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اصفهان
 شهر سرمایه گریز! 

شهردار اصفهان مطرح کرد:

ضایعات نان در استان کمتر از 
15درصد است 3

4

نان درآوردن به قیمت جان! 8

 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبرداد:

صفحه4
چهار میراث ناملموس اصفهان در انتظار ثبت ملی

11

نگاه ویژه زالتکو  به تعطیالت 10

بارش های خوب در راه نیست
11

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ازادامه خشکسالی خبر داد :

تصویب اعتبار 60میلیارد ریالی 
اجرای پروژه های عمرانی مساجد

گالیه امام جمعه موقت اصفهان از مسئوالن:

11

 چرا  نیروهای انقالبی به دالیل 
سیاسی کنار گذاشته می شوند؟

پایان حفاری تونل سوم 
کوهرنگ پس از 20 سال

3

8

 سپاهانی ها
 در آزمون تیم ملی

10

2

رهبر معظم انقالب: 

مسیر طی شده انقالب نشانه های 
امیدبخشی را نشان می دهد

کســب رای اعتماد از هیئت محترم وزیران و انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان 
استاندار اصفهان را تبریک عرض می نماییم. امید است تخصص و تجارب جنابعالی، 
موجبات رشد و تعالی استان اصفهان به عنوان یکی از استان های راهبردی کشور 

را فراهم نماید.
همچنین از تالش های دلسوزانه جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار سابق اصفهان 

صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

مدیر عامل، مدیریت و کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جناب آقای دکتر مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان

رضا واعظ مقدم_شهردار درچه

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شهرداری درچه در نظر دارد براســاس مصوبه بودجه سال 1396 به شــماره 95/922/ش مورخ 1395/11/30 و مصوبه شماره 
96/739/ش مورخ 1396/7/29 شورای اسالمی شهر عملیات آسفالت معابر سطح شــهر درچه را از طریق مناقصه عمومی به 

شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار )450/000/000 ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده 

نقدی در وجه شهرداری درچه.
اعتبار: 9/000/000/000 ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1396/9/8 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1396/9/9 در ساختمان اداری شهرداری درچه 
1- نحوه اجرای پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است. 

2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
3- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکتها دارای تایید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی )مجاز( و ارجاع کار 

4- توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان
5- منبأ محاسبه فهرست بها راه و باند و ابنیه 1396 

6- داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور.
آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتدای خیابان نواب صفوی- ساختمان شهرداری 

وب سایت شهرداری: www.dorchehcity.ir                                    تلفن: 33762045-031 داخلی 17 و 18

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

مزایده عمومی )نوبت دوم(
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد یک واحد سوله واقع در شهرک آزمایش- خ رازی- آخر خیابان دست 

راست را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

اجاره ماهیانهقرض الحسنهتعدادابعاد تقریبیموضوع ردیف

1
اجاره سوله شماره 3 واقع در 
شهرک آزمایش خیابان رازی

 23/95 * 27/60 
با کاربری انبار

1400/000/00085/000/000

متقاضیان جهت کسب آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها می توانند از روز شنبه مورخ 96/8/20 لغایت روز 
شنبه مورخ 96/9/4 به نشانی: اصفهان- خیابان 22 بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر- معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.

آدرس)محل سوله(: شهرک آزمایش- خ رازی- آخر خیابان دست راست سوله شماره 3

 چادرهای قاچاق چینی
 در راه اصفهان

ویژه )تاریخ(

قصه بلوای نان
گرانی نان و قتل کارمند بلدیه، تنها یکی از چالش های 

عصر مشروطه در اصفهان بوده است

هان ای دل عبرت بین...

مخالف قابل احترام

9پشت پرده بلوای نان
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حصر

رییس کتابخانه ملی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر 
اینکه رییس جمهور به اردوگاه اصولگرایی خود بازگشته و 
گردش به راست کرده است، گفت: من چنین باوری ندارم، 
 افراد بســیاری از رییس جمهور گله دارند، اما بنا نیست

 هر گله ای صحیح باشد. 
 اشرف بروجردی ادامه داد: رییس جمهور که فرزند پیامبر 
)ص( نیســت. او هم ایراداتی دارد، اما این گله مبنی بر 
اینکه وی از اصالح طلبی عدول کرده باشد را قبول ندارم؛ 

روحانی همچنان یک اصالح طلب است. 
 بروجردی در خصــوص ســاز و کار اصالح طلبان برای 
آینده عنوان کــرد: معتقدم مهم ترین ســاز و کاری که 
اصالح طلبان می توانند داشته باشند استقالل مطلق هر 
استان از حوزه مرکز اســت. جریان اصالحات باید دایره 

محدودیت خود با استان ها را گسترده تر کند. 
 وی افزود: دوره قبل اصالح طلبان فعالیت اســتان ها را 
در اختیار خودشــان قرار دادند و نتیجه و خروجی آن را 

مشاهده کردید، به نظرم باید این کار دوام داشته باشد. 
 رییس کتابخانه ملی درباره محدودیت های جدید رییس 
دولت اصالحت و رفع حصر گفت: این مباحث خاص است 
 که باید با مذاکره ای که آقای روحانی شــروع کرده اند، 
به سرانجام برسد. توافقی صورت گرفته که تا پایان سال 

۹۶ دامنه حصر آرام آرام کم و یا برداشته شود.

استاندار تهران با اشاره به لزوم بررسی طرح ارتقای سطح 
امنیتی مجلس در شهرداری تهران و ارائه گزارش نهایی 
به وزارت کشور و اســتانداری تهران برای تصمیم گیری 
نهایی، بر لزوم تخصیص محوطه ای برای برگزاری تجمعات 
مردمی مقابل پارلمان تاکید کرد و گفت: هیچ برخوردی 
با تجمعات انتخاباتی، سیاسی و اعتراضی در ۴ سال اخیر 

صورت نگرفت.
محمدحسین مقیمی درباره دیوارکشی مجلس باتوجه به 
تشکیل شورای ۵۳ نفره امید تهران متشکل از ۳۰ نماینده 
تهران، ۲۱ عضو شورای شهر، شــهردار و استاندار تهران 
اعالم کرد: امنیت فضاهای عمومی ضروری است و مجلس 

نیز از اماکن مهم و حساس کشور است.
وی در واکنش به کاهش تجمعات مردمی مقابل ساختمان 
مجلس گفت: این طرح و اجرای آن ارتباطی به تجمعات 
 مردمی نــدارد. در واقع علــت اصلی اجــرای این طرح 

مسائل امنیتی همچون حمله داعش است.
مقیمی یادآور شد: تجمعات مردمی مقابل مجلس ابعاد 
امنیتی ندارد و مردم هر بار که مشــکلی دارند، به راحتی 
مقابل مجلس جمع می شــوند، حرف شــان را به گوش 
نمایندگان می رسانند و محل را ترک می کنند و ما هیچ گاه 
از ناحیه این نوع تجمعات مردمی با مشــکالت و چالش 

امنیتی روبه رو نبودیم.

رییس کتابخانه ملی:   

 توافق شده تا پایان سال 
دامنه حصر برداشته شود

استاندار تهران: 

تجمعات مردمی مقابل مجلس 
ابعاد امنیتی ندارد

خطیب نماز جمعه تهران:

دنیا باید از » قاسم سلیمانی« 
تشکر کند

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه به 
فضل خداوند طومار گروهک جنایتکار داعش در عراق و 
شام پیچیده شد، اظهار داشت: آنهایی که آرزوی دولت 
بزرگ عراق و شام را داشتند، رفتند و یک پرونده سراسر 

خیانت و جنایت برای اینها باقی ماند.
آیت ا... سیداحمد خاتمی اضافه کرد: دنیا باید از نظام 
مقدس اســالمی و فتوای مرجعیت، الحشد الشــعبی 
و دولت ســوریه که این خطر را از کنار بشریت راندند 
و به خصوص از حاج قاســم ســلیمانی که مسئولیت 
مستشاری اش را به خوبی ایفا کرد،  تشکر کند.  باید به 
این سردار سرافراز افتخار کنند که افتخار ایران اسالمی 
شد.وی با بیان اینکه غربی ها نه تنها کاری ضد داعش 
انجام ندادند، بلکه مستند می گوییم که به آنها کمک 
هم کردند، افزود: آنها داعش را می خواهند که مدیریت 
کنند و نیشی به ایران هم بزند، اگر ایران وارد مبارزه با 
داعش نمی شد، این پیروزی ها حاصل نمی شد، برخی 
می گفتند که چــکار دارید خــرج می کنید، همان ها 
امروز فهمیدند که اگر این مبــارزه با داعش نبود، باید 
با داعش در خیابان های تهران و شهرستان های مرزی 
کشور می جنگیدیم که این موفقیت  ها با مدیریت رهبر 

انقالب محقق شد.

عضو هیئت رییسه مجلس: 

استیضاح بطحایی شایعه است
نماینده مردم اسـدآباد در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به 
خبرهـای مرتبـط با اسـتیضاح وزیـر آمـوزش و پـرورش، گفت: 
نامه ای حاوی درخواسـت نمایندگان به منظور اسـتیضاح آقای 

بطحایـی به هیئت رییسـه مجلس نرسـیده اسـت.
اکبـر رنجبـرزاده خبرهـای منتشـر شـده در رسـانه ها را کـذب 
خواند و افزود: خبـری از این باب از سـوی نماینـدگان به هیئت 
رییسـه مجلـس نرسـیده و از اسـاس چنیـن موضوعـی مطـرح 

نشـده و این خبـر شـایعه مطلق اسـت.
عضو هیئت رییسـه مجلس شـورای اسـالمی کـه با خانـه ملت 
گفت وگو می کـرد، اضافه کـرد: حتـی در این رابطـه زمزمه های 

میان نمایندگان رد و بدل نشـده اسـت.

 واکنش جالب ضرغامی 
به توقیف دو روزه »کیهان«

عزت ا... ضرغامی در واکنشـی عجیب نسـبت به توقیـف دو روزه 
کیهـان نوشـت:تخم دو زرده امنیـت ملی هـا در توقیـف ۲ روزه 
کیهان مبـارک! ولی فتنـه سـعودی نیاز بـه تیتر کیهـان ندارد. 

بـا خوانش هـای فرامتنـی به آنـان »گـرا« ندهیم!

موگرینی: 

 اتحادیه اروپا
 برجام را حفظ خواهد کرد

مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا تاکیـد کـرد کـه 
 ایـن اتحادیـه مصمـم اسـت توافـق هسـته ای ایـران را 

حفظ کند.
 »فدریـکا موگرینی« مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا 
روز جمعه گفـت: کشـورهای اروپایی اطمینان حاصـل خواهند 
 کـرد کـه توافـق هسـته ای ایـران بـه طـور کامـل اجـرا شـود.

به نوشـته خبرگـزاری »رویتـرز« موگرینـی طی سـخنرانی در 
همایشـی در »سـرقند« تاکیـد کرد: برجـام یک دسـتاور بزرگ 
بـرای کشـورهای اروپایـی و دیپلماسـی چندجانبـه بین المللی 

اسـت که در حـال ثمـر دادن می باشـد.

توصیه عجیب به عارف: 

فراکسیون امید را منحل کن
اصالح طلبـان بـه فکـر راه چـاره افتاده انـد و هیئـت رییسـه 
فراکسـیون امیـد گمـان می کند کـه انتشـار فهرسـت می تواند 

واقعی هـا را از بدلی هـا جـدا کنـد.
تـالش بـرای انتشـار فهرسـت درحالـی اسـت کـه برخـی از 
فعـاالن سیاسـی اصـالح طلـب اساسـا ایـن راهـکار را مفیـد 
نمی داننـد. چنـان که ناصـر قوامـی، نماینـده پیشـین مجلس 
شـورای اسـالمی معتقد اسـت که ایـن کار هیچ مشـکلی را حل 
نمی کنـد. وی در تاکیـد بـر اینکه »عـارف از ابتـدا راه را اشـتباه 
رفتـه اسـت« گفـت: » مشـکل از اینجـا شـروع شـد کـه ۱۳۰ 
نفر با سـرمایه اصـالح طلبـی وارد مجلس شـدند و فراکسـیون 
اصالح طلبـان تشـکیل ندادنـد.« وی افـزود: »نـام هایـی مثـل 
امیـد و اعتـدال بـا اتمـام دولـت روحانـی فرامـوش مـی شـود 
همان طور کـه نام هـای مورد نظـر احمدی نـژاد بـرای دولتش 

فرامـوش شـد.«
ایـن فعـال سیاسـی اصـالح طلـب تاکیـد کـرد: » بـه نظـر من 
بهتریـن راه ایـن اسـت کـه آقـای عـارف، فراکسـیون امیـد را 
منحل کـرده و یک فراکسـیون اصـالح طلبـان تشـکیل دهند. 
در این صورت مشـخص شـد که چـه کسـانی به اصـالح طلبان 
وفـادار هسـتند.« قوامـی بـا تاکیـد بـر اینکـه فراکسـیون امید 
در این مـدت بسـیار ناتـوان بـوده اسـت، گفـت: » مشـکل این 
فراکسـیون آن اسـت کـه از ابتـدا راه را اشـتباه رفتند و منتشـر 

کـردن فهرسـت نیـز کمکـی نخواهد کـرد.«
احمـد شـیرزاد، دیگـر فعـال سیاسـی اصـالح طلـب بـا تاکیـد 
بـر اینکـه اصلـی تریـن ضعـف فراکسـیون امیـد »البـی گری« 
اسـت، گفت: »به اعتقاد مـن اگر اعضـای و چهره های شـاخص 
فراکسـیون امید انرژی بیشـتری بـرای البی کـردن و جلب نظر 
همکاران خود صـرف کنند ، می تواننـد کارآمدتر عمـل کرده و 

از میزان انتقـادات موجـود بکاهند.«

رهبر معظم انقالب: 

 مسیر طی شده انقالب 
نشانه های امیدبخشی را نشان می دهد

در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین 
علیه السالم و اصحاب باوفای ایشــان، حسینیه امام خمینی)ره( 
میزبان هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان 
و دانشگاهیان در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی به عزاداری 
پرداختند. در این مراسم رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان 
کوتاهی در جمع دانشــجویان، ضمن تجلیل از مراســم پرشور 
عزاداری اربعین حسینی گفتند: این اجتماعات باید عزم همگان 
را ثابت و اســتوار کند و مهم اســت کــه در این مســیر همواره 
 ثبات قدم داشته باشــیم و تحت تاثیر ناهمواری ها و دشواری ها 

قرار نگیریم.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: راه تالش در راه خدا، اقامه حق و 
عدل و راه رسیدن به تمدن و جامعه اسالمی مسیر دشوار و پرفراز 
و نشیبی است، اما مشاهده مســیر طی شده در انقالب اسالمی و 
همچنین افق پیش رو، نشانه هایی کامال امیدبخش، موفقیت آمیز 

و خوش عاقبت را نشان می دهد.

ویژه

کافه سیاست

بین الملل

پوتین و ترامپ دیدار 
می کنند؟

»دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کرملین با بیان اینکه 
تکلیف دیدار دوجانبه ترامپ و پوتین هنوز مشخص 
نیست، از تالش تیم تشــریفات روسیه در این زمینه 
در حاشــیه برگزاری اجالس اپک در ویتنام خبر داد.
پسکوف گفت: سرویس های تشریفات در حال بحث بر 
سر موضوع هستند و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. 
ما در حــال دریافت اطالعات ضد و نقیضی از ســوی 
همکاران آمریکایی خود هستیم.وی تاکید کرد: این 

دیدار در هر صورت انجام خواهد شد.

سوژه شدن نخست وزیر ژاپن 
هنگام گلف بازی با ترامپ!

شبکه های تلویزیونی ژاپن تصاویری هوایی از بازی 
گلف ، نخست وزیر این کشور  و رییس جمهور آمریکا 

را در سفر دونالد ترامپ به ژاپن پخش کرد.
سران دو کشور ساعتی را در زمین گلف تفریح کردند 
که طی آن شینزو آبه که ظاهرا با ورزش میانه خوبی 
ندارد، دچار سانحه می شــود.در این تصاویر فردی 
که به احتمال زیاد شینزو آبه است بعد از یک ضربه 
موفق و در حالی کــه قصد خروج از گــود )بانکر( را 
دارد، کنترلش را از دست می دهد و از پشت به زمین 
می افتد، اما لحظه ای بعد بلند می شود و به مسیر خود 
ادامه می دهد. در ادامه محافظــان و اطرافیان او را تا 
سوار شدن به ماشین همراهی می کنند. پخش تصاویر 
مربوط به ایــن حادثه جزئی با اســتقبال بینندگان 
تلویزیون ژاپن همراه شده است.برخی از رسانه های 
منتقد با کنایه از ناتوانی شینزو آبه در گلف بازی کردن 
تلویحا او را بازنده »دیپلماســی گلف« و پیش بردن 

گفت وگو ها با ترامپ معرفی کرده اند.

هیچ نیرویی در خاک 
سوریه نداریم

»احمد االسدی« سخنگوی گروه »الحشد الشعبی« 
)بســیج مردمی( عراق اعالم کرد کــه نیروهای این 
گروه در نبرد آزادسازی شــهر بوکمال سوریه حضور 
نداشته اند.االسدی تاکید کرد که الحشد الشعبی حتی 
یک نفر از نیروهای خود را به سوریه نفرستاده است. وی 
گفت: »نیروهای سوری و نیروهای پشتیبان آن بوکمال 
ســوریه را آزاد کردند و الحشد الشعبی با هیچ کدام از 
نیروهای خود در نبرد آزادسازی حضور نداشته است«.

