنالتی نبود.«
روزنامه استرالیایی »هرالد سان« نوشت: »پیروزی ساکروس به سرقت 
رفت«. ستون نویس سایت شبکه تلویزیونی »فاکس اسپورتس« استرالیا 
نیز استفاده از داور ایرانی که کشورش رابطه 
نزدیکی با سوریه دارد، برای این بازی  را زیر 
سوال برد. آرون موی، هافبک تیم ملی استرالیا 
هم در انتقاد از عملکرد فغانی گفت: »به نظرم 

داور در گرفتن پنالتی اغراق کرد.«
هواداران استرالیایی به جمع منتقدان عملکرد 
داور بین المللی کشــورمان اضافه شدند و بر 
این باورند که فغانی بــه خاطر رابطه نزدیک 
کشورش با سوریه و حمایت از این کشور در 
جنگ داخلی سوریه، به سود آنها سوت زده 
است. یکی از آنها در کنایه به فغانی در این باره گفت: »باید به داور به خاطر 
پنالتی که به سود سوریه گرفت، مدال بدهند!« علیرضا فغانی از سال 2008 
به جرگه داوران بین المللی فیفا پیوســته و از او به عنوان یکی از بهترین 
داوران آسیا یاد می شود. او فینال مسابقات فوتبال بازی های المپیک 2016 

ریو و بازی هایی از مسابقات امسال جام کنفدراسیون ها را قضاوت کرد.

پنالتی پرماجرا؛ 

»فغانی« زیر فشار انتقادات

در حاشیه

 بعد از اتفاقاتی که برای مهــدی طارمی رخ داد؛ کارلوس
کی روش نه تنها بازیکن جنجالی و محروم پرسپولیس را 
به اردوی تیم ملی دعوت کرد بلکه در تمام مصاحبه هایش 
تاکید زیادی روی حمایت از طارمی داشت. گفته می شود 
کی روش از طریق برخی دوستان خود در فیفا و همینطور 
وکیل شخصی اش پیگیر کسر محرومیت طارمی است.  
طارمی یکی از بازیکنان مورد عالقه سرمربی تیم ملی است.

09
یعقوب کریمی که یکی از کاپیتان های اســتقالل نیز محسوب 
می شود، در شرایطی در محل تمرین آبی پوشان حاضر شد که دو 
قالده سگ نیز به همراه خود آورده بود که با واکنش اطرافیان تیم و 
هم تیمی هایش همراه شد. او که در زمان حضور در رختکن این دو 
قالده سگ را در محوطه زمین رها کرده بود و به بازی با آنها مشغول 
بود در ادامه با توجه به جو شکل گرفته آنها را راهی اتومبیل خود 

کرد و راهی محل تمرین شد.

بی دلیل نیست که رضا افتخاری به راحتی از جواب دادن درباره آینده 
جباری طفره می رود؛ چرا که او می داند می تواند بدون آنکه مشکلی به 
وجود بیاید 8 شاکی را از فهرست استقالل کنار بگذارد و یک ریال هم 
به او پرداخت نکند. آنطور که میزان نوشته، دست باشگاه استقالل برای 
فسخ قرارداد جباری باز است، چون  در قرارداد جباری آمده که به ازای 
هر بازی می تواند پول بگیرد. با توجه به اینکه جباری مدتی است بازی 

نمی کند، غرامتی هم به او پرداخت نمی شود.

کاپیتان استقالل با 2 قالده سگ در تمرینبرگ برنده استقالل در فسخ قرارداد جباری وکیل کی روش پیگیر پرونده طارمی شد

منهای فوتبال

رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان:

هیئت بولینگ  و بیلیارد 
خودگردان عمل می کند

رییس هیئت بولینگ و بیلیارد اســتان اصفهان درباره 
وضعیت هیئت بولینــگ و بیلیارد اســتان اصفهان و 
ورزشکاران تحت پوشش این هیئت اظهار داشت: با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته برای 6 ماهه دوم سال 
برنامه های هیئت را مطابق با تقویم برنامه ریزی شــده 
انجام داده و مسابقات رنکینگ نیز به صورت مداوم برگزار 
شده و در حال حاضر مســابقات آزاد در حال برگزاری 
اســت. مســعود داوودی تصریح کرد: طبق برنامه های 
صورت گرفته در اواخر مهر مــاه میزبان 2 دوره کالس 
درجه 3 مربیگری و درجه 2 داوری در اســتان اصفهان 
هستیم و هم اکنون کمیته آموزش در حال اطالع رسانی 

است.
وی بیان کرد: با توجه به نتایج کســب شده ورزشکاران 
در مســابقات ترکمنســتان دســتورالعملی از سوی 
فدراســیون برای اســتعدادیابی بازیکنان صادر شده 
و با برنامه ریزی هــای صورت گرفته از ســوی کمیته 