عربستان در کش و قوس تحوالت داخلی و فتح یک به یک 
سنگرهای مخالف »محمد بن ســلمان« ولیعهد، تکاپویی 
چشــمگیر را در ســطح منطقه به نمایش گذاشــته است؛ 
وضعیتی که ســعودی را عمال در چند جبهه منطقه ای از 

جمله یمن، قطر، سوریه و ... درگیر کرده است.
در این میــان جمهوری اســالمی ایران به عنــوان رقیب 
منطقه ای عربستان، بیش از پیش در تیررس سیاست های 
خصمانه سعودی ها قرار گرفته است. به ویژه آنکه این روزها 
تحوالت منطقه ای به ویژه در عراق و سوریه به نفع ایران و 

به ضرر عربستان و متحدان منطقه ای آن پیش می رود.
پس از گذشت چند روز از شــلیک موشکی از یمن به سوی 
ریاض، هنوز هم اتهام زنی مقام های ســعودی علیه ایران 
ادامه دارد. عربســتان به تازگی اعالم کرد که پدافند هوایی 
این کشور یک موشک بالستیک شــلیک شده از یمن را در 
نزدیکی فرودگاه »ملک خالد« در ریاض رهگیری و سرنگون 
کرده است. »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا که برای 
انجام سفر منطقه ای در شرق آسیا به سر می برد، در ادعایی 
بی اساس مسئولیت شلیک موشک از یمن به ریاض را متوجه 
ایران دانست و گفت: از نظر من حمله )به عربستان( کار ایران 

بوده است، اما سامانه ضد موشکی ما بر آن غلبه کرد.
پــس از آن اتهام زنی ها به ایران شــدت گرفــت و ائتالف 
زیر رهبری عربســتان ضمن متهم کردن ایــران به نقش 
داشــتن در حمله موشــکی به ریاض گفت آن را »تعرض 
مستقیم نظامی« از سوی ایران تلقی می کند و هشدار داد 
که »پادشاهی عربستان حق پاسخگویی به ایران را در زمان 
و شکل مناسب محفوظ می دارد.«پس از آن »عادل الجبیر« 
وزیر امور خارجه عربستان در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »مداخله های ایران در منطقه برای امنیت کشورهای 
همســایه زیان بار اســت و بر صلح و امنیت بین المللی اثر 

می گذارد. ما اجازه نقض امنیت ملی خود را نمی دهیم.«
»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، اتهامات 
عنوان شده در بیانیه ائتالف را ناروا و تحریک آمیز خواند و به 
سعودی ها توصیه کرد به جای اتهام زنی های پوچ، حمالت 
به مردم بی دفاع یمن را هر چه سریع تر متوقف کرده و راه را 

برای گفت وگوهای یمنی - یمنی هموار کنند.
قاسمی افزود: سعودی ها که در جنگ و تجاوز طوالنی مدت 
نظامی قادر به دستیابی به اهداف شوم خود نبوده و نیستند، 
در یک عملیات ناشیانه و نابجای روانی با وارد کردن اتهامات 

موهوم، بی اساس و سراســر کذب، ائتالف شکست خورده 
خود را در تنگناهای بیشتری قرار می دهند.

واقعیت این اســت که قدرت گیری و افزایش نفوذ ایران در 
منطقه هرگز مطلوب آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
نبوده اســت. این کشورها سال هاســت تالش می کنند با 
ایجاد بی ثباتی و آشوب در منطقه، نظم امنیتی نوینی را در 
خاورمیانه دراندازند که جمهوری اسالمی ایران در آن نقشی 
نداشته باشد و در برابر، عربســتان پایه اصلی آن محسوب 
شــود، اما بی ثباتی هایی که در نتیجه دخالت کشــورهای 
خارجی در منطقه ایجاد شده تحوالت را به سمت و سویی 
پیش برده که بر خالف خواســت عربســتان، نفوذ و قدرت 
منطقــه ای و نهادینه ایران را افزایش داده اســت.تحوالت 
موسوم به »بهار عربی« که از سال ۲۰۱۱ در میان بسیاری 
از کشورهای عربی آغاز شــد، به عامل خوبی برای ایجاد بی 
ثباتی بلندمــدت در منطقه و فرصتی تــازه برای دخالت و 
تغییر مناسبات خاورمیانه به نفع قدرت های بزرگ تبدیل 
شد. سوریه کانونی تازه برای رقابت و جنگ های نیابتی در 
منطقه شد. دخالت های خارجی زمینه خیزش و نضج گیری 
گروه های تروریســتی چون داعش و جبهه النصره در این 
کشــور را فراهم کرد و جنگی خانمان سوز در این کشور به 
راه افتاد تا عربستان و هم پیمانان آن بتوانند از خلل این بی 
ثباتی مطامع خود را تامین کنند. سوریه ای که مداخله گران 
انتظار داشتند در مدت کوتاهی سقوط کند، به لطف حمایت 
های ایــران و حزب ا... تاجایی در برابــر متجاوزان مقاومت 
کرد که معادالت میدانی و سیاســی را به ضــرر آنها پیش 
برد.این روزها خبرهای خوشی از شکست تروریست ها در 
استان »دیرالزور« به عنوان آخرین پایگاه داعش در سوریه 
و »القائم« آخرین مقر فرماندهــی داعش در عراق به گوش 
می رسد. برخی گزارش ها از فاصله ای ۳۵ کیلومتری میان 
شهرهای »الکمال« و القائم تا پاک سازی کامل داعش خبر 
می دهند. داعش به عنوان مهم ترین عامل بی ثباتی منطقه 
در آستانه شکست کامل قرار دارد. پروژه آمریکا و عربستان در 
سوریه و عراق شکست خورده و مهم ترین عامل این شکست 

ایران و حزب ا... است.
 عربستان زخم خورده از ایران و حزب ا... و ناامید از سوری،

 به لطف سیاســت های غیرمحتاطانه محمد بن ســلمان، 
شمشیر خود را علیه ایران و حزب ا... از رو بسته است. یک روز 
به واسطه استعفای »ســعد حریری« نخست وزیر لبنان در 
خاک سعودی، حزب ا... را به عامل بی ثباتی در لبنان متهم 
می کند و روز دیگر ایران را به واســطه حمله موشک های 
یمنی به ریاض، به » تعرض مستقیم نظامی« متهم می کند.

گویی قرار اســت کانون بحران در منطقه از سوریه به سوی 
یمن و لبنان تغییر جهت دهد و پیــکان حمالت به صورت 
عیان تر به ســوی ایرن، نیروهای انصــارا... یمن و حزب ا... 
نشانه رود. از همین رو بود که چندی پیش ولیعهد عربستان 
از تداوم جنگ در یمن به منظور جلوگیری از شــکل گیری 
»حزب اللهی دیگر« ســخن گفت و با اظهارات خود اهداف 

واقعی متجاوزان به یمن را آشکار کرد.

    اتهام زنی عربستان به ایران در مورد نقش داشتن در حمله موشکی به ریاض در حالی صورت می گیرد 
 که دورنمای مثبت شکست تروریست ها در ســوریه و عراق و ایجاد ثبات در منطقه، منافع سعودی ها را 

به خطر انداخته است.

عزت ا... یوســفیان مال، نماینده مردم آمل با انتقاد از ســفرهای مکرر 
برخی از نمایندگان به خارج از کشــور گفت: این ســفرها معموال در 
قالب ماموریت کمیسیون های تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی 

انجام می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از رؤســای گروه های دوستی پارلمانی 
مدام در حال سفر به خارج از کشور هســتند در حالی که بهتر است 
برخی از این سفرها را به نایب رییس خود و دیگر اعضای گروه دوستی 

پارلمانی واگذار کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این مسئله به طرز بارزی 
در مجلس وجود دارد و رعایت نمی شــود، تصریح کرد: این ســفرها 
هزینه های زیادی دارد و باید پاســخ داده شــود که هزینه بیت المال 

چرا به راحتی صرف این سفرها شده و چه دستاوردهایی داشته است.

انتقاد از سفرهای نمایندگان به خارج از کشور؛

چرا هزینه بیت المال به 
راحتی صرف سفرمی شود؟

تالش سعودی برای تداوم بی ثباتی در منطقه؛

عربستان چه نقشه ای در سر دارد 

معاون سیاســی وزیر کشــور در خصوص افزایش تعداد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه وزارت کشور موافق افزایش ۴۰ 
نفری نمایندگان مجلس شورای اسالمی است،گفت : وزارت کشور در 
کمیسیون  های مربوطه و در حوزه کارهای عملیاتی همراهی الزم را 
با قانون گذاری خواهد داشت. اســماعیل جبارزاده ادامه داد: با توجه 
به اینکه طبق قانون هر ۱۰ ســال باید ۲۰ نماینده به مجلس شورای 
اسالمی اضافه شود و از سوی دیگر از بیست سال گذشته تاکنون تعداد 
نمایندگان افزایش نیافته، اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تعداد نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی افزایش خواهد یافت؛ لذا در حوزه معاونت سیاســی وزارت 
کشور و سایر بخش  ها تالش خواهیم کرد تا موانع رفع و اجرای قانون 

تسهیل شود.

معاون سیاسی وزیر کشور:

۴۰ نفر به نمایندگان 
 مجلس اضافه می شود

خبردیدگاه
سخنگوی سابق وزارت خارجه:

بارزانی درکردستان روی 
اسب بازنده شرط بندی کرد

حمیدرضا آصفی، سخنگوی ســابق وزارت خارجه با 
اشــاره به اقدام بارزانی در برگزاری همه پرســی اقلیم 
کردســتان، اظهار کرد: معلوم بود همه پرســی اقلیم 
کردستان به نتیجه نمی رسد؛ چرا که برخی گروه های 
طرفدار جالل طالبانی مخالف این همه پرســی بودند 
و در اقلیم دودستگی وجود داشــت. سخنگوی سابق 
وزارت خارجه با بیان اینکه بارزانی روی اســب بازنده 
شرط بندی کرده بود، گفت: اتفاقی که در اقلیم افتاد یک 
واقعه خودجوش درونی نبود بلکه یک اتفاق بیرونی بود 
که با هدایت اسرائیل و آمریکا به وجود آمد تا هم منطقه 
دچار درگیری شود و هم تهدیدی برای سوریه، ترکیه، 
ایران و تجزیه عراق باشــد. وی با اشاره به اینکه بارزانی 
ارزیابی غلطی از اوضاع اقلیم داشت، تصریح کرد: او باید 
متوجه می شد منطقه ای که با چند کشور هم مرز است و 
همه آنها مخالف استقالل هستند، با این وضع نمی تواند 
موفق شود، چرا که جامعه جهانی به جز چند کشور از این 
وضعیت استقبال نکردند.آصفی با اشاره به اینکه دولت 
مرکزی اسپانیا در مورد کاتالونیا خشن برخورد کرد؛ اما 
در عراق اینگونه نبود،گفت: انگیزه هایی که اسرائیلی ها، 
آمریکایی ها و چند کشور کوچک منطقه به بارزانی در 

برگزاری همه پرسی دادند را نمی توان نادیده گرفت.

سیاست خارجه
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،910،000 ریال)طرح جدید(

6،810،000 ریالنیم سکه

۳,867,000 ریالربع سکه

2,540,000 ریالسکه یک گرمی

1،252،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع هدست

 249,000
تومان

هدست بلوتوث ايکس.
SOUL 5 سل مدل

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: نمایشگاه اتوکام اصفهان، 
کارآفرینان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را با شــرکت ها، 
سازمان ها و صاحبان سرمایه آشنا می کند؛ به همین دلیل این 

نمایشگاه از اهمیت باالیی در سطح استان برخوردار است.
مهدی حیدری زاده با اشــاره به برگزاری بیست و سومین 

نمایشگاه کامپیوتر و اتوماســیون اداری اصفهان )اتوکام(، 
اظهار داشت: مجموعه های حاضر در نمایشگاه باید با عرضه 
قابلیت ها و توانمندی های خود پاسخگوی نیازمندی های 
مشتریان سرویس ها و فناوری های مختلف خود باشند؛ زیرا 
فضای نمایشگاه به دلیل ارتباط با تمامی اجزای یک صنعت 

به صورت مجتمع، جذابیت ویژه ای برای بازدیدکنندگان 
خواهد داشت و صاحبان ایده در کنار صاحبان کسب و کار 
باید بتواننــد از این فرصت به خوبی اســتفاده کنند. وی با 
تاکید بر اینکــه ارتباط نزدیک تر و اطالع رســانی دقیق تر 
بخش های مختلف حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات با 
یکدیگر، کمک شایانی به رشد این صنعت در استان اصفهان 
خواهد داشــت، افزود: همین مســئله اهمیت نمایشگاه را 
بیش از بیش نشان می دهد. مدیر مخابرات منطقه اصفهان 

اضافه کرد: در این نمایشگاه، مخاطبین و مشترکین شرکت 
مخابرات نیز با ســرویس ها و توانمندی های این شرکت 
بیشتر آشنا می شــوند. در دوره های گذشــته نمایشگاه، 
بر اساس ارزیابی واحد صدای مشــتری شرکت مخابرات 
و تحلیل های انجام شــده، درصد رضایت مشتریان غرفه 
مخابرات و میزان اثربخشی حضور در این نمایشگاه، بسیار 
خوب بوده و به همین دلیل مشــارکت در نمایشگاه امسال 

نیز برنامه ریزی شده است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان مطرح کرد:

پیوند صاحبان ایده و سرمایه و کسب وکار در نمایشگاه اتوکام اصفهان

خبر

بازار

شبکه های خنک کننده بدنه کوره های 
قوس الکتریکی فوالد مبارکه بومی سازی شد

شبکه های آبگرد مسی )پانل( خنک کننده بدنه کوره های قوس 
الکتریکی فوالد مبارکه، با تکیه بر دانش و توان صنعتگران داخلی، 

برای اولین بار با موفقیت بومی سازی شد.
تکنسین قطعات یدکی این شــرکت گفت: اشتغال زایی، تامین 
پایدار و پشتیبانی از تولید محصوالت استراتژیک فوالد مبارکه و 
همچنین جلوگیری از خروج ارز، مهم ترین دستاورد بومی سازی 
ایجاد شبکه های آبگرد مسی خنک کننده بدنه کوره های قوس 

الکتریکی است.
محمد مردانی با اشــاره به عملکرد این پانل  ها افزود: به منظور 
خنک نگه داشتن بدنه و کاهش مصرف نسوز در بدنه کوره های 
قوس الکتریکی واحد فوالدسازی، از شبکه های آبگرد به نام پانل 
استفاده می شود که از دو جنس فوالدی و مسی تهیه شده است.

وی گفــت: بــرای جلوگیــری از ذوب ردیــف هــای پایینی 
پانل هــا و احتمــال نشــتی آب درون آنهــا در ردیــف 
 هــای پاییــن )حداقــل 8 ردیــف( از پانل هــای مســی

 استفاده می شود.
به گفته مردانی، پیش از این ساخت پانل های فوالدی در داخل 
کشور انجام می شد؛ اما پانل های مســی به علت برخورداری از 

فناوری خاص وارداتی بود.

 157,000
تومان

هدست بلوتوث ايکس.
SOUL 5 سل مدل

 399,000
تومان

هدست بلوتوث 
Hint موتوروال مدل

سکه و طال

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: حفاری تونل سوم 
کوهرنگ پس از 20 سال به اتمام رسید و فقط پوشش بتونی بخشی 
از آن باقی مانده اســت. عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال 
۱۳۷۷ و با هدف تامین آب به میزان حدود 2۵۵ میلیون متر مکعب در 
سال برای تامین بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز شده 
بود. مسعود میرمحمد صادقی افزود: هنوز زمان بهره برداری کامل از 
این تونل قابل پیش بینی نیست؛ زیرا مشکالت دیگری در رابطه با آن 
باقی مانده است. میرمحمد صادقی به جزئیات این مشکالت اشاره ای 
نکرد اما به نظر می آید مسائلی مانند تکمیل نشدن طرح سد کوهرنگ 
سه در این میان مطرح باشد. مهر امســال بود که یکی از نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس، خواهان آغاز هرچه سریع تر عملیات ساخت 

سد مخزنی تونل سوم کوهرنگ شده بود.

پایان حفاری تونل سوم 
کوهرنگ پس از 20 سال

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: در بازرسی از یک 
واحد تخلیه بار در غرب اصفهان ۱۶هزار بسته بلبرینگ ژاپنی قاچاق 
به ارزش یک میلیارد و ۱20 میلیون ریال، کشف و برای انجام مراحل 
قانونی تحویل مراجع ذی صالح شــد. جواد محمدی فشارکی اظهار 
داشت: در این بازرسی تعداد ۱۵۶ طاقه پارچه چادری ساخت کشور 
کره جنوبی از نوع قاچاق به ارزش یک میلیــارد و ۱00 میلیون ریال 
کشف و جمع آوری شــد. وی افزود: در بازرسی از یک واحد تخلیه بار 
در شمال شرق اصفهان تعداد ۳22 بسته انواع پودر مکمل بدن سازی 
قاچاق به ارزش ۴00 میلیون ریال کشف و جمع آوری شد. همچنین 
در بازرســی از یک واحد تخلیه بار تعداد دوهزار و ۱00 بسته شکالت 
ترکیه ای قاچاق به ارزش ۱0۵ میلیون ریال کشف، جمع آوری و جهت 

انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح شد.

کشف 16 هزار بسته 
بلبرینگ ژاپنی قاچاق

خبر

نایب رییس انجمــن علوم و فنون غــالت اصفهان گفت: 
وضعیت پخــت و کیفیــت تولید نان در اســتان اصفهان 
شرایط مطلوبی دارد و باعث شده که ضایعات آن حداکثر 

به ۱۵درصد برسد.
محمدرضا خواجه سه شنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: 
در بسیاری از استان های کشورمان میزان دور ریز و ضایعات 

نان به ۳0 درصد و حتی باالتر نیز می رسد.
وی ادامه داد: آموزش نانوایان یا استفاده از تجهیزات بهینه 
که همواره مورد تایید اداره کل اســتاندارد است، منجر به 
تولید نان مرغوب نمی شود؛ زیرا بخش اصلی کیفیت نان 

بستگی به مرغوبیت آرد دارد.
رییس کمیته آمــوزش اتحادیه صنــف نانوایان اصفهان 
خاطرنشان کرد: گندم تولیدی در استان های خوزستان، 
گلســتان و فارس از مرغوبیت مطلوبی برخوردار است؛ اما 
گندم کشت شــده در برخی از نقاط کشــورمان کیفیت 

چندانی ندارد.
به گفته خواجه اگرچه خودکفایی در تولید گندم امتیازی 
برای کشورمان به شمار می رود، اما باید این نکته را مدنظر 
قرار داد که گندم و آرد مرغوب منجر به پخت نان با کیفیت 
می شود و در غیر این صورت نباید انتظار زیادی از نانوایان 

داشت.

به گفته او برای پخت یک نان خوب و با کیفیت ســهم آرد 
۵0درصد، ســهم نانوا ۳0درصد و تجهیزات مورد استفاده 

20درصد است.
وی با ارائه آماری گفت: گزارش سه ماهه تابستان امسال در 
۴0 نقطه از کشور حاکی از آن است که 90 درصد نانوایان از 
گلوتن )چسب خمیر( و ایندکس )کیفیت اصلی نان( زیر 
حد استاندارد استفاده کرده اند؛ زیرا آرد متوسط و ضعیف 
در اختیار آنان قرار گرفته بود و درنتیجه نان تولیدی آنان با 

افت کیفیت مواجه شد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که نرخ نان هرساله تعیین شود 

تا باعث افت کیفیت نان نشود.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
با اشــاره به جدیت این ســازمان در حفاظت از اراضی 
کشاورزی، گفت: در این راســتا پوشش کامل حفاظتی 
به ویژه در نقاط حســاس و بحرانی، در ســطح بیش از 
200 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان اصفهان 
افزایش یافته اســت. رحمت ا... زمانی بــا اعالم این خبر 
اظهار داشــت: مدیریت بر اراضی و انتظام بخشــیدن به 
اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده 
وظایف و اختیارات سازمان امور اراضی کشور و به تبع آن 
مدیریت های امور اراضی استان ها به عنوان سیاست ها، 
اهداف و ماموریت های محوله آنها محســوب می گردد، 
لذا اهداف و ماموریت های مدیریت امور اراضی استان در 
سه حوزه کلی حفاظت از اراضی کشاورزی، توسعه اراضی 
کشاورزی و غیر کشــاورزی و نظارت بر آنها و همچنین 
تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی کشاورزی تقسیم بندی 
شده است. وی در ارتباط با فعالیت های شکل گرفته در 
حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی در ۶ ماهه نخست سال 
جاری، افزود: افزایش پوشش کامل حفاظتی به ویژه در 
نقاط حساس و بحرانی در سطح بیش از 200 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان، سازماندهی و تشکیل ۱8 گشت 
ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت های 

موجود در بخش غیردولتی و نیروی انتظامی و راه اندازی 
سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی )۱۳۱(، 
شناســایی بیش از یک هزار و ۶00 مورد تغییر کاربری 
غیرمجاز و بیش از یک هزار و ۵00 مــورد اخطار توقف 
عملیات که منجر به ۷۵0 فقره طرح دعوی شــده است؛ 
همچنین تشکیل 9 جلسه کمیســیون تبصره یک ماده 
یک و بررســی تعداد ۶۷0 پرونده درسطح ۱۳0 هکتار و 
همچنین ۱2 جلسه کمیسیون تبصره چهار ماده یک و 
بررسی تعداد ۴00 پرونده در سطح بیش از ۳00 هکتار، 
از اقدامات مهم این مدیریت در شش ماهه نخست سال 

جاری بوده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:

ایجاد پوشش کامل حفاظتی در اراضی کشاورزی اصفهان
نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

ضایعات نان در استان کمتر از 15درصد است

جهاد کشاورزی

با حضوردکتر تقوی نژاد
صورت گرفت ؛

 بررسی مشکالت مالیاتی
در اداره امور مالیاتی کاشان

پیرو سفر دکتر تقوی نژاد رییس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور و هیئت همراه به شهرستان کاشان 
در راستای بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و 
صنعتی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، تیم 
اعزامی از سازمان امور مالیاتی کشور به سرپرستی 
مدیرکل هیئت های حل اختالف مالیاتی و با حضور 
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، مدیرکل 
نظارت بر امــور اجرایی مالیات بــر ارزش افزوده، 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهــان و معاون 
مالیاتی کاشــان در اداره امور مالیاتی شهرستان 
کاشــان، به بررســی مشــکالت مؤدیان مالیاتی 
پرداختند.در این جلســه با مســاعدت مدیرکل 
امور مالیاتی اســتان اصفهان ومدیران ســازمان 
امورمالیاتی کشــور مشــکالت تعدادی از فعاالن 
اقتصادی شهرستان کاشــان و آران و بیدگل حل 

و فصل گردید. 

مدیر منابع آب اصفهان خبر داد:

برخورد با حفر چاه های 
غیرمجاز

مدیر منابع آب شهرستان اصفهان از توقیف ۴ دستگاه 
حفاری غیرمجاز در اصفهان در یک ماه گذشته خبر 
داد و گفت: برخورد با حفر چاه های غیرمجاز با جدیت 
در دستور کار قرار دارد.خلیل دادخواه اظهار داشت: 
۴ دســتگاه حفاری غیرمجاز در اصفهان در یک ماه 
گذشته توقیف شــد.وی با تاکید بر پیگیری جدی 
تخلفات بخش آب اظهار داشت: به دلیل برداشت های 
غیرمجاز، بیشــتر دشــت های اصفهان در وضعیت 
نامناسبی به ســر می برند؛ از این رو برخورد با حفر 
چاه های غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیر منابع آب شهرستان اصفهان، تعداد دستگاه های 
حفاری غیرمجاز توقیف شده را چهار دستگاه اعالم 
کرد و افزود: طی یک ماهه اخیر چهار دستگاه حفاری 
غیر مجاز چاه آب در اصفهان در منطقه  فیزادان، قلعه 
ســرخ فالورجان، حیدر آباد و زردنجان، توقیف و به 
مراجع قضائی معرفی شده است. بنابر اعالم شرکت 
آب منطقه ای اصفهان در یک ماه جاری، تعداد ۶0 
حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ســمیرم نیز پر و 

مسلوب المنفعه شده است.

وضعیت نامساعدی که متاســفانه عزمی جدی برای حل و 
فصل آن مشاهده نمی شود و گواه صدق این ادعا به روشنی 
در مشکالت و نارســایی های موجود در این حوزه مشهود و 

ملموس است.
ســخن از خلف وعده های مکرر مراکز فروش و پیش فروش 
خودرو و به تعبیری خودروسازانی اســت که به قول و قرار و 
وعده های خویش پایبند نیســتند و همین موضوع،موجب 
بدبینی و شــک عده ای از مردم به امر پیش فروش یا فروش 

خودرو شده است.
به نظر می رسد دستگاه های نظارتی ذی ربط، در این عرصه 
قصور می کنند که اگر غیر از این بود قطع  به یقین شــاهد 

چنین خلف وعده های ادامه داری نبودیم.
کم نیستند مواردی که متقاضیان خرید خودرو تحت تاثیر 
تبلیغات گســترده مراکز فروش و عرضه خــودرو، اقدام به 
پرداخت مبالغی جهت پیش خرید خودرو کرده اند و بعد از 
گذشت ماه ها و به اتمام رسیدن زماِن مقرر اعالم شده از سوی 
مراکز فروش جهت تحویل خــودرو، همچنان در پیچ و خم 

دریافت آن به سر می برند.
این موضوع در هر دو عرصه خودروهــای داخلی و خارجی 

ظهور و بروز پیدا می کند و اســتمرار این عارضه، نتیجه ای 
جز بدبین شدن و تکدر خاطر متقاضیان و خریداران خودرو 

درپی نخواهد نداشت.
واردکنندگان با ودیعه های مردم کاسبی می کنند؟

به نظر می رسد معضل تاخیر در تحویل خودرو، درخصوص 
عرضه و فروش خودروهای خارجی بیشتر به چشم می خورد 
و برخی از گزارش های رسانه ها حاکی از دریافت سود از محل 
ســپرده گذاری پول خریداران خودرو از سوی شرکت ها و 

مراکز فروش خودروهای خارجی است.
این جوالن ها، در فضا و بستری ظهور و بروز پیدا می کند که 
افراد و گروه های ســودجو،خطری جدی از تبعات اقدامات 
خود احساس نمی کنند و به نوعی ریسک پرداختن به چنین 

سوء استفاده هایی را جدی نمی گیرند.
در نقطــه مقابل،برخــی از واردکنندگان،عامل تاخیرهای 
اینچنینی را متوجه تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با 

واردات خودرو می دانند.
ایمان پاکزاد با اشــاره بــه ضــرورت مقابله و برخــورد با 
مجموعه هایی که خلف وعده می کنند بیان کرد:تاخیرهای 
ادامه دار اینچنینی هیچ توجیهی نــدارد و در این خصوص 

ابهاماتی وجود دارد که باید به صورت روشــن و شفاف رفع و 
حل و فصل شود؛ زیرا بی اعتمادی شکل گرفته در  اذهان و 
افکار عمومِی بخشی از جامعه)متقاضیان و خریداران خودرو(
موضوعی است که در دراز مدت،تبعات ناخوشایندی در پی 

خواهد داشت.
وی افزود:اگر تغییرات قوانین،عامل این تاخیرهاست)به زعم 
برخــی از واردکننــدگان خودرو(بــه چه دلیلی از ســوی 
فروشندگان،زمانی مقرر و معین برای تحویل مطرح می شود؟

پاکزاد گفت:به واقع اگر با علم به این تاخیرها،وارد کنندگان 
زمانی مشــخص را برای ارائه خودرو مطــرح می کنند، این 
وضعیت را با عبارتی غیر از دروغ و خــالف گویی نمی توان 

توصیف کرد.
کارشناس بازار خودرو گفت: مســئول مشکالت اینچنینی 
مردم نیستند و نباید هزینه نارســایی ها و ناهماهنگی ها از 
جیب آنها پرداخت شود و این عارضه ای است که باید با ورود و 

مداخله دستگاهای ذی ربط و تصمیم گیر مرتفع شود.
وی در ادامه با اشــاره بــه وجود چنین مشــکالتی در بازار 
خودروهای داخلی تصریح کرد: گاهی مشاهده می شود فالن 
خودروی داخلی از سوی یک متقاضی یا مشتری خریداری 
شده و بعد از سپری شدن زمان و ســر رسیدن موعد مقرر، 
اینچنین عنوان می شــود که خودرو موجود نیست و جالب 
اینجاســت که در برخی از مراکز فروش با پرداخت مبلغی ۱ 
تا 2 میلیون تومانی، فرآیند تحویل خودرو تسریع می شود و 

ناگهان خودرو موجودیت پیدا می کند.
پاکزاد گفت: به هر حال، ســاز وکاری تعریف و طراحی شده 
و متقاضیان و مردم با عنایت به رســمیت این ساز و کارها، 
اقدام به خریداری خودرو مــی کنند؛ اما در همین چارچوب 
نیز گاهی تحویل خودرو با تاخیر و دیرکرد انجام می شــود 
که این موضوع صحیح نیســت و باید برای حل این نارسایی 

چاره ای اندیشید.
وی افزود:جالب اســت که خریداران، مبالغ تعیین شــده را 
پرداخت می کنند و با وجود نواقصی که در برخی خودروها 
وجود دارد و مشکالِت فنی که گاهی بعد از خریداری ظهور 
و بروز پیدا می کند، برای تحویل آن نیز باید مکررا مراجعه و 

پیگیری کنند که این پذیرفتنی نیست.
پاکزاد در خاتمه گفت: در بخش ثبت نــام اینترنتی خودرو 
نیز مصائب و مشــکالتی وجود دارد که پر شدن ظرفیت ها 
بعد از گذشــت دقایقی اندک از آغاز ثبت نام، از نمونه های 
آن به شــمار می رود که باید با اتخاذ تدابیر مقتضی از سوی 
دستگاهای متولی و نظارتی، مشکالت اینچنینی مهار،کنترل 

و مدیریت شوند.

    بازار خودرو در ایران آکنده از مشکالت و نارسایی های ریز و درشت و رنگارنگ است. بازاِر تاخیر در تحویل 
خودرو به متقاضیان داغ داغ است؛ معضلی که باعث آزردگی خاطر بسیاری از خریداران خودرو شده است.

 کاسبی با ودیعه های مردم؛

سوداگری در بازار پر تاخیر تحویل خودرو 
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 کار نورگل
 در اصفهان به پایان رسید

تصویربرداری صحنه های بازی نورگل یشــیل چای در آخرین 
ساخته سینمایی بایرام فضلی به پایان رسید.

تصویربرداری قســمت هایی از فیلــم »جن زیبــا« که نورگل 
یشیل چای در آن بازی داشت، به اتمام رسیده است و این بازیگر 

زن ترک به کشورش بازمی گردد.
تصویربرداری ســکانس های بازی فرهاد اصالنی در »جن زیبا« 

همچنان در اصفهان ادامه دارد.

 جواهرات قلب ایران 
وارد اصفهان شد

قطار گردشگری عقاب طالیی که »جواهرات قلب ایران« نام دارد، 
11 آبان ماه از مرز سرخ وارد کشورمان شد و حامل 78 گردشگر 
خارجی از کشــورهای مختلف اســت. مســافران خارجی قطار 
گردشــگران عقاب طالیی، پس از دیدن آثار تاریخی و فرهنگی 
اصفهان ، عصر امروز اصفهان را به مقصد شهرستان کاشان ترک 
خواهند کرد. گردشــگران خارجی قطار عقاب طالیی پس از 18 
روز اقامت در ایران و دیدن آثار تاریخــی، فرهنگی و جاذبه های 
طبیعی شهرهای مشــهد، تهران، کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، 
سعادت شهر، کاشان، اراک، شوشتر، شوش، زرسک و پل سفید، 
29 آبان در مشهد به تور خود پایان داده و از مرز سرخس از ایران 

خارج خواهند شد.

پرده نقره ای

در شهر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برگزار می کند؛

 آینده روشن
با خانواده  کتابخوان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهان، 
برنامه های متنوع کانون استان از امروز تا 2۶ آبان 
ماه با شعار »آینده روشــن، با خانواده  کتابخوان« 
برگزار می شود. ترویج و توســعه فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی در میان کودکان و نوجوانان هدف 
اصلی برنامه های کانون در هفته کتاب اســت و به 
همین منظور 2۴ آبان ماه همایشی با حضور »کلر 
ژوبرت« نویسنده مسلمان فرانسوی که کتاب های 
متعددی در حوزه کودک و نوجوان از وی منتشــر 
شده است برگزار می شــود. در این مراسم مربیان 
و اعضای نوجوان کانون پس از مطالعه کتاب های 
این نویسنده به نقد و بررسی آثار وی می پردازند و 

سواالت خود را مطرح می کنند.

ازسوی انتشارات مروارید منتشر شد؛

 چگونه بر جهان 
حکومت کنیم

»برای سواری و بیگاری کشیدن از مردم، همیشه 
محتاج استفاده از زور نیستید. خیلی از دیکتاتورها 
به مدد آرای مردمی به قدرت رسیدند. کسب قدرت 
از این شیوه، هم معقول است و هم از نقطه نظر عامه، 
مشروع. یادتان باشد جانشین هرکسی می خواهید 
بشوید، اول از همه باید او را بی آبرو کنید، بدجوری 
هم بی آبرو کنید.« این بخشی از کتاب »چگونه بر 
جهان حکومت کنیم« است که انتشارات مروارید 
به تازگی آن را با ترجمه حســن یعقوبی منتشــر 
کرده است. این کتاب که به شــکلی طنزآمیز و با 
تمی سیاسی نوشته شده، به گفته آندره د گلیوم، 
نویسنده آن، تالشی است تا مخاطب بتواند راه های 
پرورش و رشــد دیکتاتور درون خود را شناسایی 
کند.گفتنی اســت »چگونه بر جهــان حکومت 
کنیم« در 1۶1صفحه با قیمــت 1۳هزار تومان از 
سوی انتشارات مروارید روانه بازار کتاب شده است.

زاینده رود بنا به تعریف کنوانسیون پاسداشت از 
میراث فرهنگــی ناملموس، رفتارها، 
نمادها و آیین هایی  که یک اجتماع، آنها را بخشی از میراث 
فرهنگی خود می شناسد، »میراث فرهنگی ناملموس« نام 
دارد. یونسکو در سال 2۰۰1 با انجام تحقیقی در میان کشورها 
و سازمان های مردم نهاد، تالش کرد تا توافق آنان برای ارائه 
تعریفی از میراث فرهنگی ناملموس و بستن پیمان نامه ای در 
این زمینه را به دست آورد که نتیجه آن کنوانسیون پاسداری 
از میراث فرهنگی ناملموس بود که در سال 2۰۰۳ به تصویب 

رسید.
به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان اظهار داشت: یکی از مهم ترین سیاست های 

اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، تسریع در روند ثبت 
ملی میراث ناملموس در پهنه استان پا به پای میراث ملموس 
فرهنگی است؛ بر همین اساس طی دو سال گذشته در کنار 
ســایر رویدادهای فرهنگی اســتان، موفق به ثبت ملی 7۰ 
رویداد فرهنگی میراث ناملموس مربوط به آیین های مذهبی 
به ویژه آیین ها و آداب و رسوم مربوط به ایام محرم در پهنه 

استان شده ایم.
فریدون الهیاری با اشاره به لزوم گسترش فعالیت های اداره 
کل در این حوزه تصریح کرد: در سال های گذشته فعالیت های 
مربوط به پژوهــش در حوزه میراث ناملموس در اســتان از 
یکسو محدود بوده و از سوی دیگر شــاهد بودیم که همان 
اقدامات محدود نیز در مرکز و بخش هایی از شــمال استان 
صورت می پذیرد؛ هم اینک با برنامه ریزی های مناســب در 

حوزه ثبت، تالش داریم تا در باب میراث ناملموس به صورت 
یکسان در پهنه استان بزرگ اصفهان پژوهش و مستندسازی 

صورت پذیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان، به برپایی آخرین نشســت شورای ثبت ملی استان 
اصفهان اشــاره کرد و افزود: همزمان با فرا رســیدن اربعین 
حسینی، اعضای شورای ثبت استان موافقت خود را با تهیه 
پرونده برای ثبت ملــی چهار اثر میــراث ناملموس مربوط 
به آیین های ماه محرم با عناویــن آیین »جاق جقه زنی« در 
شهرستان دهاقان که همزمان با ایام سوگواری شهادت امام 
حسین)ع( برگزار می شود، آیین »پرده خوانی« واقعه عاشورا 
در شــهر تاریخی وزوان، آیین »نخل گردانی« روز ششــم 
شهادت امام حسین)ع( در شهر نیاسر و آیین »شال زنی« در 

روز عاشورا در شهرستان نایین اعالم کردند.
آیین سنتی »نخل گردانی یا نخل کشی« همراه با عزاداری 
سنتی در شــهر نیاسر، همزمان با روز ششــم بعد از عاشورا 

برگزار می شود.
وی تصریح کرد: با تصویب کلیات ایــن آیین ها، پرونده این 
آثار تهیه شده و هم اینک به شــورای ثبت ملی آثار تاریخی 
کشور، برای بررســی نهایی و تصویب ارسال شده است که 
در اینجا به یکی از این آثار ناملموس با عنوان آیین  ســنتی 
مذهبی »نخل گردانی یا نخل کشــی« اشاره می کنیم. این 
آیین، توسط جمعی از ارادتمندان به سید و ساالر شهیدان 
کربال در مسیرهای تعیین شده انجام می شود و مردم عزادار 
نیاسر با پیمودن مسافتی به دنبال نخل ها در مصائب کربال و 
مظلومیت امام حسین)ع( اشک ماتم ریخته و به نوحه سرایی 
و سینه زنی می پردازند. در این مراسم ابتدا هیئت های مذهبی 
نیاســر، نخل های قدیمی خود را به رســم و رسوم خاص و 
قدیمی که در مراسم روز عاشــورا ذکر شد، به طرف مسجد 
جامع حرکت داده و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر  به صورت 
هماهنگ و متحد نخل های خود را در کوچه و محله های شهر 

نیاسر ازجمله گلزار شهدا به حرکت درمی آورند.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری استان خبرداد:

چهار میراث ناملموس اصفهان در انتظار ثبت ملی

اینستاگردی

 خداحافظی اینستاگرامی آقایی 
با کاراکتر فیلم جدیدش

خداحافظی اینســتاگرامی امیر آقایی با کاراکتــری که در فیلم 
جدیدش خلق کرده است، خبری خوب به حساب می آید؛ چون 

من بعد باز هم امیر را با سر بدون مو خواهیم دید!