استعدادیابی به دنبال اجرای آن هستیم.
داوودی درباره برنامه های هیئت در 6 ماه باقی مانده از 
سال 96 گفت: مسابقات کشوری در 3 ماه پایانی سال به 
میزبانی اصفهان، مسابقات پیشکسوتان و مسابقات آزاد 
اســنوکر بانوان و آقایان از برنامه های این هیئت برای 6 
ماهه دوم سال 96 است. رییس هیئت بولینگ  و بیلیارد 
استان اصفهان با اشاره به وضعیت مطلوب ملی پوشان 
اصفهانی گفــت: با توجه به کاهش ســهمیه حضور در 
مسابقات ترکمنستان، شقایق صانعی ملی پوش توانمند 
استان از حضور در این رقابت ها بازماند، اما این ورزشکار 
در اردوهای آینده تیم ملی حضور دارد و در مســابقات 
پیش رو شرکت خواهد کرد.وی درباره استعدادیابی های 
صورت گرفته در ســطح اســتان تصریح کرد: امیررضا 
شــیخی نوجوان زیر 15 سال اســتان در استعداد یابی 
شناسایی شده و زیر نظر مربی تیم  ملی در حال تمرین 
است، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال کشف 
استعدادهای بیشتر و معرفی آن ها به فدراسیون هستیم. 
داوودی اوضــاع مالی هیئت بولینگ  و بیلیارد اســتان 
اصفهان را نامطلوب توصیف کرد و گفت: این هیئت در 
بحث مالی به  صورت خودگردان عمل می کند، اما با این 
وجود فعالیت های خود را ادامــه دادیم، به دنبال جذب 
حامی مالی بوده و با سیاست گذاری های صورت گرفته 

در حال پیگیری درآمدزایی هستیم.

در هوای سرد آزادی، هیچ چیز جذاب تر از دیدن تیم ملی با حضور بازیکنان و 
ترکیب جدید نبود. سامان قدوس، مهاجم تند و تیز اهوازی که با قلبش ایران 
را به سوئد ترجیح داد اولین بازی خود را در تهران انجام داد و روی گل اول هم 
نقش مهمی داشــت. او ظاهرا آمده تا نقش یک مهاجم شوت زن را ایفا کند، 
بازیکنی که قطعا می تواند موثر باشد. ســامان در غیاب طارمی محروم حاال 
فرصت بیشتری دارد و می تواند چشم کی روش را بیشتر به شوت ها، سرعت 
و عملکرد خوبش خیره کند.کریم انصاری فرد هم بعد از خارج شدن نامش از 
فهرست اروپایی المپیاکوس و بی مهری یونانی ها کمتر در میادین ظاهر شد، اما 
از همین بازی دوستانه نهایت استفاده را برد تا قدرت تمام کنندگی و جای گیری 
مناسبش را به مربی جدید باشگاهش نشان دهد. بازی با روسیه بازهم می تواند 

فرصت بزرگی را در اختیار این دو قرار دهد.

تیم فوتبال الهالل عربستان برای برپایی اردویی چند روزه در ابوظبی امارات 
حضور دارد. الهالل در این اردو نفرات زیادی را به خاطر همراهی در تیم های 
ملی در اختیار ندارد.یکی از این بازیکنان »عمر خربین« مهاجم تیم ملی 
فوتبال ســوریه بود که به خاطر بازی با اســترالیا، راهی مالزی شد ولی با 
مساعدت مسئوالن تیم ملی سوریه، به زودی به اردوی الهالل اضافه خواهد 
شد. عمر خربین که در دیدار رفت مقابل پرسپولیس به تنهایی 3 گل به ثمر 
رساند، در دیدار رفت سوریه با استرالیا کارت زرد گرفت و در مجموع دو کارته 
شد تا بازی برگشت با سوریه را از دست بدهد.بر همین اساس و با رضایت 
مسئوالن تیم ملی سوریه، عمر خربین نیازی به همراهی این تیم در بازی 
برگشت در استرالیا ندارد و به زودی به اردوی الهالل اضافه خواهد شد تا خود 

را برای بازی برگشت با پرسپولیس آماده کند.

بازیکنانی که کی روش را 
امیدوار کردند

 همکاری تیم ملی سوریه
 با رقیب پرسپولیس

نقل قول روز

رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان درباره فعالیت قایقرانان استان 
اظهار داشت: قایقرانان اصفهانی با توجه 
به خشکســالی زاینده رود در شهر 
اصفهان فعالیتــی ندارند، اما با 
فعال سازی هیئت  شهرستان ها 
از جمله نجف آباد که فعالیت 
خوبی در این زمینه دارند، دو 
نفر به اردوی تیم ملی دعوت 
و موفق به کســب مدال های 
آســیایی شدند.ســید هــادی  
قاضی عسکر درباره برنامه های آتی 
هیئت گفت: تیم رفتینگ استان به مسابقات 
کاپ اروپا که در کشور ایتالیا در حال برگزاری است، اعزام شده و  4 
مرحله از اردوی تیم ملی کانوپولو در اصفهان برگزار شده ،سرمربی 
تیم ملی کانوپولو نیز از استان اصفهان است.رییس هیئت قایقرانی 
استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر میزبان تیم ملی جوانان 
در رشته کانوپولو هستیم، این اردو در دو مرحله برگزار می شود که 
مرحله نخست اردو در حال برگزاری است. وی با اشاره به خشکسالی 
زاینده رود و تاثیر آن در روند رشــد قایقرانان استان تصریح کرد: با 
توجه به نبود امکانات و زیرساخت های الزم بحث استعداد یابی نیز 
تعطیل شده و در حال حاضر در شهرستان های استان سرمایه گذاری 
صورت گرفته و شهرستان لنجان و دریاچه ذوب آهن را فعال کرده تا 

در این دو شهرستان پشتوانه استعدادیابی داشته باشیم.
قاضی عسکر درباره اوضاع مالی هیئت قایقرانی استان اصفهان گفت: 
این هیئت همانند سایر هیئت ها اوضاع خوبی از نظر بودجه دولتی 
ندارد و با جذب حامیان مالی سعی در تامین بودجه برای انجام امور 

هیئت داریم.

رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان:

خشکسالی زاینده رود مانع از 
سرمایه گذاری در قایقرانی می شود

ادعای روز

درخواست روز

وینفرد شفر، سرمربی استقالل شــده و حاال همه منتظر تاثیرات 
حضور او در اســتقالل هســتند، اما نحوه 
آمــدن او بــه اســتقالل همچنان 
منتقدانــی دارد. امیررضا واعظ 
آشــتیانی مدیر عامل اسبق 
اســتقالل نظر جالبی در این 
باره دارد و معتقد اســت که 
مدیران باشگاه با واگذار کردن 
مســئولیت انتخاب شفر به 
کمیته فنی، پشــت این کمیته 
پنهان شده اند. واعظ در این باره 

گفته است:
ای کاش کمیته فنی خــودش را وارد این انتخاب نمی کرد؛ چرا که 
مدیریت باشــگاه اســتقالل همان طور که خودش را پشت رفتن 
منصوریان پنهان کرد، این بار پشــت این کمیته مخفی می کند و 
زیر بار تعهداتی که مبنی بر مدیریت در باشگاه دارند، نخواهد رفت.

»افتخاری« پشت کمیته فنی پنهان شد

مهاجم برزیلی از یوفا خواسته بود که بارسلونا از لیگ قهرمانان اروپا 
اخراج شود.

نیمار اواخر ماه ژوئیه از بارســلونا 
خارج شد و ســپس نزدیک به 
دو هفته  هــواداران، مدیران، 
مربیان و هــم تیمی هایش 
را منتظر گذاشــت تا درباره 
آینده اش تصمیم گیری کند.

مهاجــم برزیلی اکتبر ســال 
2016 با بارســلونا قرارداد امضا 
کرد و تا پایان ژوئــن 2021 این 

اعتبار داشت. 222 میلیون یورو قرارداد 
که باشگاه پاری  سن  ژرمن برای بند آزادسازی نیمار پرداخت به نظر 
می رســید به این قضیه پایان دهد، اما پدر نیمار به عنوان وکیلش 
خواستار 26 میلیون یورو از بارسلونا شد. آبی اناری ها به هیچ وجه 
نمی خواستند این پول را به او هدیه بدهند.پس از این اتفاق نیمار 
توسط وکالیش تصمیم گرفت از باشــگاه بارسلونا به یوفا شکایت 
کند تا تیم کاتاالنی از لیگ قهرمانان اروپا اخراج شود، اما یوفا چنین 
خواسته ای را نادیده گرفت و مسئوالن یوفا از »نیون« پاسخ وکالی 
نیمار را دادند و اعالم کردند که این موضوع اهمیتی ندارد. در نهایت 

بارسلونا پیروز این قضیه شد.

 درخواست »نیمار«
 برای اخراج بارسلونا از اروپا

فوتبالی ها در جشن تولد یاوری
 موسپیدان فوتبال اصفهان تولد 78 سالگی محمود یاوری را جشــن گرفتند. منصور ابراهیم زاده، 
حسین چرخابی، مسعود تابش، رسول کربکندی، محمد برزمهری، محمدعلی شجاعی، محمد فنایی، 

علیرضا رحیمی، امیر قلعه نویی و ... از جمله چهره های حاضر در این مراسم بودند.

قاب روز

از دست دادن حاج صفی
عملکرد احســان حاج صفی در لیگ شانزدهم با هر معیاری 

برای یک مدافع چپ منحصر به فرد بوده است. این بازیکن که از هفته سوم 
لیگ شانزدهم و در دیدار برابر صنعت نفت آبادان پس از یک فصل حضور در فوتبال 

آلمان به ترکیب طالیی پوشان بازگشت، در طول فصل با 8 پاس گل و زدن 5 گل نمایشی در 
خور توجه داشت. حاج صفی در لیگ برتر پانزدهم تا هفته پنجم در سپاهان بود و با کسب ۴ برد و 

یک مساوی، ۱۳ امتیازی شد. پس از هفته پنجم این بازیکن چپ پا به بوندسلیگای دو رفت و افت طالیی 
پوشان با حسین فرکی که در نهایت با اخراج این مربی همراه بود، آغاز شد.

حاج صفی در این فصل با جدایی از جمع سپاهانی ها راهی یونان شد تا سال قبل از جام جهانی را در یک تیم 
اروپایی توپ بزند و سپاهان هم تا پایان هفته هشتم لیگ هفدهم عملکرد ضعیفی داشته و تنها هفت امتیاز به 

دست آورده است. 
   عدم حفظ سرور جباروف

سرور جباروف در نیم فصل لیگ شانزدهم مورد توجه منصوریان قرار گرفت و به ایران آمد، اما پس از اینکه نتوانست به 
دلیل محرومیت استقالل از نقل و انتقاالت با این تیم قرارداد امضا  کند، با تفاهم نامه ای که میان دو باشگاه استقالل 
و سپاهان امضا شد در اختیار باشگاه اصفهانی قرار گرفت. ویسی البته نتوانست از ویژگی ها و توانایی های جباروف 
در تاکتیک تیمی خود به خوبی استفاده کند، اما در 6 دیداری که کرانچار هدایت سپاهان را برعهده گرفت، 
این بازیکن به رهبر خط میانی سپاهان بدل شد و به خوبی جای خالی نویدکیا که با افت او در سپاهان 

مشهود شده بود  را پر کرد. طالیی پوشــان در پنجره تابستانی و با توجه به عالقه کرانچار تالش 
زیادی برای ادامه همکاری با هافبک خالق ازبکستانی و برنده دو بار عنوان بهترین بازیکن 

آسیا داشتند، اما در نهایت این منصوریان بود که توانست جباروف را برای بازی در 
استقالل متقاعد کند. بی شک فقدان جباروف می تواند یکی از دالیل از 

هم پاشیدن تیمی باشد که کرانچار در 6 دیدار انتهایی فصل 
شانزدهم در اختیار داشت.

فصــل 
گذشته، زالتکو کرانچار پس از نتایج 

نه چندان خوب عبدا... ویسی جایگزین این مربی شد 
و در 6 دیداری که هدایت طالیی پوشان را بر عهده داشت، موفق 

به کسب نتایجی امیدوار کننده شد؛ نتایجی که باعث شد هواداران 
سپاهان با خوش بینی محض به فصل پیش رو بیندیشند، اما با گذشت 7 

هفته از رقابت های لیگ هفدهم ، طالیی پوشان تنها به دلیل تفاضل گل بهتر 
در رتبه انتهایی جدول نیستند.کرانچار در بازگشت به ایران 6 مسابقه پیش رو 
داشت و موفق شد با 4 پیروزی، یک تساوی و یک شکست در هفته پایانی برابر 
استقالل تهران کارنامه ای خوب از خود به جا بگذارد، اما سپاهاِن کرانچار 

را چه شده که حاال از 7 دیدار لیگ هفدهم تنها 7 امتیاز کسب کرده 
است. در ادامه به دالیلی اشاره می کنیم که احتماال در نتایج 

کسب شده و تغییر محسوسی که تیم کرانچار در 
نتیجه گیری داشته، دخیل بوده اند.

تغییرات زیاد
سپاهان فصل را با تغییرات زیادی در تمام خطوط 

خود آغاز کرده است و عدم هماهنگی این نفرات می تواند 
یکی از دالیل عمده عدم نتیجه گیری تیــم کرانچار در 8 هفته 

ابتدایی لیگ هفدهم باشد.
این تیم پس از شکست برابر نفت بحران زده وارد فاز جدیدی از دوران 
حضور کرانچار شده است و در نهایت باید ببینیم این سرمربی کروات با 
تجربه چه راهکاری برای پوشش نقصان های خود در ادامه مسابقات 

خواهد داشت و اینکه ســرانجام آیا خریدهای جدید طالیی 
پوشــان می توانند توانایی های خود را نشان دهند 

یا خیر؟

 
خط دفاعی ناهمگون

طالیی پوشان در پایان فصل گذشــته شجاع خلیل زاده، 
موسی کولیبالی و احسان حاج صفی را به عنوان سه عنصر اصلی خط 

دفاعی از دست دادند و سعید آقایی، حسن جعفری، سیاوش یزدانی، عزت پورقاز 
و البته ژایرو رودریگوئز برزیلی را جایگزین کردند تا تغییرات صد در صدی را در خط 

دفاعی خود تجربه کنند. این خط دفاعی تاکنون 11 گل در 8 دیدار دریافت کرده که نشان 
از عدم هماهنگی آنها دارد. در حالی که در 6 دیدار انتهایی لیگ شانزدهم سپاهانی ها با حضور 
کرانچار تنها 4 گل دریافت کردند. به نظر می رسد این خط با توجه به اینکه اکثر آنها بازیکنان 

شناخته شده ای هستند برای هماهنگی و عملکرد بهتر همچنان به زمان نیاز دارد.
خط تهاجمی از کار افتاده و پر استرس  

نبود یک پلی میکر شش دانگ باعث شده تا سپاهانی ها با مشکل ایجاد موقعیت های گلزنی 
روبه رو باشند. شاگردان کرانچار در 8 دیدار گذشته نشان داده اند که به خوبی می توانند 

توپ را در میانه میدان بین یکدیگر رد و بدل کنند  ولی نمی توانند در نزدیکی محوطه 
جریمه حریف به همین میزان خوب باشند. طالیی پوشان فصل گذشته در 

6 دیدار 9 بار گلزنی کردند، اما این فصل در 8 مسابقه 6 گل زده اند، 
که نشان از تحت فشار بودن و استرس باالی آنها دارد.
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آیین معارفه دکتر قدرت ا... نوروزی، هفتاد و سومین شهردار شهر اصفهان همزمان با تودیع شهردار سابق، دکتر مهدی جمالی نژاد با حضور مدیران و مسئوالن  فرزانه افسرطه
استانی، برخی از نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

آیین تودیع و معارفه شهردار اصفهان برگزار شد؛

آغاز »قدرت«

رییس شورای اســامی شهر اصفهان در مراســم تکریم و معارفه شهردار این 
شهر اظهار کرد: در طول دوره چهارم و پنجم شــورای اسامی شهر اصفهان، 
شاهد همدلی و همراهی همه اعضای شورا و ارشادات و مساعدت های استاندار 