گردشگری
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فرزند شعبان 4- آقای مسعود موســوی همگی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 
1- مشارکت ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی 2- مشارکت در ضرب و 
جرح عمدی با چاقو 3- قدرت نمایی با چاقو 4- ورود به عنف، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 1439: 
در خصوص اتهامات آقایان 1- یوسف کردونی فرزند پرویز 2- محمد زندیان فرزند 
منصور هر دو دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای جعفر 
عمرانی فرزند باقر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی 
نسبت به آقای جواد عمرانی فرزند جعفر و ورودبه عنف به منزل شاکیان و قدرت نمایی 
با چاقو و در خصوص اتهام های آقایان 1- احمد جرکانی فرزند شعبان و 2- مسعود 
موسوی هر دو دایر بر ورود به عنف و قدرت نمایی با چاقو حسب شکایت آقایان جعفر 
و جواد هر دو عمرانی و خانم صغری ایرانی بــا توجه به محتویات پرونده و تحقیقات 
معموله و مفاد کیفرخواســت های دادسرا و اظهارات شــاکیان پرونده و عدم حضور 
متهمان پرونده در دادسرا و در جلسات رســیدگی دادگاه به استناد مواد 448 و 449 
قانون مجازات اسالمی بخش دیات و مواد 614 و 617 و 694 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات و ماده 134 قانون مجازات اســالمی مصوب 92، هر یک از متهمان 
شامل یوسف کردونی و محمد زندیان را بالسویه به پرداخت 26 درصد دیه کامل ویک 
سوم دیه کامل در حق جعفر عمرانی و بالســویه نیز به پرداخت پنج درصد دیه کامل 
و ســه هزارم دیه کامل در حق جواد عمرانی و نیز به تحمل پنج سال حبس تعزیری 
در خصوص جنبه عمومی آن و راجع به یوسف کردونی و به تحمل یک سال حبس 
 تعزیری در این خصوص و راجع به محمد زندیــان و نیز هر یک از متهمان موصوف 
) یوسف کردونی و محمد زندیان( را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق 
تعزیری بابت قدرت نمایی با چاقو و نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت ورود به 
عنف محکوم می نماید و هر یک از متهمان دیگر پرونده شامل احمد جرکانی و مسعود 
موسوی را به تحمل دو ســال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری بابت قدرت 
نمایی با چاقو و نیز به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت ورود به عنف محکوم می 
نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 23919 شعبه 103دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 

جزایی سابق( )515 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970352901432 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /264
9509980365601361 شماره بایگانی شعبه: 960701 شکات: 1- خانم منا سادات 
قریشی 2- خانم مبینا سادات قرشی فرزند سید مجید3- خانم نداسادات قرشی فرزند 
سید علی همگی به نشانی اصفهان – ملک شهر- شهرک نگین- خ فیروزه- پ 66، 
4- خانم ندا فرهنگی فرزند اصغر 5- خانم آزاده فرهنگی فرزند اصغر با وکالت آقای 
فرید سلگی فرزند رسول به نشــانی اصفهان- خ نیک بخت نبش کوچه خدابنده پ 
5 ط 2، متهمین: 1- آقای سینا فرهنگی فرزند سعید با وکالت آقای شهاب عزیزپور 
فرزند مسعود به نشــانی اصفهان خانه اصفهان خیابان سپاه روبروی پنج طبقه جنب 

بانک پارسیان مجتمع پارس طبقه چهارم واحد ده کدپستی 8194843479، 2- آقای 
قربانعلی فتح الهی به نشانی اردبیل شهرک دادگستری ق 99 واحد یک طبقه یک، 
اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنی 2- مشارکت در هتک حرمت و نشر اکاذیب، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- ســینا فرهنگی فرزند 
سعید با وکالت آقای شهاب عزیزپور و 2- قربانعلی فتح اللهی فرزند اسدا... هر دو دائر بر 
مشارکت در هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه های و نیز دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، 
حسب شکایت خانم ها آزاده و ندا هر دو فرهنگی فرزندان اصغر با وکالت آقای سعید 
سلگی و نیز شکایت خانم ندا سادات قرشی، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات 
معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات متهم ردیف اول و وکیل وی و اظهارات 
شاکیان پرونده و وکیل آنها به استناد مواد 17 و 18 قانون جرائم رایانه ای و ماده 34 
قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ نمودن ماده 89 قانون مجازات اسالمی مصوب 
92 )با توجه به سن متهم حاضر پرونده(، متهم سینا فرهنگی فرزند سعید را به پرداخت 
دو فقره مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و متهم قربانعلی فتح اللهی فرزند اسدا... را 
به پرداخت دو فقره مبلغ چهل میلیــون ریال جزای نقدی محکوم می نماید که وفق 
ماده 134 قانون مجازات اسالمی می بایداجرا گردد ودر خصوص اتهام ایجاد مزاحمت 
تلفنی، به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی و به استناد ماده 120 قانون مجازات اسالمی 
قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد. و رای صادره در خصوص متهم ردیف دوم، 
و غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و در خصوص سایر طرفین پرونده، 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابال غ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
 استان اصفهان میباشد. م الف: 23918 شعبه 103دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 103 جزایی سابق(  )431 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9610106836206306 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /266
9509986836201081 شــماره بایگانی شــعبه: 951244 تصمیم نهایی شماره: 
9609976836201257 خواهــان:  خانم پروین دهقانی مبارکه فرزند شــکراله با 
وکالت خانم فاطمه رضائی فرد فرزند خســرو به نشــانی اصفهان-خ هشت بهشت 
غربی- حد فاصل چهار راه ملک و خ نشاط مجتمع نگین ط اول واحد سوم- همراه 
09132851569، خوانده: آقای مرتضی رفیعی مارانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان- 
خ پروین- ک صادقی- جنب مدرسه مکتبی- بن بست فجر- پ 43 )فعال مجهول 
المکان(،  خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق 
و محتویات پرونده و با اعالم ختم رســیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم پروین دهقانی مبارکه فرزند 
شکراله با وکالت خانم فاطمه رضایی فرد به طرفیت آقای مرتضی رفیعی مارانی فرزند 
اکبر به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح ضمن احراز 
رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره 10426 دفتر ازدواج 155 
اصفهان به تاریخ 79/7/20 نظر به اینکه خواهان به لحاظ اعتیاد و سو معاشرت، عدم 
پرداخت نفقه و ترک زندگی مشترک از سوی زوج تقاضای استفاده از شروط ضمن 
عقد را نموده خوانده از سوی خواهان مجهول المکان معرفی گردیده، تحقیقات مرجع 
انتظامی در آخرین اقامتگاه وی حکایت از رفت و آمد پراکنده وی به خانه پدری دارد 
و لیکن علیرغم ابالغ قانونی زوج به آدرس مندرج در سند نکاحیه نیز آدرس اعالمی 
شناسایی نشده است و نهایتًا به زوج از طریق نشر آگهی اخطار گردیده است. خواهان 
در راستای اثبات اظهارات خویش به شهادت شــهود استناد نموده است که شهادت 
شهود حکایت از غیبت زوج از سال 90 تاکنون دارد. همچنین دادنامه 94/8/7-248 
این دادگاه حکایت از محکومیت زوج به پرداخت نفقه از ســال 90 تا 94 دارد که به 

صورت غیابی صادر گردیده با توجه به مراتــب فوق و عدم توفیق دادگاه و داوران در 
اصالح ذات البین و عدم حضور خوانده و با توجه به مالحظه نظر قاضی محترم مشاور 
مســتنداً به مواد 26 تا 29 قانون حمایت خانواده و مــاده 1119 قانون مدنی دعوای 
خواهان را ثابت تشخیص داده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت صادر و اعالم می 
نماید. خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه به  احد از دفاتر رسمی طالق مراجعه و 
طبق بند هشت و دو از شروط ضمن عقد نکاح با تعیین نوع طالق خود را مطلقه نماید. 
خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است علی هذا دادگاه در 
این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد. زوجه مدخوله و غیر حامل می باشد. نگهداری 
فرزندان مشترک به نام خانم مبینا و مونا با مادر باشد و پدرشان هر هفته روز جمعه از 
ســاعت ده صبح لغایت هفده حق مالقات با وی را دارد. رای صادره ظرف شش ماه 
از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی قابل اجرا و رعایت ترتیب شــرعی اجرا صیغه طالق به 
عهده سردفتر مجری طالق است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع می باشد. م الف: 23912 شعبه دوم دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )497 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609976836101451 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /267
9609986836100297 شــماره بایگانی شــعبه: 960336 خواهان: آقای یاسمن 
 سلطانی فرزند عبدالمحمد به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ شهدای لیمجیر – 
ک ســادات- پ 4 همراه 09030897990، خوانده: آقای حشــمت محمدی فرزند 
عبداله به نشانی استان اصفهان- خوراسگان- کنگاز- ک گل مریم- پ 8- ک.پ: 
8159119673، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: خواسته خانم یاسمن ســلطانی فرزند عبدالمحمد تبعه کشور 
افغانستان به طرفیت آقای حشــمت محمدی فرزند عبداله تقاضای صدور حکم به 
تفریق به لحاظ ترک انفاق و ترک زندگی مشترک می باشد و خواهان اظهار نموده در 
تاریخ 1393/6/7 به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده و هر دو تبعه کشور افغانستان و 
اهل تسنن می باشند همسرش پس از جاری شدن صیغه عقد به کشور آلمان مهاجرت 
نموده و ترک زندگی مشــترک نموده و نفقه وی را پرداخت ننموده و مهریه که مبلغ 
بیست میلیون تومان بوده که شش میلیون تومان بابت مهریه دریافت نموده و مابقی 
مهریه و کل نفقه خود را در قبال جدایی از همسرش در حق وی که گذشت می نماید 
و خواسته ای در این خصوص ندارد شهود خواهان در جلسه دادرسی حضور یافته اند 
وبه ترک زندگی از سوی خوانده شهادت داده اند خوانده با وصف ابالغ از طریق انتشار 
آگهی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است حسب مفاد گواهی پزشکی 
قانونی به شماره 1396243000085170 مورخ 96/7/13 زوجه دوشیزه می باشد با 
توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده و اظهارات شهود و نظر قاضی مشاور 
و به استناد مواد 191 و 194قانون مدنی افغانســتان دادگاه حکم به تفریق به لحاظ 
ترک زندگی مشترک از ســوی خوانده صادر و اعالم می نماید در خصوص مهریه 
و نفقه با توجه به گذشــت از ســوی خواهان دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد رای 
 دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
م الف: 23908 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )336 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  9609970367501628 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /268
9509980358600476 شــماره بایگانی شعبه: 960079 شــکات: 1- آقای امید 
اسماعیلی فرزند غالمعلی به نشانی لردگان- فالرد- روستای قرح- منزل سهراب 
ارجمند 2- آقای داریوش سلطانی فرزند عســگر به نشانی لردگان- بخش فالرد- 
روستای ســندگان، متهم: آقای محمود موری بازفت فرزند احمد به نشانی مجهول 

المکان، اتهام: قاچاق مشروبات الکلی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقایان 1- داریوش سلطانی فرزند عسگر متولد 1359 فاقد سابقه 
کیفری 2- محمود موری فرزند احمد فاقد ســابقه کیفری 3- امید اسماعیلی فرزند 
غالمعلی متولد 1369 فاقد سابقه کیفری دایر بر مشارکت در قاچاق کاالی ممنوعه 
شامل سی وچهار بطری مشــروبات الکلی خارجی به ارزش پنجاه و هفت میلیون و 
سیصد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی کشف مشروبات 
از خودروی سمند به شماره انتظامی 53-562 ع 84 به رانندگی متهم ردیف اول نتیجه 
استعالم انجام گرفته از  اداره گمرک اصفهان – تحقیقات انجام گرفته توسط مامورین 
کاشف- اظهارات مامورین کاشف مبنی بر اینکه مشروبات الکلی توسط یک نفر از 
خودرو پراید به خودرو سمند منتقل گردید و راننده خودروی پراید از موقعیت متواری 
گردید با این توضیح که راننده پراید آقای محمود موری و راننده خودرو سمند آقای 
داریوش سلطانی می باشــند و با توجه به اظهارات بی شائبه مشارالیه مبنی بر اینکه 
مشــروبات الکلی را محمود موری تحویل گرفته تا به آقای امید اسماعیلی تحویل 
بدهد و با عنایت به اینکه متهم ردیف دوم از طریق انتشار آگهی احضاریه در روزنامه 
کثیراالنتشار احضار و لکن در موعد مقرر در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
نیاورده است و با توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در دادگاه مفاد 
کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه منتسب به متهمان 
ردیف اول ودوم را محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و ماده 7 از اصالحیه قانون مذکور هر یک از متهمان را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری و پرداخت یک دوم از کل مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون و نهصد 
هزار ریال به صورت بالمناصفه محکوم می نماید و متهم ردیف سوم با توجه به انکار 
شدید متهم در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی و عدم کشف مشروبات در نزد وی 
و عدم کفایت ادله اثباتی بزه انتسابی را محرز و مسلم ندانسته و با توجه به حاکمیت 
اصل برائت و با استناد به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری رای برائت وی صادر و 
اعالم می گردد در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر خرید کاالی قاچاق ممنوعه مذکور 
با توجه به اینکه موضوع معنونه فاقد وصف کیفری اســت به لحاظ عدم احراز وقوع 
بزه مستنداً به ماده 265 از قانون مذکور قرار منع تعقیب وی صادر می گردد با توجه 
به اینکه مشروبات سابقًا معدوم گردیده لذا این شعبه مواجه با تکلیف نمی باشد رای 
صادره حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 23907 شعبه چهارم دادگاه انقالب 

اسالمی اصفهان )515 کلمه، 5 کادر(
ابالغ نظر کارشناس

8/494 شــماره: k 96-9-1 -96/7/24 پیرو ابالغ 3745/96 مورخ 96/7/22 در 
مورد ارزیابی اموال توقیفی خواهان آقای هاشــم فاتحی به طرفیت )خوانده( آقای 
ایمان پهلوان زاده مــورخ 96/7/23 بهمراهی خواهان از امــوال توقیفی در خیابان 
 زینبیه  بازدید و نمونه برداری و ارزیابی انجام گرفت اجناس 750 عدد پوشاک تریکو 
) کشــباف( توقیــف شــده و یــک عــدد دوربین مــدار بســته مــارک زیگما 
و دو عــدد چشــم دوربیــن ) مــدل 3904- دوربیــن 4 کانالــه جمعــا 
امــوال کارشناســی شــده با توجــه بــه اینکه دمــده و رنــگ بندی مناســب 
 نداشــته گاها تــک ســایز بوده اســت چهــل و یــک میلیــون ریال بــرآورد 
می گردد مراتب جهت تصمیم گیری دادگاه محتــرم تقدیم می گردد که چنانچه به 
نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف مهلت سه روز از تاریخ چاپ به اجرای احکام     
واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان قضایی شهید حججی مراجعه 
نمایید را منتشر نمایید. م الف:25205  شعبه 3  اجرای احکام شورای حل اختالف 

اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(

معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان اظهار داشت: در راستای کمک به بقاع متبرکه 
و مســاجد بدون درآمد با هدف توسعه و گسترش این اماکن 
متبرکه، هر سال اعتباری توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان از محل اعتبارات تملک سرمایه ای این اداره به 
این اماکن اختصاص داده می شود.

مجید معمار منتظرین افزود: در سال جاری نیز ۶۰ میلیارد 
ریال برای اجرای پروژه های عمرانی مســاجد و بقاع متبرکه 

سراسر استان تصویب شده که پس از تخصیص اعتبار توسط 
خزانه استان، به مســاجد و بقاع متبرکه مورد نیاز پرداخت 
می شود. معاون مدیریت منابع و پشــتیبانی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: این امر سبب 
عمران و آبادانی روزافزون این اماکن متبرکه شده و زمینه را 
برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران و مجاوران این اماکن 

فراهم کرده است.

معاون مدیریت منابع اداره کل اوقاف خبرداد:

تصویب اعتبار 60میلیارد ریالی اجرای پروژه های عمرانی مساجد

 تازه های نشر
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آی پد

اختراع بنزینی برای بدن انسان
مایعی بی رنگ و بی بو درون بطری کوچکــی وجود دارد که  حاوی 
۱۲۰ کالری است، تقریبا هم اندازه با یک کف دست نان و با این حال 
خالی از هر ۳ فاکتور مهمی است که بدن انسان با استفاده از آنها انرژی 
اش را تامین می کند: چربی، پروتئیــن و کربوهیدرات. بنابراین اگر 
هیچ یک از این ســه ترکیب حیاتی در آن وجود ندارد، با استفاده از 
چه ترکیبی برای بدن انسان انرژی سازی خواهد کرد؟ ِکتون؛ کتون 
ماده ای است که جف وو، موسس و مدیرعامل استارتاپ کالیفرنیایی 
HVMN )با تلفظ هیومن به معنای انســان( آن را »چهارمین بزرگ 
مغذی« می نامد. چربــی، پروتئین و کربوهیدرات هــا هر ۳ بزرگ 
مولکول هایی هستند که در تامین انرژی بدن نقش دارند و گویا کتون 
قرار است به آنها بپیوندد. وو می گوید: »این چربی نیست، پروتئین 
 نیست، کربوهیدرات نیست اما بدن شــما از آن انرژی می گیرد.« با 
در نظر گرفتن این مسئله، باید توجه داشت که شرکت او باالخره موفق 
شده تا اولین نوشیدنی خود را تحت نام کتون به بازار عرضه کند. این 
نوشیدنی  وعده عملکرد و انرژی بیشتر به ورزشکاران و حس تمرکز 

بیشتر را داده است. 

با کلید و کارت های اعتباری 
خداحافظی کنید

آینده ای را تصور کنید که در آن با کاشت چیپ در بدن خود بتوانید 
بسیاری از کارهای روزمره را انجام دهید؛ آینده ای که در آن با ورود 
تکنولوژی به بدن، انسان می تواند راحت تر زندگی کند. افراد نسبت به 
کاشت چیپ در بدن انسان ذهنیت خوبی ندارند؛ این در حالی است که 
این فناوری زندگی را آسان تر می کند. محققان معتقدند کاشت چیپ 
در بدن در سطح جامعه بی ضرر است و ما را از شر وسایلی از قبیل کلید 
و کیف پول خالص می کند. دانشمندان بر این باورند که سال ۲۰۱۷ 
دوره ظهور چیپ هایی به سایز برنج است که در دست کاشته می شوند.