اصفهان بودیم.
فتح ا... معیــن افزود: امیدوارم این همدلی برای توســعه و پیشــرفت شــهر 
 اصفهــان ادامه یابــد و شــاهد شــهری آبادتر و مناســب تر بــرای زندگی

 باشیم.رییس شــورای اسامی شهر اصفهان گفت: شــهر اصفهان شهری در 
تراز بین المللی و نیازمند ارائه خدماتی در این سطح است به نحوی که جایگاه 
اصفهان حفظ شود و بر توسعه آن افزوده شود. وی تصریح کرد: از زحمات دکتر 
جمالی نژاد در دوره خدمت خود در شــهر اصفهان تقدیر می کنم چراکه منشأ 
خیرات و برکات زیادی در شهر اصفهان بود؛ در دوره پنجم انتخابات شوراهای 
اسامی در شهر اصفهان شاهد اختاف رای چند ده هزار نفری آخرین نفر شورا با 
نفر بعد از خود بودیم که مسئولیت خطیر و همه جانبه ای را متوجه کلیه اعضای 

پنجمین دوره شورای اسامی شهر اصفهان کرد.

معین عنوان داشــت: امســال در این دوره پنجم از زمان اعام نتایج انتخابات 
تا زمانی که شورای شهر رســما کار خود را آغاز کرد، 4 ماه طول کشید که در 
این مدت بسیاری از شهرهای کشــور ما دچار تنش و نابســامانی بود؛ تقریبا 
بعد از گذشــت یک هفته از اعام نتایج انتخابات، اعضای شورای اسامی شهر 
اصفهان با شهردار جلسه برگزار کرده و با یکدیگر همدلی و همکاری داشتند. 
وی خاطرنشان کرد: در جلسات مشــترک اعضای دوره چهارم و پنجم شورای 
اسامی شهر اصفهان، از تجربیات دوره قبل استفاده شد و مدیران استان اصفهان 
از وضعیت اعام رضایت می کردند. رییس شورای اسامی شهر اصفهان یادآور 
شد: در جریان صدور حکم شهردار جدید اصفهان تعلل هایی پیش آمد که الزم 
است از حسن نیت مراجع نظارتی و از اقدامات پیگیرانه استاندار و نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی در این خصوص تشکر کنم. وی بیان 
داشت: روز چهارشنبه گذشته حکم شهرداری اصفهان به قدرت ا... نوروزی اباغ 
شد؛ مطالبات و انتظارات مردم در این دوره از شورا و شهرداری بیشتر خواهد شد 

و زمینه تاش بیشتری باید فراهم شود.

در ادامه، مهندس رضا امینی رییس شورای چهارم شهر اصفهان، از مواجهه شورای چهارم 
با فراز و نشیب های فراوان در این دوران چهارساله سخن راند و افزود: با همدلی و همراهی، 
تعامل با مردم و دستگاه های اجرایی توانستیم بسیاری از مشکات را مرتفع سازیم. وی از 
برگزاری 427 جلسه و 800 کمیسیون هفتگی خبر داد که یک هزار و 93 مصوبه، خروجی 
آنها بوده اســت. امینی با تاکید بر اصل تقوا و امانتداری، پاشنه آشیل جمهوری اسامی 
ایران را فساد اداری نامید و بر ضرورت حفظ اموال مردم و بیت المال، با استناد به روایات 

و آیات تاکید کرد. 
وی، دخالت در امور دستگاه های اجرایی را اولین آفت و وجود روابط در انتخاب کارکنان را 
غیراخاقی عنوان کرد. رییس شورای چهارم شهر در مورد بدهی های شهرداری گفت: این 
بدهی ها به صورت عادی در شهرداری ها وجود دارد و اصفهان در مقایسه با سایر شهرها 

سرآمد است و جایگاه بهتری دارد.

شهرداری اصفهان، مستلزم بازسازی و نوسازی است

 پاشنه آشیل جمهوری اسالمی ایران
فساد اداری است

اســتاندار اصفهان در آیین تودیــع و معارفه شــهردار، مدیریت محلی و 
اداره امور مناطق توســط مردم را از افتخارات بزرگ جمهوری اســامی 
و تاش های مجدانه مرحوم آیت ا... هاشــمی رفسنجانی دانست. رسول 
زرگرپور، با تقدیر از شــهرداران قبلی که با جدیت در رفع مشکات مردم 
کوشــیدند، مهدی جمالی نژاد را کوشــا، کاردان و پرانگیزه توصیف کرد 
که در نقطه نقطه شــهر، اقدامات وی قابل ماحظه است. وی با تبریک به 
قدرت ا... نوروزی به عنوان شــهردار جدید اصفهان و شورای پنجم، آنها را 
مجموعه ای یکدســت خواند و توصیه کرد که در جهت رفاه بیشتر مردم 
شهر، ارائه خدمات و توسعه روزافزون شهر اصفهان تاش کنند. استاندار 
اصفهان بااشاره به رشد 81 درصدی جمعیت شهرنشین در استان اصفهان 
و 571 عضو شوراهای 107 شهر اســتان، اصفهان را شهری جهانی خواند 
که زیر ذره بین بین المللی قرار داشته و شهری مرجع برای شهرهای کشور 
است. وی افزود: شهروندان اصفهانی از بلوغ سیاسی باالیی برخوردارند، لذا 
مطالبات آنان متفاوت از سایر شهرهاست و شورای شهر و شهردار اصفهان 
باید نسبت به شناخت انتظارات شــهر آگاهانه عمل کند. وی خاطرنشان 

کرد: هیچ گونه ناهماهنگی بین شورای شهر و شهرداری معنا ندارد.
زرگرپور در ادامه، مســائلی را مطرح کرد که باید در شــهر اصفهان مورد 
توجه شورای شهر و شــهردار فعلی قرار گیرد که از آن جمله می توان به 
چند مورد اشاره کرد: 1. طرح تفصیلی بهنگام شهر اصفهان که باید مبنای 
کار قرار گرفتــه و حرمت این طرح حفظ گردد و خــاف آن رخ ندهد؛ 2. 
ساختار و تشکیات، با تاکید بر ساماندهی نیروها و سازمان ها که اکنون در 

پرداخت حقوق با مشکاتی مواجه شده ایم که باید ظرف یک ماه آینده، 
تکلیف سازمان های ذی ربط روشن شود؛ زیرا در غیر این صورت مشکات 
بیشتری ایجاد می شود. 3. درآمد شهرداری ها فعا از فروش تراکم است 
که مشکات متعددی را پدید آورده. استاندار اصفهان با اشاره به ساخت و 
سازهای غیرمجاز، خواستار مقابله جدی با اینگونه موضوعات شد و گفت: 

به جای فروش شهر باید به درآمدهای پایدار بیندیشیم.

دکتر قدرت ا... نوروزی، هفتاد و ســومین شــهردار اصفهان با سابقه حضور 
در جبهه های جنگ و فعالیت های بسیجی، حقوقدان و عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان، در قرائت بیانیه خود گفت: در سطح ملی، آنگونه که شایسته 
اصفهان بوده است این شهر مورد توجه قرار نگرفته و مسئوالن نتوانسته اند 
حق اصفهان را به درســتی ادا کنند. وی از تاخیر در اجرای پروژه گذر شرق، 
مترو و دیگر طرح های ناتمام نام برد و تصریح کرد: زاینده رود به عنوان یک 
مسئله ملی، نه تنها اصفهان، بلکه کشور را با چالش بزرگی مواجه ساخته است 

که باعث گره های فراوانی شده و تهدیدی برای شادی و نشاط مردم است.
نوروزی بیان داشت: با پشتوانه مردم، مسئوالن و کارشناسان باید مشکات را 
ریشه یابی کرده و پس از کشف علت برای آنها راه حل پیدا کنیم. برنامه ریزی 
آگاهانه و هدف گذاری به موقع را باید مدنظر داشته باشیم و برای آسایش، رفاه 

و خوشبختی شهروندان با همه وجودمان کار و تاش خواهیم کرد.

در این مراسم، مهدی جمالی نژاد شهردار سابق اصفهان، بدون آنکه گزارشی 
از عملیات و فعالیت های انجام شده ارائه دهد، از تاش های فراوان همکاران 
خود در سه شیفت کاری برای تحقق چندین افتتاحیه در هر هفته و تکمیل 

پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن سخن راند. 
وی افزود: فهرســت کردن یکهزار و 185 پروژه در یک بازه زمانی کوتاه کار 
سختی بود. جمالی نژاد از تاش و همکاری همه مدیران، دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی شهر اصفهان قدردانی کرد و با اشاره به اینکه در یک بازه زمانی یک 
ساله، 3/5 برابر ده سال گذشته ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده 
اســت، حضور ســرمایه گذاران بخش خصوصی را در توسعه شهر ارزشمند 
خواند.  وی با بیان آنکه در این مدت فشــار مضاعفی بر کارکنان شهرداری 
بوده است، همدلی 21 نفر اعضای شورای چهارم در پیشبرد و توسعه اهداف 

و برنامه های شهر اصفهان را ستود.

اصفهان، شهری جهانی و مرجع شهرهای کشور است  مسئوالن نتوانسته اند حق اصفهان را 
به درستی ادا کنند

 تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی
 3/5 برابر ده سال گذشته
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راه رسیدن به اهداف بزرگ 
چگونه هموار خواهد شد؟)2(

این کارهایتان است که شما را تعریف می  
کند، نه فکرهایتان

همه  زمان خود را صرف فکر کردن به این موضوع 
نکنید که چه کاری را می  توانید بهتر انجام دهید. 
خیال  بافی کــردن در مورد یک دنیــای بهتر، به 
پیشــرفت شــما کمک نخواهد کرد و این یکی از 
حقایق در مورد رســیدن به اهداف بزرگ است. تا 
زمانی که کارهایتان را انجــام ندهید، هیچ تفاوتی 
ایجاد نمی  کنید. نیت خوب داشتن فوق العاده   است؛ 
اما تا زمانی که اقدام به انجام کارهای خود نکنید، به 
هیچ دردتان نمی  خورد. این انجام کارهاست که به 
نتیجه منجر می  شود. آنچه شما به آن احتیاج دارید، 
نتیجه است، نه ایده. شما با خروجی کارتان قضاوت 
می  شــوید، نه با افکارتان. برای دستیابی به هدف  
هایتان، بایــد کار کنید! انجــام دادن کارها قدمی 