فستیوال تکنولوژی و فرهنگی Pause Fest که در ملبورن استرالیا 
برپا می شود، از ۱۰ داوطلب برای کاشت چیپ های ارتباطی نزدیک 
به مدار )NFC( در دستانشان دعوت به عمل آورده است. داوطلبان 
با تجربه کردن حسی شبیه به سوراخ کردن گوش، چیپ ها را مابین 
انگشت سبابه و انگشت شســت خود قرار می دهند. قبل از تزریق، 
اطالعات اجازه ورود به فســتیوال Pause Fest در ماه فوریه برای 
سه روز متوالی در چیپ ها ذخیره شد. همچنین این چیپ ها طوری 
برنامه ریزی شدند که بتوان با آنها درب های خانه، باشگاه ورزشی، محل 
کار و جاهایی را که داوطلب مشــخص می کند، کنترل و حتی از آن 
به عنوان بلیت  وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرد. یکی از افراد 
خبره تکنولوژی کاشتنی به نام کایال هفرنان، می گوید: »اگر بتوان از 
این چیپ ها در هر مکانی و برای تمام کارهای خانه، باشگاه و کار تنها 
بتوان از یک چیپ استفاده کرد، مردم برای کاشتن آن بسیار مشتاق 
خواهند شد. پرداخت پول با چیپ به نقطه عطفی برای این تکنولوژی 
تبدیل می شود. به محض اینکه مردم بتوانند با آن پرداخت های خود را 

انجام دهند، افراد بیشتری به این چیپ ها روی می آورند.« 

 خطر »نانولوله های کربنی«
در ایجاد سرطان

نانوتکنولوژی، به عنوان علمی که موجب توسعه مواد حاوی فیبرهای 
بسیار ریز شده اســت، در حال تاثیرگذاری رو به افزایشی بر زندگی 
روزمره ماست. محققان برای اولین بار نشان داده اند که نانومواد باریک 
و بلندی که نانولوله های کربنی نامیده می شوند ممکن است همان اثر 
سرطان زایی را روی جانوران داشته باشند که آزبست دارد. به گزارش 
ایسنا به نقل از مجله Current Biology،  این مواد می توانند آرایش 
سرطان »مزوتلیوما« را القا  کنند. این یافته ها در حدود ۲5درصد از 
۳۲ موش آزمایشگاهی به کار گرفته  شده، با این  حال چنین اثری هنوز 
در انسان ها دیده نشده است. نانو لوله های کربن طویل، یک زیرنمونه 
از نانولوله ها هستند که از آنها برای ساختن موادی بسیار محکم و در 
عین  حال سبک  وزن استفاده می شود. استفاده از این مواد در تعدادی 
از محصوالت صنعتی و مصرفی از جمله لوازم ورزشی همچون کاله 
ایمنی، دوچرخه، هواپیما، ماشین های اسپرت و مادربورد کامپیوتر 

روزبه روز در حال افزایش است. 

 آموزش با نرم افزار ساخت 
یک شرکت دانش بنیان ایرانی

یک شــرکت دانش بنیان ایرانی موفق به طراحی نرم افزار آموزشی 
شده و اعالم کرده، این نرم افزار ضمن پوشش خألهای آموزشی و مواد 
درسی را با بازی به دانش آموز یاد می دهد. سعید منصوری علوی مدیر 
بازرگانی این شرکت به ایرنا توضیح داد: با این نرم افزار دانش آموز وارد 

فضای مجازی می شود و می تواند درس بخواند.
 وی افزود: این نرم افزار که طراحی آن هفت سال زمان برده است، با 
حضور 8۱ نفر از مدرسان سازمان استعدادهای درخشان، 9 کارشناس 
فناوری اطالعات، چهار روانشناس کودک و نوجوان و تیمی از مدیران 
بازاریابی برای پوشش خألهای نظام آموزشی تولید شده است. وی 
در مورد دیگر خصوصیات این نرم افزار گفت: طراحی سواالت چهار 
گزینه ای، تصحیح آزمون ها، طراحی پاســخنامه های تشــریحی 
 و »ســالن های آزمون تقلب محبوب« از خصوصیــات این نرم افزار

 است.

 نتایج تحقیقاتی جدید
 در مورد انسان های اولیه

نتایج تحقیقات جدید نشــان می دهد برخالف آنچه که تاکنون فکر 
می کردیم، انسان های اولیه نه تنها گوشتخوار نبودند بلکه از ابزارآالت 
سنگی هم استفاده نمی کردند. تا پیش از این گمان می شد که عالئم 
اولین کشتار انسان اولیه با ابزارآالت سنگی روی دو قطعه استخوان 
فســیلی، اســتخوان بلندی متعلق به نوعی بز کوهی ماقبل تاریخ و 
اســتخوان دنده یک حیوان شــبیه به بوفالو، به جا مانده است. این 
استخوان های ۴/۳ میلیون ساله در اتیوپی کشــف شده اند. حاال به 
گفته متخصصان، نشانه های باستانی روی این دو استخوان که نشان 
می داد انسان از ۴/۳ میلیون سال پیش شروع به استفاده از ابزارآالت 
سنگی کرده، متعلق به یک کروکودیل است. این امر می تواند درک ما 
از انسان های اولیه، پیشرفت، چالش ها و ایده های آنها را تغییر دهد. به 
گفته باستان شناسان، این یافته ها اثبات می کند که انسان های اولیه 
خیلی قبل تر از آن که بشر قادر به ساخت و استفاده از ابزارهای سنگی 

برای بریدن گوشت باشد، نیز وجود داشته اند.
 محققان می گویند »برای هفت ســال روی این فســیل ها و عالئم 
روی آنها کار شد تا این که دریافتیم این نشــانه ها بر اثر گاز گرفتن 
 یک شــکارچی، به احتمــال خیلی زیــاد یک کروکودیل، شــکل 

گرفته است«.

از تبلت ها چه خبر؟ 

اگر خاطرتان باشــد تا همین اواخر تبلت ها بسیار 
طرفدار داشتند و همه جا افرادی را می دیدیم که 
سرشان توی تبلت است و یا آن را با آن جثه بزرگ 
 روی گوششان گذاشته اند و دارند صحبت می کنند

) البته عده ای هم از هندزفری استفاده می کردند.( 
اما تازگی ها این همراهان کمتر دیده می شــوند 
و بیشــتر افراد از گوشی های هوشــمند استفاده 
می کنند، گویا بازار تبلت ها همچنــان رو به افول 
 )IDC( است. به گزارش موسســه بین المللی داده
در سه ماهه تابستان سال جاری بازار تبلت با کاهش 
5.۴ درصدی به ســیر نزولی خود ادامه داده است. 
بر این اســاس میزان فروش جهانــی تبلت در این 
ســه ماه به ۴۰ میلیون دستگاه رســیده است، اما 
چهار تولیدکننــده برتر که به ترتیــب عبارتند از 
اپل، سامســونگ، آمازون و هواوی با رشد فروش 
محصوالتشان مواجه بوده اند.داده های IDC حاکی 
از این است که اپل در این مدت ۱۰.۳ میلیون تبلت 
را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۱.۴درصد رشد داشته است. این شرکت 
احتمال داده که کاهش قیمت آی پدها و انتشــار 
نسخه جدید سیستم عامل iOS باعث شده اند که 
سهم اپل از کل بازار از ۲۱.9 درصد به ۲5.8 درصد 
برسد. کمپانی سامسونگ نیز با رشد ۷.9 درصدی 
سالیانه فروش تبلت های خود را از ۶ میلیون دستگاه 
در سال گذشته به ۶.5 میلیون رسانده و سهم خود 
از بازار را نیز  به ۱5.۴ درصد ارتقا داده اســت. این 
کمپانی کره ای تبلت های متنوع با پیکربندی های 
مختلفی را ارائه می کند و در جایگاه سوم کمپانی 
آمازون قرار دارد که با رشد سالیانه فوق العاده ۳8.۷ 
فروش تبلت هــای خــود را از ۳.۱ میلیون به ۴.۴ 
رسانده است که دلیل اصلی آن به ارائه تبلت »فایر 
۷« با قیمت مناسب برمی گردد.  در جایگاه چهارم 
نیز کمپانی های هواوی و لنوو به صورت مشترک 
قرار دارند و هر یک از آنها موفق به فروش ۳ میلیون 
تبلت شده است. گفتنی است IDC تاکید کرده که 
این بازار احتماال در ســال آتی نیز با عدم استقبال 

خریداران و کاهش فروش مواجه خواهد بود.

بودجه ای که ایــاالت متحده آمریکا ســاالنه برای نیروهای 
نظامی خود صرف می کند، از مجموع مبلغی که ۱۰ کشور بعد 
از آن خرج می کنند باز هم بیشتر است؛ یعنی مبلغی در حدود 
۶۰۰ میلیارد دالر. این در حالی اســت که کل بودجه »بنیاد 
ملی علوم« و »ناسا« روی هم رفته فقط ۲5 میلیارد دالر است؛ 
یعنی فقط ۴ درصد کل بودجه نظامی این کشور! حاال تصور 
کنید که یک روز، دنیا در صلح کامل بخواهد روی پیشرفت 
علم ســرمایه گذاری کند و همه هزینه ها برای دانش و علوم 
فضایی شود! هزینه دستیابی به رویاهای علمی ما واقعا رقم 
قابل تصوری نیست، اما آنچه در عوض عایدمان خواهد شد، 
ارزشش را خواهد داشت. در ادامه پنج دستاورد بزرگی که در 
صورت سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دالری فراهم خواهد شد 

را بررسی می کنیم.

یک شبکه تولید انرژی به وسیله رآکتور هم جوشی 
هسته ای

گرچه راه های بسیاری برای دســتیابی به انرژی هم جوشی 
هســته ای مطرح شــده ، اما احتماال بهترین راه برای ما از 
طریق محفظه های مغناطیســی باشــد. یک کنسرسیوم 
بین المللی تحــت عنــوان ITER از دوران حکومت ریگان 
و گورباچف مشــغول به کار بوده اند و طــرح نهایی آنها قرار 
است تا ســال ۲۰۱9 و پس از ســرمایه گذاری ۲۰ میلیارد 
پوندی آماده استفاده باشد. پس از آن، حدودا ۱۰ سال دیگر 
 طول خواهد کشید تا پالسما به دســت آید و در دهه ۲۰۳۰ 
می توان امید داشت که به هم جوشی دوتریم و تریتیم برسیم. 
اما بزرگ ترین مانع این است که سرمایه گذاری ها در طوالنی 
مدت نتیجه بخش خواهد بود. دانش فیزیک مانع رســیدن 

 ما به این انرژی حیرت انگیز نیســت، بلکه ســرمایه گذاری
 است.

حداقل ۴ پناهگاه کامال مســتقل برای انسان ها
 روی مریخ!

انســان ها روی مریخ؟ تنها چیزی که از دهــه 9۰ میالدی 
مانع این اتفاق شــده پول و ســرمایه اســت. با یک سرمایه 
گذاری ادامه دار بین 5۰ تا ۱5۰ میلیــارد دالر در عرض ۱۰ 
ســال آینده، می توانیم حداقل امکانات را بــه خاک مریخ 
برسانیم. ســپس اولین گروه انســان ها را که قرار است ۶ تا 
۱8 ماه پیش از بازگشــت به زمین روی مریخ زندگی کنند 
را آنجــا خواهیم فرســتاد. حتی در بهتریــن حالت ممکن 
می توانیــم ۴ کلونی یا ایســتگاه و پناهــگاه کوچک برای 
انســان ها روی مریخ ایجــاد کنیم که هر کدام مســتقل از 
دیگری عمل می کنند و به هم وابســته نیستند. همه اینها 
 تا ده سال آینده فقط با یک ســال بودجه نظامی آمریکا مهیا 

می شود.

یک منبع تولید انرژی خورشــیدی ۲ هزار واتی
 برای هر خانه در ایاالت متحده

راه های مختلفی برای کسب انرژی از خورشید وجود دارد که 
البته موثرترین آنها در حال حاضر پنل های خورشیدی است. 
این پنل ها می توانند حدودا ۲ هزار وات )ماهانه ۱۷5 الی ۳۷5 
کیلو وات ساعت( انرژی را با کمتر از 5 هزار دالر هزینه به هر 
خانه ای بیاورند. با توجه به اینکه ۱۲5 میلیون خانه در سراسر 
ایاالت متحده وجود دارد، بودجه ۶۰۰ میلیارد دالری می تواند 

یکی از این سیستم ها را برای آنها مهیا کند.

یک شــتاب دهنده ذرات به بزرگی یک کشور
)LHC (۴۰ برابر قوی تر از

احتماال در مــورد LHC خوانــده اید و می دانیــد که طی 
سال های گذشته چه دستاوردهای بزرگی داشته است. این 
 برخورددهنده هادرونی بزرگ کــه ۲۷ کیلومتر طول دارد،

 ۱۰ میلیارد دالر هزینه در بر داشــته و حاال تصور کنید یک 
تونل ۱۰۰۰ کیلومتری داشته باشیم.  با ۶۰۰ میلیارد دالر این 
اقدام کامال انجام شدنی است و از لحاظ قدرت بیش از ۴۰ برابر 
قوی تر نسبت به قدرتمندترین مدل فعلی خواهد بود و کسی 
چه می داند، شاید باالخره پاسخ پرسش های نادانسته بسیاری 

را به دست آوردیم.

یک »فرا-هابل«، صد برابر قوی تر از تلسکوپ هابل 
امروزی

تلسکوپ فضایی هابل، یک رصدگر انتقالی بود و از بسیاری 
منظرها هنوز هم یک ابزار درجه یک محسوب می شود، اما با 
قطر ۲.۴ متری، دیگر به نهایت وضوح تصویر خود رسیده. در 
اصل، برای اینکه بتواند اجسامی ۱۰ برابر کم فروغ تر را ببیند، 

مدت زمان مشاهده اش باید ۱۰۰ برابر بیشتر شود.
اگر تلســکوپی داشته باشــیم که ۱۰ برابر قطر بیشتر یعنی 
۲۴ متر داشــته باشــد، کاری که هابل در یــک هفته انجام 
می دهــد را می تــوان در دو ســاعت انجام داد. تلســکوپ 
جیمــز وب ایــن گفته هــا را تایید مــی کند، امــا فاکتور 
محدودکننــده فعال هزینه هاســت؛ البته با مبلغی بســیار 
بســیار کمتر از ۶۰۰ میلیــارد دالر، می توانیــم روی همه 
 این 5 مــورد گفته شــده کار کنیم و نتایج مثبت را شــاهد

 باشیم. 

پنج پیشرفت بزرگ علمی با بودجه نظامی آمریکا 

دانش نامهویژه 

دانشمندان دانشگاه فدرال کازان روسیه با همکاری محققان خارجی از دانشگاه 
هاروارد و کالج سلطنتی لندن یک دیسک جاودان با ظرفیت ذخیره سازی بسیار 
باال ساخته اند که از شیشه کوارتز ساخته شده و عمری یک میلیون ساله دارد. 
به گزارش ایسنا؛ دانشمندان روسی در حال تکمیل کار روی تکنولوژی حافظه 
نوری فوق العاده پایدار برای ایجاد یک دیسک، قادر به ذخیره اطالعات به اندازه 
یک میلیون سال در شرایط خاص هســتند. ایوان گلبوف، رییس آزمایشگاه 
نانوساختار لیزر در شیشه در بنیاد پروژه های تحقیقاتی پیشرفته)FARP( واقع 
در مسکو به ایتارتاس گفت که آنها نمونه اولیه یک دیسک جاودان را ساخته اند 
و کار تحقیقاتی را در سال ۲۰۱8 تا ۲۰۲۰ انجام خواهند داد. گلبوف خاطرنشان 
کرد: این تحقیق ثبات داده های رمزگذاری شده را ثابت می کند و نتایج تقریبی 
نشان می دهد که داده ها روی دیسک بدون تغییر بیش از یک میلیون سال در 
شرایط ذخیره سازی نرمال حفظ می شوند. به گفته تولیدکنندگان؛ دیسک های 
بلوری مدرن ۶۰ ساله فاسد می شوند و دستگاه ذخیره سازی جدید از شیشه 
کوارتز ساخته شده است. برای ثبت داده ها، یک لیزر با سرعت فمتوثانیه)۱۰-۱5 
ثانیه(، پالس نوری بسیار کوتاه و قوی را بر یک قطعه کوارتز می تاباند. این دیسک 

مقاوم در برابر آتش، اشعه و امواج الکترومغناطیسی است.

 ساخت دیسک ۲۵ گیگابایتی
 با عمر یک میلیون سال!

حذف پسورد در رایانه ها

سرقت اطالعات حساب های کاربری در ســایت های یاهو نشان می دهد 
که پسورد نگهبان چندان قابل اعتمادی نیســت، عالوه بر این استفاده از 
پسوردهای مختلف برای امنیت بیشتر و به خاطر سپردن آنها نیز مشکالت 
خود را دارد. در ســال های اخیر فناوری هایی از قبیل حســگر اثرانگشت، 
اسکنر عنبیه و سنسور سه بعدی تشخیص چهره در راستای حذف پسورد 
و افزایش امنیت توســعه پیدا کرده اند و حاال »لنوو« و »اینتل« گام های 
جدیدی را در این عرصه برداشــته اند. این دو کمپانی اولین سیستم احراز 
هویت داخلی مبتنی بر استاندارهای »فیدو« را در رایانه ها توسعه داده اند 
که از طریق سیســتم »Online Connect« اینتل پشتیبانی شده و قرار 
است در جدیدترین محصوالت لنوو به کار برده شود. این سیستم برای احراز 
هویت دو روش را در اختیار کاربران قرار می دهد. در روش اول کاربر  می تواند 
برای ورود به اکانت خود در سایت های مختلف از اسکنر اثر انگشت استفاده 
کند، با این حال باید سایت مورد نظر از این فناوری پشتیبانی کند. در روش 
دوم کاربر نام کاربری و رمز عبور خود را وارد می کند، اما سیستم جدید ابتدا 
هویت کاربر را تایید کرده و سپس به او اجازه ورود می دهد. این فرآیند مانع 

سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور کاربر می شود.

طبق گزارش اداره  هوانوردی فدرال، قرار دادن لپ تاپ در چمدان به هنگام 
پرواز، می تواند باعث بروز حوادث خطرناکی شود. چندی پیش دولت ایالت 
متحده  آمریکا، تعدادی از مسافران خارجی را مجبور کرد که لپ تاپ خود 
را در داخل چمدانشان قرار دهند. به تازگی مشخص شده که این کار اشتباه 
و خطرناک اســت؛ نتیجه  تحقیقات جدید سازمان FAA نشان می دهد که 
قرار دادن لپ تاپ  در داخل چمدان، می تواند خطر آتش سوزی و انفجار در 
هواپیما به دنبال داشته باشد.طبق نتایج آزمایش های صورت گرفته توسط 
اداره  هوانوردی فدرال، اگر باتری لیتیوم-یون به کاررفته در لپ تاپ  در محفظه 
بسته  چمدان مسافران هواپیما قرار گیرد و دمای آن تا حد زیادی باال رود، 
ممکن است موجب آتش سوزی شود. اگر این آتش سوزی گسترش پیدا کند 
و به یک قوطی خشک شامپو برسد، احتمال انفجار وجود دارد و قطعا خسارت 
زیادی به بار می آورد؛ البته بدیهی اســت که چنین انفجاری باعث سقوط 
هواپیما نمی شود، اما این امکان وجود دارد که انفجار ایجادشده، باعث شود 
که شعله های آتش به سرعت در محیط گسترش پیدا کنند. اداره  هوانوردی 
فدرال پیشنهاد داده است که مسافران، لپ تاپ  یا دیگر وسایل الکترونیکی با 

این ابعاد را در چمدان هایشان قرار ندهند.

احتمال انفجار لپ تاپ هنگام پرواز با 
هواپیما

بازی رزیدنت اویــل ۷، جدیدترین قســمت از مجموعه 
پرچم دار اســتودیوی ژاپنــی کپکام، بــازی فوق العاده  و 
بی نقصی نیســت، اما تــا دلتان بخواهد ســرگرم کننده و 

خوش ساخت است. 
بازی تماما نوآورانه ای که از روی تریلرهایش اینگونه به نظر 
نمی رسید، اما این عدم نوآوری صرفا نکته  بدی محسوب 

نمی شود. 
»رزیدنت اویــل ۷« برخالف چیزی که فکــر می کردیم 
حرکت انقالبی شــینجی میکامی بــا »رزیدنت اویل ۴« 
را تکرار نمی کند، اما این نه تنها یکــی از نکات منفی اش 
نیست که شاید بهترین ویژگی بازی هم باشد. حقیقت این 
اســت که بعضی  بازی ها آن قدر به تکرار افتاده اند که فقط 
چیزی مثل یک نوآوری و انقالب اساســی آنها را از شرایط 

خسته کننده  و درجا زدنشان نجات می دهد. 
رزیدنت ا ویل اما بازی ای نبوده که به تکرار افتاده باشــد. 
مشــکل »رزیدنت ا ویــل« از دســت دادن هویتش بود. 

هیچ وقت فراموشــی هویت را با اختراع یک هویت قالبی 
جدید و جایگزین کردن زورکی آن درمان نمی کنند، بلکه 
سعی می کنند تا با مرور خاطرات گذشــته هویت واقعی 
فرد را به یادش بیاورند. اگر قســمت ششــم و تا حدودی 
پنجم را رزیدنت ا ویل هایی بدانیم که با انتخاب اکشن ها ی 
بی سروته هالیوودی به هزیان گفتن افتاده بودند، قسمت 
هفتم همان رزیدنتی است که به خودش آمده و باالخره به 
یاد می آورد که واقعا چه چیزی بوده و چه چیزی باید باشد. 
»رزیدنت اویل ۷« همان کسی است که بعد از سال ها از یک 
 کمای طوالنی بیدار شــده و تازه دارد به خاطر می آورد که

 کجاست. 
»رزیدنــت اویل ۷« در یــک کالم؛نوعی بازی  اســت که 
این مجموعــه به طــرز دیوانــه واری برای بازگشــت به 
روزهای اوجــش بــه آن نیاز داشــت و ســازندگان در 
 رسیدن به هدفی که داشــته اند در حد قابل قبولی موفق 

بوده اند.

معرفی بازی تازه ها

۲80 کاراکتر برای توئیتر
توئیتر اعالم کرد که محدودیت ۱۴۰ کاراکتری خود 
را تغییر داده و از این پس همه کاربران می توانند پیام 
های خود را با حداکثر ۲8۰ کاراکتر ارســال کنند. 
پیش از این خدمات یادشــده به طور آزمایشی برای 
عده محدودی از کاربران و به طور تصادفی فعال شده 
بود، اما اکنون همگان به آن دسترسی دارند. توئیتر 
می گوید ارائه این خدمات به کاربران همه کشــورها 
آغاز شده؛ بنابراین افراد برای بیان نظرات و اندیشه های 
خود کلمات بیشتری در اختیار دارند و می توانند با 
جزئیات بیشتری در این زمینه سخن بگویند. نگارش 
پیام های ۲8۰ کاراکتری در توئیتر اولین بار در شهریور 
ممکن شــده بود و کاربران انگلیسی زبان جزو اولین 
کاربرانی بودند که به این خدمات دسترسی یافتند. 
این تغییر مخالفانی هم دارد که نگران کاهش کیفیت 

محتوای پیام های ارسالی هستند.

رزیدنت اویل 7؛ بازی خوش ساخت

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید
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ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره درخواســت: 9610466825300032 شــماره پرونــده:  /503
9609986825300731 شماره بایگانی شــعبه: 960846  خواهان ملیحه قصری 
دوالبی  دادخواستی به طرفیت  خوانده مازیار دباغی فرزند قاسمعلی- کیوان صادقی 
فرزند عبدالعلی- مهر انگیز عمو سلطانی  فرزند محمود به خواسته ابطال چک  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  ارجاع و 
به کالسه 960846  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/09/28 و ساعت 10 
صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
 در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:25175 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/505 در خصوص پرونده کالســه 961028 خواهان پیمان خرد پیشه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- غزاله رمضان پور 2- مسعود افشاری فر 3- امیر داوری 
دولت آبادی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/9/28 
ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
9 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 25170 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610106794700702 شــماره پرونــده:  8 شــماره ابالغنامــه: /507
9609986794700480 شماره بایگانی شعبه:960480 ابالغ شونده حقیقی: علی 
فاضلی سرطرهان به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/09/27 دوشنبه 
ساعت: 18 ،محل حضور: اصفهان- چهار راه شیخ صدوق- چهار راه وکال- مجتمع 
شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص دعوی حمید جمشیدیان قلعه 
سفیدی  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابــالغ 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 ســامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتــر خدمات الکترونیک قضائی و در 
صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:25115 

شعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 154 کلمه، 2 
کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/508 در خصوص پرونده کالســه 960655 خواهان فراز فرجاد پرور دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه به طرفیت محمد حیدری سورشــجانی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/9/28  ســاعت 8/30 تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:25125 شــعبه 11 
 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )108 کلمه، 

1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

8/509 اجــرای احکام حقوقی شــعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 960512 ج/ 2 له عباس شهبازی و علیه رحیم امانی و 
غیره مبنی بر دستور فروش ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 96/9/11 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 4 دانگ مشاع از شش دانگ ملکی با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای طرفین پرونده و اکنون 
در تصرف مالکانه مالکین می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین  واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی 
در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: یکباب خانه به پالک ثبتــی 12/9555 بخش 14 ثبت اصفهان 
به مســاحت عرصه 213/35 متر مربع مطابق مندرجات سند مالکیت که طبق سند 
مالکیت و توضیحات ظهر سند مالکیت شماره 475487 قباًل پالک 1940 باقیمانده 
بودکه در اجرای استانداردسازی به شــماره 9555 تبدیل شده است که پالک شامل 
ســه طبقه زیرزمین، همکف و اول جمعًا به مســاحت اعیانی بیش از 400 متر مربع 
دارای سازه به صورت نیمه اسکلت، سقفهای تیرچه بلوک، نما سنگی و سیمانی و با 
قدمت ساخت بیش از 25 سال می باشد مورد بازدید قرار گرفت ولیکن ساخت طبقات 
زیرزمین و همکف که به عنوان ســهم چهار دانگ مشاع مورد ارزیابی قرار می گیرد 
و در زمان بازدید تخلیه )بعلت پلمپ( بود و طبقه زیرزمین شــامل یک سالن بعالوه 
آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی و طبقه اول شامل اتاقهای خواب و هال پذیرایی 
و آشپزخانه با کابینت فلزی و حمام و سرویس بهداشتی و کف اتاقها موزاییک، دربهای 
داخلی چوبی و پنجره های پیرامونی آلومینیومی،  دارای آب و فاضالب و برق و گاز و 
گرمایش بصورت بخاری گازی و سرمایش کولرآبی و پارکینگ در همکف است. در 
زمان ساخت عقب نشینی صورت گرفته و در زمان نوسازی طبق نقشه های مصوب 

شهرداری دارای عقب نشینی مجدد می باشد. با توجه به کلیه عوامل مندرج در گزارش 
حاضر و موقعیت محلی و کاربری) مسکونی( و ابعاد پالک و در نظر گرفتن شرایط روز 
بازار و سایر عوامل موثر در قضیه و در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناسی و در نظر 
گرفتن مسئله فروش مشاعی ارزش روز ششــدانگ ملک مورد ارزیابی معادل چهار 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) 4/800/000/000 ریال( می گردد و ارزش 4 دانگ 
آن 3/200/000/000 ریال می باشد.  م الف:25128 شعبه 2 اجرای احکام حقوقی 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )478 کلمه، 5 کادر(
مزایده 

8/510 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962003 ج / اول له محمدرضا صبور وعلیه انیسه پور 
محمدی مبنی بر مطالبه دستور فروش ملک در روز سه شنبه مورخه 96/9/7 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15  جهت 
فروش شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی ذیل درج شده 
است واکنون در تصرف مالکانه خواهان می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه واز 
ملک بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008  در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت هزینه هــای اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: در خصوص بازدید و ارزیابی شــش دانگ ملک پالک ثبتی 47510 با 
هماهنگی و راهنمایی خواهان آقای محمدرضا صبور در تاریخ 96/4/28 از محل ملک 
مورد نظر واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی مقابل 
ورزشگاه خرازی پالک 426 با کدپستی 14 و 16513- 81579 بازدید بعمل آمده  و 
پس از اندازه گیری و برداشتهای الزم و مطالعه و معاینه فنی و ارزیابی ملک از نتیجه 
بررسی و اقدامات بعمل آمده هیئت سه نفره کارشناسان منتخب از محل به استحضار 
می رسانند. مشخصات ملک: ملک مورد نظر به آدرس فوق یک باب منزل دو طبقه 
جنوبی )در تو ساخت( به مســاحت 196/4= 24/4 * 8/05 )196/4 متر مربع( طبق 
سند مالکیت با دیوارهای جانبی و طاق ضربی و ستون های فلزی در وسط به صورت 
ناودانی دوبل 14 با قدمت 40 سال که در حال حاضر و در زمان بازدید دو باب مغازه 
در طبقه همکف موجود و مشغول فعالیت میباشند با توجه به نامه شماره 4/96/3931  
مورخ 96/3/24 شــهرداری منطقه چهار اصفهان در پاسخ نامه شماره 9620003/ 
ح/1 مورخ 96/3/16 آن دادگاه محترم )تصویر پیوست( در خصوص یک باب مغازه 
با مجوز تجا ری به مســاحت 18 مترمربع و خالف مالک در مورد حذف پارکینگ و 
تبدیل آن به واحد تجاری و نظر شــهرداری منطقه 4 نسبت به تبدیل وضعیت مغازه 
خالف به پارکینگ بصورت اولیه و کاربردی ملک مورد نظر بعنوان مسکونی مشخص 
و اعالم گردیده است. نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد فوق الذکر و موقعیت بنا، 
کاربری ملک، کیفیت بنا و مصالح، عمر بنا، وضعیت و شــرایط روز بازار و معامالت 
صورت گرفته در منطقه و مساحت عرصه و اعیان و اشتراکات و لحاظ جمیع عوامل 
موثر ارزیابی شش دانگ ملک موصوف به مبلغ کل 12/500/000/000 ریال )دوازده 
میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون تومان( 

برآورد و ارزیابی واعالم نظر می گردد.  م الف:25144 شــعبه اول اجرای احکام 
دادگستری اصفهان )485 کلمه، 5 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
8/513 اجرای احــکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالســه 960026 ج / اول له مرضیــه مجرد هراتیان و 
علیه فاطمه و عباس و بدری احمدزاده مبنی بر دســتور فروش ملک روز شنبه مورخ 
1396/9/11 ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شــش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناســی که ذیال درج شده اســت و اکنون در تصرف مالکانه / مالکین می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار می نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانی ذیل مراجعه و ازاموال بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت 
پایه به حساب دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمامی بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه می باشــد.اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی پالک 
ثبتی شماره 9219/13 بخش 3 ثبت اصفهان پیوست آن است اینجانبان کارشناسان 
منتخب در معیت خواهان و خوانده به محل مورد نظر واقع در اصفهان فلکه طوقچی 
خ عالمه مجلسی جنب ک دارالشفا زهرای مرضیه کدپستی 8155817553 مراجعه 
نموده و ضمن مطالعه مدارک ابزاری واستماع اظهارات طرفین بازدید و معاینه الزم 
صورت گرفت ومحل و موقعیت ملک با حدود قید شده در رونوشت سند مالکیت ارائه 
شده تطبیق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعالم می گردد. محل مورد بازدید مربوط 
به پالک ثبتی شماره 9219/13 شامل دو باب مغازه بر خیابان عالمه مجلسی و بنگاه 
پشت مغازه ها با ورودی از بر خیابان می باشــد مغازه ها با دیوارهای خشتی و سقف 
تیر چوبی کف موزاییک دیواره ها ســرامیک درب و پنجره آهنی و حفاظ کرکره ای 
قدیمی بنا  شده اســت و در حال حاضر تخلیه می باشد مســاحت فعلی این مغازه ها 
21/5 و 23/85 متر مربع می باشــد و بنگاه پشت مغازه ها شامل حیاط که قسمتی از 
آن با خرپای فلزی و سقف سبک با پوشــش ورق موجدار سیمانی مسقف شده است 
وکف موزاییک و اندود سیمانی می باشــد و اتاقهایی در قسمت شرق و جنوب حیاط 
است که با دیوارهای آجری و سقف چوبی درب و پنجره آهنی و سطوح داخلی دیوارها 
اندود گچی و رنگ آمیزی می باشد مساحت عرصه موجود قسمت حیاط و اتاق های 
احداث شده 352 متر مربع است ملک دارای اشتراکات آب و برق است و قدمت اعیانی 
احداث شده در آن بیش از 30 سال برآورد می شود بر اساس مدارک موجود در پرونده 
شهرداری این پالک ثبتی کاربری ملک فرهنگی- مذهبی است و قسمتی از آن در 
طرح تعریض خیابان قرار می گیرد و سقف سبک احداث شده در محدوده حیاط بدون 
مجوزات الزم از شهرداری ایجاد شده است. با توجه به مراتب باال وموقعیت ملک و 
قدمت وکیفیت اعیانی احداث شده در آن و کاربری و اعیانی ملک و لحاظ نمودن سایر 
عوامل موثر در ارزیابی شــش د انگ عرصه و اعیان این ملک شامل دو باب مغازه و 
بنگاه در حال حاضر 41/200/000/000 ریال )چهل و یک میلیارد و دویست میلیون 
ریال( تعیین و اعالم می گردد.  م الف:25136 شــعبه اول اجرای احکام حقوقی 

دادگستری اصفهان )534 کلمه، 6 کادر(

اخطار اجرایی
8/401 شــماره: 950747 به موجب رای شــماره 9609976793700541 تاریخ 
96/1/27 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم 1- سهیل ســلیمانی فرزند حسین 2- ســیما طاهری فرزند موسی  
3- سارا ســلیمانی فرزند حسین آقا هرسه به نشــانی مجهول المکان محکومند به 
طور تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار 
میلیون و هشــتصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/3/21 تا تاریخ اجرای حکم و 
پرداخت نیم عشر حق اجرا در محق محکوم له شرکت اعتباری کوثر با مدیریت عاملی 
عیسی رضایی  با وکالت صبا حسین پور به نشانی اصفهان میدان انقالب پاساژ انقالب 
طبقه دوم واحد 201، ضمنا تامین خواسته به شماره دادنامه 1011 مورخ 95/6/10 به 
اجرای احکام ارسال گردیده است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23974 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )234 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

8/402 شماره: 951133 به موجب رای شماره 4100239-960997 تاریخ 96/2/12 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهدی جوادی نسیم آبادی فرزند عیدی محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت وجه سفته به شماره 561398 و 561395 و 
561396 و 561397 و 2/572/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/9 لغایت تاریخ وصول بر عهده اجرای احکام محکوم 
می باشد در حق محکوم له علی کوشکی زمانی فرزند رسول به نشانی اصفهان خیابان 
کاوه ملک شهر آزادگان کوی گل ها افشار غربی فرعی اول سمت راست منزل روبرو 
طبقه باال با وکالت سید مجید مجیدیان به نشانی اصفهان چهار راه شیخ صدوق ابتدای 
شیخ صدوق شمالی ساختمان 400 طبقه سوم واحد 4، صادر و نیم عشر حق االجرا.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد 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:23986 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )244 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

8/403 شــماره: 960151 به موجب رای شــماره 9609976793801592 تاریخ 
96/4/21 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد کردی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هفت میلیون وپانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/900/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 968897-94/3/20 و 
نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له حسینعلی خسروی دهقی به نشانی اصفهان 

خ جابر انصاری ابتدای خ طاهر زاده مجتمع مسکونی یاس 1، ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23995 
شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )178 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/404 شــماره: 960166 به موجب رای شــماره 9609976797900653 تاریخ 
96/3/31 حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیــه محمد کردی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 272/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/2/31( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان حسینعلی خسروی دهقی به نشانی اصفهان خ جابر انصاری ابتدای طاهر زاده 
مجتمع مسکونی یاس 1 شماره 6 صادر بانضمام نیم عشر دولتی )پرونده فاقد تامین و 
اعسار می باشد(. 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 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:23996 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/405 شــماره: 52/176/96 به موجب رای شماره 9609976805200538 حوزه 
52 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- جمشید ساالر وند 2- علی موســوی هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند 
به پرداخت تضامنی به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/215/000 بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ 94/2/7 لغایت اجرای حکم  و نیم عشــر اجرایی در حق محکوم له 
حسینعلی خســروی دهقی به نشــانی خ جابر انصاری ابتدای خ طاهر زاده مجتمع 
مسکونی یاس 1، 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 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:23997 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/406 شــماره: 951015 به موجب رای شــماره 9509976794102242 تاریخ 
95/12/10 حوزه 11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم 1- علیرضا کاغذگران 2- مجید حاجی الیاسی 3- غالمحسین 
علیدادی 3- اســماعیل پور حیدری همگی مجهول المکان محکوم هستند به نحو 

تضامنی به پرداخت یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه 
قرارداد مشارکت و تسهیالت و مبلغ 3/495/000 ریال و بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و جریمه تاخیر در 
تادیه روز شــمار به مبلغ 132/258 ریال روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/16 
لغایت وصول در حق محکوم له موسسه اعتباری عســگریه ) ملل( به مدیریت سید 
امیر جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده به نشانی خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه 
راه مفید ساختمان مالی اعتباری عسگریه ونیم عشر حق االجرا اجرای احکام اعالم 
می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:23999 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )238 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