اساسی برای موفقیت است. )پابلو پیکاسو(
آشفتگی دشمن شماست 

تقاضا برای زمــان، دارد از ظرفیت ما فراتر می  رود 
و توانی را که برای استفاده  بهینه از مهارت  هایمان 
نیاز داریم، از ما می گیرد. اینترنت طراحی شده است 
تا یک سیستم مزاحم باشد؛ ماشینی که آماده است 
تمرکز ما را به هم بزند. ما با کمال میل، نبود تمرکز، 
پراکندگی توجــه و از هم گســیختن افکارمان را 
پذیرفته  ایم. در ازای چه بهایی؟ در ازای حواس پرتی 

یا حداقل دریافت اطالعات. 
در حال حاضر، ما در معرض جریان بی  ســابقه  ای 
از اطالعات و درخواست  ها هستیم که پیش از این 

وجود نداشت. 
ما احساس می  کنیم مجبوریم همه  ساعات شب و 
روز را بخوانیم و واکنش نشان دهیم. گزینش پذیر 
بودن و کار کمتر، مسیر بهره  وری است. باید سعی 
کنید روی چند نکته  مهم تمرکز کــرده و از بقیه 

چشم  پوشی کنید.
اگر در بیرون از خــود آشــفتگی می بینید، آنگاه 
وضعیت درونی شما آشفته خواهد شد. )تیم فریس(
گاهی اوقات بهترین کاری که می توانید 

انجام دهید، این است که هیچ اقدامی نکنید
زندگی یک چالش است. ممکن است گاهی اوقات 
فکر کنید که هر روز دارید در رقابتی با عقربه  های 
ساعت، کاری را انجام می  دهید، فقط برای اینکه در 
زمان تعیین  شده انجام شوند. وقتی هم که تصمیم 
می  گیرید اندکی اســتراحت کنید، احساس گناه 
می  کنید؛ اما نباید چنین احساســی داشته باشید.

بســیاری از اطالعاتی که در مورد بهره وری وجود 
دارند، بر این متمرکز هســتند که شما می  توانید 
چه کارهای بیشتری انجام دهید تا به هدف  هایتان 
برسید؛ اما دستیابی به این »بیشتر« کمی سخت 

است.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

 اصالح)2(
اثر وضعی و اخروی اصالح

فضیل بن عیاض گوید: روزی شخص پریشانی، قدری ریسمان که عیالش 
بافته بود به بازار برد تا با فروش آن، از گرسنگی نجات پیدا کنند. ریسمان را به 
یک درهم فروخت و خواست نانی تهیه کند. دراین هنگام دو نفر را مشاهده 
می کند که به سبب یک درهم با یکدیگر نزاع می کنند و سروصورت یکدیگر 
را مجروح نموده، به نزاع خویش ادامه می دهند. آن شخص جلو آمد و گفت: 
یک درهم را بگیرید تا نزاع شما تمام شود و بین آنها آشتی ایجاد کرد. سپس 
با تهیدستی به منزل رهسپار شد و داستان را برای همسرش نقل کرد.او 
خشنود شد. آنگاه زن اطراف خانه را جست وجو و لباس کهنه ای را پیدا کرد 
و به شوهر خود داد تا بفروشد و غذایی تهیه کند. مرد لباس کهنه را به بازار 
برد اما کسی آن را نخرید. ناگهان مردی را دید که ماهی گندیده ای در دست 
دارد؛ گفت بیا معامله ومعاوضه کنیم، ماهی فروش قبول کرد. لباس کهنه را 
داد و ماهی فاسد را گرفت و به منزل آمد. زن مشغول آماده کردن ماهی شد 
که ناگهان چیزی قیمتی در شکم ماهی یافت و به شوهر داد تا به بازار ببرد و 
بفروشد. آن را به بازار آورد و به قیمت خوبی ) دوازده بدره ( فروخت و به منزل 
مراجعت کرد. چون وارد خانه شد فقیری بر در آواز داد: از آنچه خدای به شما 
داده مرا عنایت کنید. آن مرد همه پول ها را نزد فقیر گذاشت و گفت: هرچه 
می خواهی بردار ، فقیر برداشت و هنوز چند قدم نرفته بود که مراجعت نمود 
و گفت: من فقیر نیستم، فرستاده خدایم، خواستم اعالن کنم که این پاداش 

احسان شماست که میان آن دو نفر سازش ایجاد کردید.
 میرزا جواد آقا ملکی

درباره محروم عــارف باهلل میرزا جواد آقا ملکی نوشــته اند که در ابتدای 
سلوکش بعد از دو سال، خدمت استاد عارف خود مال حسین قلی همدانی 
عرض می کند که من درســیر و ســلوک خود به جایی نرسیدم! استاد 
می فرماید: اسم شماچیست؟ عرض می کند: مرا نمی شناسید، من جواد 
تبریزی ملکی هستم. می فرماید شما با فالن ملکی ها بستگی دارید؟  عرض 
می کند: بلی و از آنها انتقاد می کند. استاد می فرماید: هروقت توانستی کفش 
آنها را که بد می دانی، پیش پایشان جفت کنی ، من خود به سراغ تو خواهم 
آمد.میرزا جواد آقا فردا که به درس می رود خود پایین تر از بقیه شاگردان 
می نشیند و رفته رفته طلبه هایی که از فامیل ملکی در نجف بودند و آنها 
را خوب نمی شناخته، مورد محبت خود قرار می دهد، تاجایی که کفش را 
پیش پای آنان جفت می کند . چون این خبر به آن طایفه که در تبریز ساکن 
بودند، می رسد، کدروت فامیلی رفع می شود. بعدها میرزا جواد استاد را 
مالقات می کند؛ استاد می فرماید دســتور تازه ای بعد از اصالح فامیلی 
نیست، تو باید  حالت اصالح شود و ازهمین دستورات شرعی بهره مند شوی.