8/407 شماره: 96-171 به موجب رای شماره 547 تاریخ 96/4/22 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدرضا 
محمدی پور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت وجه یک فقره چک 
به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال به ش 314311 سررسید 93/6/30 بانضمام 
خسارات تاخیر از سررسید چک موصوفه لغایت اجرای احکام حکم و هزینه دادرسی 
جمعاً مبلغ 377/500 ریال و 12000 تومان نشر آگهی و نیم عشر در حق دولت در حق 
محکوم له حسینعلی خسروی دهقی به نشــانی خ جابر انصاری ابتدای خ طاهر زاده 
مجتمع مسکونی یاس یک ش 6، 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:23950 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/408 شماره: 950989 به موجب رای شماره 1654 تاریخ 95/9/28 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه صابر احمدی 
منجزی فرزند محمد قلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواهان و ســه میلیون و پانصد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید 95/6/1 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان رشید محمدی صادق آبادی با 
وکالت علی اکبر هادی به نشانی اصفهان سه راه حکیم نظامی خ ارتش مقابل بانک 
رفاه ساختمان آزادی طبقه اول دفتر وکالت علی اکبر هادی و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا ضمنا تامین خواسته و شــماره دادنامه 1393-95/8/8 اجرای احکام ارسال 
گردیده است. 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 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف:23955 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(

اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور
8/535 شــماره پرونــده: 139604002142000010/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600012 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802142000002 بدینوسیله به خانم 
سهیال رجبی فرزند محمد علی به شناســنامه 1490 صادره اصفهان به شماره ملی 
1283990474 و آقای ابراهیم رحیمیان عطا آبادی فرزند حسن به شناسنامه 158 
صادره از دهاقان به شــماره ملی 5129964772 مدیونین پرونده اجرایی کالســه 
9600012 ابالغ می گردد مبلــغ 10672607 ریال بابت اصل و خســارات تاخیر 
تاریخ 1396/04/31 که روزانــه مبلغ 6306 ریال به بدهی فــوق اضافه می گردد 
به مدیریت شــعب بانک ســپه منطقه اصفهان و مبلغ 533630 ریال بابت حقوق 
دولتی بانضمام حقوق دولتی روزهــای تاخیر به صندوق دولت بدهکار می باشــد 
که بستانکار به موجب نامه شــماره 533/96/66722 مورخ 1396/07/19 وارده به 
شماره 139605002142000422 مورخ 1396/08/08 تقاضای ممنوع الخروجی 
شما را نموده اســت، لذا به موجب این اخطاریه به شــما اخطار می گردد که از مورخ 
1396/08/09 ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م الف:96/234 اجرای اسناد 

رسمی دهاقان )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/541 مرجع رســیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونده 56/96 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 8/30 
صبح روز یکشنبه مورخه 1396/9/26، مشخصات خواهان:  مجتبی شرمین فرزند 
عبداله به نشانی خمینی شهر خ شریعتی کوچه پنجشنبه بازار جنب نانوایی شریفی، 
مشخصات خوانده: عیســی هرمزی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 5628 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/501 نظر به اینکه خواهــان علی امینیان آرانی با وکالت مصیب مرشــدی آرانی 
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت جواد دوالبی به مجتمع شوراهای 
حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف به کالسه 3/430/96 ثبت و برای تاریخ سه شنبه 96/10/19 ساعت 17/30 
وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلســه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده 
می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور ، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/561 
 عباســعلی دهقانی رئیس شــورای حل اختالف شعبه ســوم حقوقی آران و بیدگل

)154 کلمه، 3 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
8/460 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  10393/3608 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر منصوری فرزند حسین در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027004611- 96/4/25 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1396/9/18 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:25435 
 هادیــزاده رئیس ثبــت اســناد و امــالک منطقه شــرق اصفهــان)180 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/465 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره  6250/8 واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتــی به نام محمد حســین مهتری 
 خوراسگانی فرزند رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
 96 /3 /29  -139660302027003439 نیامــده طبــق رای شــماره  
مفروز گردیــده اینک بنا به دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبت و 
بر طبق تقاضــای نامبــرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه 
1396/9/21 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بــه موجب این 
آگهی به کلیــه مالکین و مجاوریــن اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابنــد اعتراضیــات مجاوریــن و صاحبان امــالک مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظــرف یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی 
 با تقدیم دادخواســت به مراجــع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را
  اخذ و بــه این اداره تســلیم نمایــد.  م الــف:25528 هادیــزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/497 رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت عالءالدین گلی به طرفیت اصغر 
زمانی خارائی به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه و یک میلیون و سیصد هزار ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 46633 – 95/04/25 عهــده ی بانک صادرات بانضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رســیدگی مورخه 95/12/24 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده 
و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به 

شرح صورتجلسه مورخه 95/12/24 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت 
 خوانده و به پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته
 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ ، قابل واخواهی در همین شعبه وپس از  آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
 نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد . 
5  زهــره گرامــی نــوش آبــادی شــعبه  /2 /96 /557 م الــف: 
کلمــه،  302 ( بیــدگل  و  آران  شهرســتان  قضایــی  حقوقــی   دوم 

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/498 نظر به اینکه خواهــان علی امینیان آرانی با وکالت مصیب مرشــدی آرانی 
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت سید ایمان احســانی سرشکه به 
مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیــدگل تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 
ســوم حقوقی شــورای حل اختالف به کالســه 3/428/96 ثبت و برای تاریخ سه 
 شــنبه 96/10/19 ســاعت 17 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجــا که خوانده
 فــوق الذکر مجهــول المــکان بــوده لذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئین 
دادرســی  دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ 
می گردد که در وقت در جلســه دادرســی حاضر شــوند . ضمنا نامبــرده می تواند 
تا قبل از جلســه رســیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمایند . انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شــده 
 در صــورت عــدم حضــور ، شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمود. 
م الف: 5/2/96/558 عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم 

حقوقی آران و بیدگل )156 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/499 نظر به اینکه خواهان علیرضا قدیری آرانی با وکالت مصیب مرشــدی آرانی 
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت محمدرضا بابائی – علی کریمی 
مشــکاتی  به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 3/574/96 ثبت و برای تاریخ 
یکشنبه 96/09/26 ساعت 18/30 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتــب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
 دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند . انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور ، شــورا تصمیم 
مقتضی اتخــاذ خواهد نمــود. م الــف: 5/2/96/559 عباســعلی دهقانی 
 رئیس شــورای حل اختالف شــعبه ســوم حقوقــی آران و بیــدگل )156 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/500 نظر به اینکه خواهان علیرضا قدیری آرانی با وکالت مصیب مرشــدی آرانی 
دادخواستی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت اردشیر کوالنی به مجتمع شوراهای 
حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف به کالسه 3/572/96 ثبت و برای تاریخ یکشنبه 96/09/26 ساعت 18 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می 
تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور ، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/560 
عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل )153 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970367800038 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /253
9609980367800013 شــماره بایگانی شــعبه: 960018 خواهان: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( به نشــانی اصفهان- خ حکیم نظامی- خ حسین آباد پالک 
40، خوانده: آقای جعفر منافی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: تعیین تکلیف 
اموال بجامانده، گردشــکار: دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده و اســتماع 
 مدافعــات متهم، ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح
 ذیل مبادرت رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان 
امام به شــماره 302949 مورخ 90/10/11 و درخواســت مــورخ 96/1/19 مبنی 
بر تعیین تکلیف اموال بجای مانــده از آقای جعفر منافی فرزند آقا میرزا هاشــم از 
جمله پالک ثبتی 141/272 بخش 14 ثبت اصفهان، نظر به اینکه حســب استعالم 
سجلی مورخ 93/3/29 از اداره ثبت احوال اصفهان مشــارالیه نه تنها کارت ملی و 
شناسنامه جمهوری اسالمی ایران را دریافت ننموده بلکه در سال 75 به شماره 112 
وزارت امور خارجه نیز فوت نموده و تاکنون وارثی از وی شناســایی نشده است کما 
 اینکه بنابر مســتندات موجود پرونده حصر وراثت و مالیات بر ارث نیز تشکیل نیافته
 و از ســوی دیگر بنا به اســتعالم مورخ 90/4/12 پلیس مهاجــرت و گذرنامه ناجا، 
نامبرده تاکنون هیچ ترددی از مرزهای رسمی کشور نداشــته است از آنجا که بنابر 
تحقیقات معموله و مدارک ضمیمه شده در پرونده مسجل است که ملک صدرالذکر 
در معرض نقل و انتقال اشــخاص غیر قرار گرفته و یا مورد ادعای غیر قانونی برخی 
اشخاص است و با توجه به وضعیت مالک رســمی آن در جهت جلوگیری از تضییع 
 بیت المال و دست اندازی افراد سودجو با اســتناد به مواد 5 و 8 و 11 و 18 آئین نامه

 اصالحی نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساســی حکم به 
ضبط کلیه اموال بجــای مانده ازآقای جعفر منافی از جملــه پالک ثبتی 141/272 
 بخش 14 اصفهان به نفع ســتاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم می دارد. رای 
صــادره غیابی و ظــرف مهلت قانونــی قابل واخواهــی در این مرجع می باشــد. 

م الف:23956  دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )328 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/269 شــماره دادنامــه: 9609970350900996 شــماره پرونــده هــا: 

9509980350900593 و 9509980350900592 شــماره بایگانــی شــعبه: 
950685 و 950684 خواهان هــا: 1- آقای علی اکبر ســلطانی فرزند محمد علی 
با وکالت آقای ســعید کوهی اصفهانــی فرزند قدیرعلی 2- آقــای مرتضی قادری 
زفره فرزند محمد علی با وکالت آقای ســعید کوهی اصفهانــی فرزند قدیرعلی هر 
دو به نشانی استان اصفهان – شهرســتان اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین 
گلزار و ملک مقابل صندوق مهر امام رضا)ع( مجتمع امین 1 طبقه سوم، خواندگان: 
1- آقای جواد نوری 2- آقای جواد نوری همگی به نشانی اصفهان- خ هشت بهشت 
 غربی- ساختمان 133- طبقه 3- پالک 1، 3-آقای تقی مالآقایی به نشانی اصفهان-
 جی- بعد از شــهید رجایی- داروخانه دامپزشــکی مهر- پالک 1، 4- آقای محمد 
جواد قربانی به  نشــانی اصفهان- خ جی- نبش اتوبان- فرعــی 71 آزادی- طبقه 
ســوم- پالک 1، 5- آقای بهرام عبداللهــی 6- آقای بهــرام عبداللهی همگی به 
نشانی اصفهان- هشــت بهشت غربی- ساختمان بهشــت- طبقه اول- پالک 1، 
7- آقای تقی مالآقایی به نشــانی اصفهان- جی- بعد از شــهید رجایی- داروخانه 
دامپزشــکی مهر- پالک 1، 8- آقــای محمد جــواد قربانی به  نشــانی اصفهان 
اتوبان صیاد شــیرازی ما بین هشــت بهشت شرقی و جی شــرقی نبش کوچه 71 
،خواســته ها: 1- صدور حکم ورشکســتگی 2- صدور حکم ورشکستگی، دادگاه 
 با بررســی اوراق پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل اقــدام به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهانها آقایان علی اکبر ســلطانی 
فرزند محمد علی و مرتضی قــادری زفره فرزند محمد علی بــه طرفیت خواندگان 
محمد جواد قربانــی- تقی مالآقایی- جــواد نوری- بهرام عبداللهی به خواســته 
صدور حکم ورشکســتگی خواهانهــا دادگاه نظر بــه اینکه خواهانهــا به عنوان 
 شریک بوده و بســتانکاران و بدهکاران به ایشان اکثرا یکســان می باشند الزم بود 
تا به صورت توامان مورد رســیدگی قــرار گیرند و به خرید و فروش مرغ گوشــتی 
اشــتغال داشــته و هر چند تاریخ توقف به صورت دقیق معلوم نمی باشد به نظر می 
رسد حداقل شــش ماه قبل از طرح دعوی متوقف بوده اند و لذا دادگاه به استناد مواد 
412 و 413 و 416 و 417 و 433 و 537 قانون تجارت حکم بر ورشکستگی خواهانها 
 صادر و اعالم و تاریخ توقف آنهــا را اول فروردین ماه 1395 تعیین می کند و با توجه

 به اینکه تاجر اموال خود را مخفی نموده اســت و اداره محترم تصفیه باید نســبت 
به شناســایی آنها اقدام کند و سرنوشــت اموال تحصیل شــده مجهول می باشد 
و با توجه بــه اینکه تاجر مقررات مــاده 413 قانون تجارت را رعایت نکرده اســت 
و در دوران توقف اقــدام به پرداخت وجوهــی به تعدادی از طلبــکاران کرده که با 
این عمل طلــب آنها را بر دیگران ترجیــح داده و ظرف مهلت مقــرر قانونی اعالم 
توقف نکرده اســت نوع ورشکســتگی را ورشکســتگی به تقصیــر تعیین و اعالم 
می کند حکم صادر شــده موقتا قابل اجرا بــوده و اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
اصفهان باید نســبت به مهرموم اموال و فراهم نمودن مقدمات تصفیه و شناسایی 
اموال ایشــان اقدام کند و چنانچه طلبکاران و بســتانکاران دیگــری غیر آنچه که 
معرفی شــده اند وجود داشــت اعالم جرم گردد رای صادر شــده نسبت به طرفین 
حضوری و ظــرف 20 روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی اســت و نســبت 
 به اشــخاص ذینفع ظــرف یکماه از تایــخ اعالن قابــل اعتراض در ایــن دادگاه 
می باشد. م الف: 23902 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )541 کلمه، 

6 کادر(

ابالغ اجرائیه
8/531 شــماره پرونــده: 139604002003000798/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9601704/1 شــماره آگهــی ابالغیــه: 139603802003000223 آگهی ابالغ 
اجرائیه کالســه: 139604002003000798/1 بدینوســیله به 1-مهرناز نظرپور 
فرزند محمدیار به شماره ملی 4269484276 به نشانی شهرک زاینده رود سرو 28 
منزل دست چپ کدپستی 81799-94176 و 2- مجتبی شانه ساز فرزند مصطفی 
به شماره ملی 1284834409 کدپستی 81799-47975 بدهکاران پرونده کالسه 
139604002003000798/1 که برابر گزارش اداره پســت نشاط اصفهان شناخته 
نگردیده اند ابالغ می گــردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 6603437588006-
95/06/18 بین شما و بانک ملی شعبه غدیر اصفهان مبلغ 130/151/327 ریال بابت 
اصل، سود و خسارت تاخیر بانضمام حقوق دولتی متعلقه بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 
خواهد شد.  م الف:25888  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
8/532 شــماره پرونــده: 139604002004000093/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600363/2 شماره آگهی ابالغیه: 139605102004002502 آگهی ابالغ اجرائیه 
پرونده: 9600363 بدینوسیله به آقای محمد شــفیعیون بدهکار پرونده فوق ساکن 
اصفهان چهارباغ باال روبروی بیمارستان شریعتی کوچه سرور پالک 436 کدپستی 
8168663933 که برابر گزارش مامور مربوطه  آدرس شما شناسایی  نگردیده است 
ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 38983-1388/10/9 تنظیمی در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 129 اصفهان مبلغ 610/000/000 ریال بابت اصل تسهیالت و 
بانضمام کلیه هزینه های ثبتی و قانونی و حق الوکاله متعلقه بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به شــماره بایگانی 9600363 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی موضوع تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالک شماره 4746 
فرعی مجزی شــده از 35 فرعی واقع در صفائیه از 693 اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان طبق  مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف:25889  اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان )222 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه   

8/533 شــماره پرونــده: 139604002003000797/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9601703/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000221 آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139604002003000797/1 بدینوســیله به 1- ابراهیم آذری دهکردی 
فرزند حیدر علی به شــماره ملی 1970230509 به نشانی روشــن دشت سرو 28 
منزل سوم چپ کدپســتی 8314755591 و 2- مجتبی شانه ساز فرزند مصطفی به 
شماره ملی 1284834409 به نشانی شــهرک زاینده رود پروژه مسکونی امام رضا 
بلوک 24050 طبقه 1 واحد 4 کدپســتی 8179994176 بدهکاران پرونده کالسه 

139604002003000797/1 که برابر گزارش اداره پســت نشاط اصفهان شناخته 
نگردیده اند ابالغ می گــردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 6603613014008-

95/08/05 بین شما و بانک ملی شــعبه غدیر اصفهان مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل، مبلغ 30/151/327 ریال بابت سود بانضمام حقوق دولتی متعلقه بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شــد.  م الف:25890  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

)218 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/539 آقای نوروز علی فتحیان دستگردی دارای شناســنامه شماره 432 به شرح 
دادخواست به کالسه  682/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خدیجه فتحیان دستگردی به شناسنامه 685 در تاریخ 
1395/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- نعمت اله فتحیان دستگردی فرزند رمضان، ش.ش 384 )فرزند( 
2- حجت اله فتحیان فرزند رمضــان، ش.ش 2033 )فرزند( 3- نوروزعلی فتحیان 
دســتگردی فرزند رمضان، ش.ش 432 )فرزند( 4- معصومه فتحیان دســتگردی 
فرزند رمضان، ش.ش 1206 )فرزند( 5- فاطمه فتحیان دستگردی فرزند رمضان، 
ش.ش 32 )فرزند( 6- زهرا بیگم فتحیان دستگردی فرزند رمضان، ش.ش 1323 
)فرزند( 7- کبرا فتحیان دســتگردی فرزند رمضــان، ش.ش 78 )فرزند( 8- زینت 
فتحیان دســتگردی فرزند رمضان، ش.ش 1108 )فرزند( 9- ماه سلطان فتحیان 
دســتگردی فرزند رمضان، ش.ش 1292 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5624 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/540 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالسه پرونده 1663/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11 صبح 
روز دوشنبه مورخه 1396/11/9، مشخصات خواهان:  طهماسب اسدی فرزند غالم 
عباس به نشانی خمینی شهر خ نبوی منش وازیچه کوچه 121، مشخصات خوانده: 
منوچهر بابایی فرزند حیاتقلی ، خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه 5 فقره سفته به مبلغ 
یکصد میلیون ریال با خسارت هزینه های دادرسی و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل 
خواهان: تصویر مصدق پنج فقره سفته، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5627 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )190 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/542 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1723/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ساعت 5/30 روز شنبه 
مورخه 1396/10/9، مشخصات خواهان:  فتح اله حسن وندی فرزند نصیر به نشانی 
خمینی شهر خ حافظ جنب کوچه شهید ملک زاده پ 63، مشخصات خوانده: 1- سید 
محمد توکلی 2-  سعید اسماعیلی 3- نیاز مجنون 4- شرکت توکا تدارک با نمایندگی 
سید محمد توکلی، دالیل خواهان: مطالبه ثمن حاصل از مابه التفاوت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
 قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5630 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970351101187 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /262
9609980351100222 شماره بایگانی شعبه: 960255 خواهان: آقای محمدرضا 
بیگی دارگانی فرزندغالمحسین به نشانی استان اصفهان- شهراصفهان- بزرگمهر 
 ، خواندگان: 1- آقای علی رضا عابدی نیا فرزند حســین به نشانی اصفهان- هفتون
 خ معراج بعد از فلکه زرین کوب انبار سروش ک پ 8178596858، 2- آقای مسعود 
بشاش پســندیده فرزند محمد به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقــای محمدرضا بیگی دارگانی فرزند غالمحســین به طرفیت 
1- مسعود بشاش پسندیده 2- علیرضا عابدی نیا فرزند حسین به خواسته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و بیســت میلیون ریال بابت وجه یک 
 فقره چک به شــماره 240482 مــورخ 96/2/25 عهده بانک رفاه کارگران شــعبه
 مرکزی کیش از حساب جاری 3283240 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن 
و با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و 
مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری 
و با عنایت به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و اســتحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته لذا 
دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 249 و 309 و 313 قانون 
 تجارت و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 
و 519 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 و رای وحدت رویه شــماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی 
دیوان عالی کشــور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست 
و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهل و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ دویست و بیســت هزار ریال بابت 
هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
 چک لغایت زمان وصول آن براساس شــاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادرو اعالم می نماید و اجرای 
احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خســارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت 