باغ 
کاغذی

             
کتــاب »دوران زندگی« اثر حاتم ابتســام بــا تصویرگری 
منصوره السادات محمدی از سوی نشر کتاب جمکران راهی 
بازار کتاب شد. مبنای اعتقاد به مهدویت و ظهور منجی الهی 
در آخرالزمان، متصل به حرکــت تاریخی پیامبران بوده و با 
رفتار اجتماعی آنان ارتباط دارد؛ چون نقشه کلی خداوند برای 
زندگی بشر، یک نسخه مشخص از ابتدای خلقت بوده است و 
پیامبران با توجه به اتفاقات مختلف و دشمنانی که داشته اند 

روش کار متفاوتی را پی گرفته اند.

کتاب خالقانه  »دوران زندگی« داستان دوره های زندگی بشر 
به زبان ساده و کوتاه است. این روایت کوتاه، ماجرای خلقت 
بشر و هبوط آدم به عنوان اولین پیامبر و فراز و نشیب زندگی 
پیامبران را به تصویر می کشد. روایت تاریخ پیامبران در این 
کتاب با این نگاه نگاشته شده که همه  پیامبران سعی داشتند 
شــرایط حیات طیبه و بســتر ظهور منجی را فراهم کنند. 
ویژگی های بصری و طراحی ویژه  ایــن کتاب، آن را از دیگر 

کتاب ها متمایز کرده است.   

»دوران زندگی« 

با عجول ترین نوزادان ایران آشنا شوید)2(

دانستنی ها

جنگ، چهره زنانه ندارد
فیلم های جنگی رو می بینم، واقعی نیســتن. 
کتــاب های جنگی مــی خونم، حتی شــبیه 
واقعیت هم نیستن. این طوری نبود؛ این فیلم ها 
و کتاب ها اون طور که باید از آب در نمی اومدن. 
حتی وقتی خودم شــروع می کنم به صحبت، 
باز هم اونی که باید باشه، نیست. اون قدری که 
الزمه، ترسناک و زیبا نیست. می دونید صبح تو 
جنگ چقدر زیبا بود؟ قبل از عملیات تو در حال 
تماشا کردنی و می دونی که این صبح می تونه 
آخرین صبحت باشــه. زمین چه قشنگ بود! 

آسمون... خورشید...
»جنگ چهره زنانه ندارد«
سوتالنا الکساندرونا الکسیویچ

دیدار در هلی کوپتر: با اعالم مرکز هدایت بحران حرف حساب
فوریت های پزشــکی اورژانس مبنی بر وخامت حال یک 
مادر باردار ساکن شــهر کالت، بالگرد هوانیروز ارتش که 
تحت اجاره اورژانس 115 است به سمت شهرستان کالت 

استان خراسان رضوی به پرواز درآمد. 
امدادگران زن جوان را به هلی کوپتر منتقل کردند اما نوزاد 
عجول بر فراز آســمان به دنیا آمد. نوزاد پسر و مادر وضع 
جسمی شان خوب بود و لحظاتی بعد هلی کوپتر در حیاط 

بیمارستانی در مشهد فرود آمد.
زایمان مقابل زایشگاه: زن جوان زمانی که دچار 
درد زایمان شد همراه همسرش سوار خودرو شد تا برای 
وضع حمل به بیمارستان بروند. اما نوزاد آنها به قدری عجله 

داشت که صبر نکرد و مقابل بیمارستان به دنیا آمد. 
پدر نوزاد که متوجه ماجرا شــده بود خود را بالفاصله به 
بخش اورژانس رساند و نوزاد با کمک پرسنل بیمارستان 
و مردمی که در حــال عبور از آنجا بودند به بیمارســتان 

منتقل شد.
زایمان در آسانسور: تکنسین های اورژانس تهران 

توانســتند نوزاد 
زن جوانی را که 
دچار درد زایمان 
شــده بــود در 
آسانسور سالم به 
دنیا بیاورند. این 
یکــی دیگــر از 
اخباری بود که 
مدتــی قبل در 

رسانه ها منتشر شد.
ساعت 4:30 صبح بود که یک مورد درد زایمان به اورژانس 
تهران اعالم شد. بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس به خیابان 
مولوی اعزام شد و زنی 22 ساله را به بیمارستان اکبرآبادی 

منتقل کرد.
درحالی که تکنســین های اورژانس زن را به اتاق زایمان 
منتقل می کردند، زمان زایمان فرا رسید؛ تکنسین ها عمل 
زایمان را با موفقیت در آسانسور انجام داده و مادر و نوزاد 

پسرش را به بخش زایمان منتقل کردند.
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