به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بــوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، 
 ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکزاستان می باشد. 
 م الــف: 23931 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهــان )440 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9309970350901462 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /270
9309980350900346 شماره بایگانی شعبه: 930390 خواهان: بانک مهر اقتصاد 
نوین- حمید نوری با وکالت خانم معصومه کریمی نورالدین وند به نشــانی اصفهان 
چهار راه توحید ط دوم بانک ملت ساختمان بهســامان واحد 7 موسسه حقوقی جم، 
خواندگان: 1- آقای شهروز قانونی 2- خانم فلور اشراقی همگی به نشانی اصفهان 
سپاهان شهر خ ســبالن مجتمع صدف هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه بابت ...، دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را 
 اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان

 بانک مهر اقتصاد با وکالــت معصومه کریمی نورالدین وند بــه طرفیت خواندگان 
1- فلورا اشراقی 2- شهروز قانونی – به خواسته مطالبه مبلغ 57/000/000 وجه یک 
فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد باتوجه به دادخواست 
تقدیمــی و فتوکپی مصدق چک شــماره 795207 عهده بانک ملــت 91/7/10 و 
 گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد 
و دفاع در قبال دعوی مطرح شــده و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به 
وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشــتغال ذمه صادرکننده می باشد دادگاه 
دعوی را وارد دانســته به اســتناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 57/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/980/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
 وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین

 شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررســید چک در زمان اجرا محاســبه 
می شــود. رای صادر شــده غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در ایــن دادگاه و ظرف بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیدنظر خواهی اســت. 
 م الف: 23901 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )306 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106794801133 شــماره پرونــده:  /125
9609986794800097 شــماره بایگانی شــعبه: 960097  ابالغ شونده حقیقی: 
خدیجه صفری قهســاره به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/10/04 
دوشــنبه ســاعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب ســاختمان صبا- پالک 57، در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این 
 ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایی به صــورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به

 صورت کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است 
نسبت به ثبت نام و مشــاهده 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 یکــی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائــی و در صورت عدم 
دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائــی مراجعه نمایید. م الف:24016 شــعبه 
 18 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان) مجتمع شــماره یــک( ) 148 کلمه،

 2 کادر(
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 چادرهای قاچاق چینی
 در راه اصفهان

بیش از یک میلیارد ریال پارچه چادری قاچاق در اصفهان کشف شد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: از یک واحد 
تخلیه بار در غرب اصفهان ۱۵۶ طاقه پارچه چادری قاچاق از کشور 

کره جنوبی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کشف شد.
جواد محمدی فشارکی به بازرسی دیگری از یک واحد تخلیه بار در 
غرب اصفهان اشــاره کرد و افزود: در این بازرسی نیز ۱۶ هزار بسته 
بلبرینگ ژاپنی قاچاق به ارزش یک میلیــارد و ۱2۰ میلیون ریال 
کشف و تحویل مراجع قضائی شد. وی با اشــاره به بازرسی از یک 
واحد تخلیه بار در شمال شــرق اصفهان، گفت: در این بازرسی نیز 
322 بسته انواع پودرمکمل بدنسازی قاچاق به ارزش 4۰۰میلیون 
ریال کشف و جمع آوری شد و همچنین دو هزار و ۱۰۰بسته شکالت 
ترکیه ای قاچاق به ارزش ۱۰۵ میلیون ریال کشــف، جمع آوری و 

تحویل مراجع قضائی شد.

 مهار آتش سوزی انبار اسید 
در اصفهان 

آتش سوزی بزرگ مواد شیمیایی کارگاه صنعتی شرق اصفهان مهار 
شد.  مدیر روابط عمومی آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت : این آتش سوزی در کارگاه صنعتی چهار هزار متری 
مواد شیمیایی و اســیدی در منطقه روشن دشــت، شهرک حاج 

میرزایی اصفهان  واقع در شرق اصفهان رخ داد.
محمدشــریعتی با اشــاره به اینکه برای مهار این آتش سوزی ۱۵ 
ایستگاه آتش نشانی در قالب ۶۰ نفر نیرو  به منطقه اعزام شدند،افزود: 

این آتش پس از سه ساعت  تالش نیرو های آتش نشان اطفا شد.
وی از مصدوم شدن 9 آتش نشان در این عملیات خبر داد و گفت: 
وضعیت عمومی شش نفر از این آتش نشانان که در بیمارستان های 
فارابی و الزهرا)س( اصفهان بستری شــدند مساعد است و سه نفر 

دیگر تحت شرایط ویژه درمانی قرار گرفته اند.

کفش قاچاق در پای اصفهانی ها
محموله کفش قاچاق از منزلی مســکونی در شهر اصفهان کشف 
وجمع آوری شد. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
در بازرسی میدانی و تخصصی کارشناسان مبارزه با قاچاق کاالی این 
مدیریت به همراه پلیس آگاهی، از منزلی مسکونی در این شهر پنج 
هزار  جفت انواع کفش خارجی  کشف شد.جواد محمدی فشارکی 
ارزش کفش های خارجی قاچاق را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
بیان کرد و  افزود: پرونده این محموله قاچاق برای رسیدگی به مراجع 

قضائی ارسال شد.

محیط زیست

تشکیل کمیته مشترک معادن 
به زودی در استان اصفهان

کمیته سه جانبه حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و 
آبخیزداری و صنعت معدن و تجارت با حمایت دستگاه 
قضائی در استان به منظور دستیابی به وحدت نظر در 

اعمال قوانین معادن تشکیل می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قاضی حسن 
رحیمی، دادســتان عمومی و انقالب اسالمی استان 
دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار دادستان اصفهان 
موضوع محیط زیست را از دغدغه های مهم دستگاه 
قضائی خواند که همچون مباحث مربوط به بهداشت و 
استاندارد به دلیل درگیر بودن سالمت عموم مردم با آن 

مورد توجه و عنایت خاص قوه قضائیه است.
سید رحمان دانیالی ایجاد شعبات ویژه محیط زیست 
در اصفهان را طی سال های اخیر از مهم ترین اقدام های 
قضائی برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به جرایم 
محیط زیستی برشمرد و بر لزوم اصالح قانون معادن 
به دلیل معضالت زیســت محیطی ناشــی از تبعات 
معدنکاری بیش از ظرفیت و تحمل محیط زیست در 
برخی از نقاط استان تاکید کرد. قاضی حسن رحیمی از 
تشکیل کمیته سه جانبه حفاظت محیط زیست؛ منابع 
طبیعی و آبخیزداری و صنعت معدن و تجارت خبر داد 
که با حمایت دســتگاه قضائی در استان؛ دستیابی به 
وحدت نظر در اعمال قوانین معادن از مهم ترین ثمرات 

تشکیل این کمیته خواهد بود.

جمع آوری ده ها کیلوگرم 
زباله از منطقه کویر مرنجاب 
ده ها کیلوگرم زباله های به جا مانده از گردشــگران 
در منطقه نمونه گردشگری کویر مرنجاب شهرستان 
آران و بیدگل از سوی جمعی از فعاالن محیط زیست و 

گردشگری جمع آوری شد.
کلوپ سافاری استان اصفهان با مشارکت انجمن های 
فعال گردشگری و دوستداران محیط زیست به مدت ۶ 
ساعت در اقدامی نمادین با هدف فرهنگ سازی و جلب 
مشارکت مردم و گردشگران بخش هایی از منطقه نمونه 
گردشگری کویر مرنجاب را از زباله ها پاک سازی کردند. 
رییس کلوپ سافاری استان اصفهان گفت: مشارکت در 
پاک سازی محیط زیست از برنامه هایی است که بیشتر 
پیگیری خواهد شد زیرا با استقبال بسیار خوب مردم و 
فعاالن روبه رو می شود و از سوی فرهنگ نریختن زباله 

در محیط پیرامونی در حال نهادینه شدن است.

بـا عجلـه از پلـه هـای برقـی پـل  سمیه حفیظی
عابرپیاده بـاال رفتم تا زودتـر به محل 
کارم برسـم. بـه پلـه آخـر کـه رسـیدم پارچـه ای زرد رنـگ، 
توجهم را جلـب کرد کـه با رنـگ قرمز روی آن نوشـته شـده 
بـود: »مواظـب لباس هـای خـود باشـید؛ پـل در حـال رنگ 
آمیزی اسـت«. نگاهم بـه چند قوطـی رنگ افتاد کـه در یکی 
از آنهـا بـاز مانـده و چند قلـم مو هـم در انـدازه هـای مختلف 
کنار قوطی ها بـود، اما اثـری از کارگران دیده نمی شـد. برایم 
این سـوال پیش آمد که چرا یـک جعبه مخصوص بـرای قرار 
گرفتن رنـگ ها وجود نداشـت تا اگـر کودکی یا فـرد ناآگاهی 
از کنـار رنـگ ها و قلـم موها عبـور مـی کند کفش و لباسـش 
رنگی نشـود! بـا افتـادن قطـره ای رنـگ روی لبه پل سـرم را 

بلند کـردم و با دیـدن دو کارگر نقـاش روی نرده ها نفسـم در 
سـینه حبس شـد! کارگران بـرای رنـگ کردن قسـمت های 
باالیی و نـرده های پشـت تابلوی تبلیغـات روی لبـه های پل 
ایسـتاده بودنـد و بیـم هـر آن سـقوط آنهـا، لـرزه بـر اندامـم 
انداخت. یـک لحظـه غفلـت و لغزیدن پـای آنهـا برابر بـود با 
مرگ! خواسـتم صدایشـان کنم و از آنها بپرسـم چرا از وسایل 
ایمنـی اسـتفاده نکـرده انـد، امـا نگـران بـودم با پرت شـدن 
حواسشـان کال از زندگی پـرت شـوند؛ بنابراین راهـم را ادامه 

دادم و از پل عبور کردم. 
هر سـاله پزشـکی قانونی آمـاری از حـوادث ناشـی از کار ارائه 
می دهد که بیشـتر آنها مربوط به کارهای سـاختمانی اسـت 
و بزرگ تریـن دلیلـش هـم سـقوط! بـر اسـاس ایـن آمارهـا 

رعایت نکردن ایمنی سـاالنه جـان چندهزار نفـر از هموطنان 
ما را مـی گیـرد و ایـن سـواالت را بـه ذهـن متبادر مـی کند 
که آیـا متولی بـرای آموزش بـه کارگران وجـود نـدارد؟ و اگر 
هسـت چرا کسـی بر این موضوع نظارت نمی کنـد؟ هر کدام 
از این افراد نـان آور خانواده ای چندنفره هسـتند کـه با مرگ 
یـا از کارافتادگی آنها تعدادی بی سرپرسـت بـه جامعه افزوده 
می شـود. بار مالـی این موضـوع به مراتـب بیـش از هزینه ای 
اسـت که برای ایمنـی صرف می شـود، امـا متاسـفانه هنوز با 
وجـود تعـداد زیاد خبرهـا دربـاره حـوادث کاری این مسـئله 
جـدی گرفتـه نمی شـود. بـر اسـاس آییـن نامـه ایمنـی کار 
در ارتفـاع وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعي، »عامـل کار در 
ارتفاعات فردي اسـت که آموزش هاي متناسـب با نوع کار در 
ارتفاع را حسـب شـرایط گذرانده و نسـبت به اخذ گواهینامه 
مربـوط از مراجـع ذي صالح آموزشـي اقـدام نموده و قـادر به 
انجـام کار بـه صـورت ایمن اسـت.« کـه اگر چنین شـخصی 
را عامـل کار در رنـگ کـردن پـل هـای عابرپیـاده قـرارداده 
انـد و آمـوزش هـای الزم را دریافـت کـرده اسـت چـرا هیـچ 
کـدام از نـکات ایمنـی را رعایـت نمی کنـد؟ همچنیـن ماده 
یک ایـن آییـن نامه مـی گویـد: کارفرما مکلف اسـت نسـبت 
به شناسـایي و ارزیابـي مخاطـرات و ایمن سـازي محیط کار 
اقـدام کند و در مـاده دو مـی خوانیـم: کارفرما مکلف اسـت با 
اسـتفاده از سـامانه هاي انجام ایمن کار در ارتفاع متناسـب با 
نوع کار، ایمنـي افرادي کـه در ارتفاع بیش از ۱/2 متر نسـبت 
به سـطح مبنا مشـغول کار مـي باشـند را تامین کنـد. ماده 3 
نیز مـی افزاید: کارفرما مکلف اسـت نسـبت بـه تهیه لـوازم و 
تجهیزات اسـتاندارد و متناسـب با نوع کار در ارتفاع که داراي 
لوح شناسـایي حاوي اطالعـات فني بوده و در محل مناسـبي 
از تجهیـزات قابل رویـت ، نصب شـده اسـت اقـدام و آن را در 
اختیـار کارگران قـرار دهد. بر اسـاس آمارها، بیشـترین دلیل 
مـرگ و میر کارگـران در اصفهان سـقوط از ارتفاع بوده اسـت 
که همگی ناشـی از رعایت نکـردن ایمنی هـای الزم در حین 
کار اسـت. چه بر اثر بـی توجهی کارفرمـا به قوانیـن کار و چه 
سـهل انگاری خود کارگـران کـه در هر صورت رخـداد چنین 

اتفاقاتـی هزینه هایـی را بـر دوش جامعه مـی گذارد.
 امید اسـت مسـئوالن و متولیـان امـر در این خصـوص توجه 
بیشتری داشـته باشـند تا این قشـر زحمتکش برای به دست 

آوردن مخـارج زندگی، جان خـود را بر سـر کار نگذارند.

کارگرانی که ایمنی را رعایت نمی کنند؛

نان درآوردن به قیمت جان!

در شهر

معاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان، از 
فعالیت۷۵۶ داروخانه در سطح استان خبر داد و گفت: از این 

تعداد 4۱۰ داروخانه در شهر اصفهان فعالیت می کنند.
عباس جعفریان دهکــردی، اظهار کرد: وظیفــه اصلی این 
معاونت، نظارت به منظور تامین امنیت و سالمت فرآورده ها 
از جمله ســالمت محورها از دارو تا غذاست.وی با بیان اینکه 

۵۷ شرکت پخش دارویی در اســتان اصفهان فعال هستند، 
اظهار کرد: ۷۵۶ داروخانه در سطح اســتان فعال هستند که 
از این تعداد، 4۱۰ داروخانه در شــهر اصفهــان فعالیت می 
کنند؛ همچنین ماهیانه 3۰۰ مورد بازرســی از داروخانه ها 
انجام می گیرد.معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان، با بیان اینکه سیســتم مکانیزه داروخانه ها را مورد 

تاکید داشــته ایم، اظهار کرد: در این صورت زمانی که مصرف 
کننده نیاز به فاکتور داشته باشند ســریع صادر و در اختیار 
آنها قرار خواهد گرفت.وی تصریح کــرد: در صورت دریافت 
گزارشی از داروخانه ها عالوه بر بازرسی های برنامه ریزی شده، 
بازرسی های ویژه برای رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف یا 
اشکال انجام می شود.جعفریان با بیان اینکه دو دسته دارو در 
کشور داریم، اظهار کرد: داروهای تولید داخلی و دسته دوم، 
داروها و فرآورده های خارجی اســت که باید دارای برچسب 

اصالت و سالمت باشند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

فعالیت ۷۵۶ داروخانه در استان اصفهان

مفاد آراء
8/119 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت  
صادر خواهد شد.

1- برابر راي شــماره 139660302016000188 مورخ 96/06/14 مالكيت آقاي 
روح اله هاشم پورمحمدي بشناسنامه 420 كدملي 5499280576 صادره از حوزه 2 
روستايي تيران فرزند مهديقلي در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 
270/20 مترمربع مجزي شــده از پالک شــماره 8 فرعــي از 136  اصلي واقع در 

روستاي  
هالب بخش دوازده ثبت اصفهان  خريداري از فتح اله فردوسيان 

 فرزند عزيزاله
2- برابــر راي شــماره 139660302016000189 مــورخ 96/06/14 مالكيت 
آقاي فرهاد فردوســيان نجف آبادي بشناســنامه 397 كدملــي 1090912706 
صادره از حوزه يك نجف آباد فرزند عزيزاهلل در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
363/45 مترمربع مجزي شــده از پالک شــماره 11 فرعي از 136  اصلي واقع در 
 روســتاي هالب بخش دوازده ثبت اصفهان خريداري از حبيبه فردوسيان و عزيزاله

 فردوسيان
3- برابر راي شــماره 139660302016000205 مورخ 96/06/22 مالكيت آقاي 
هوشنگ هاشم پور بشناســنامه 7 و كدملي 5499668205 صادره از حوزه 2 تيران 
فرزند قدرت اله در ششدانگ عرصه و اعيان  يكباب خانه به مساحت 280/20 مترمربع 
پالک شماره 8 فرعي از 136  اصلي واقع در روستاي هالب بخش دوازده ثبت اصفهان 

خريداري از قدرت اله هاشم پور محمدي و فتح اله فردوسيان 
4- برابر راي شماره 139660302016000206 مورخ 96/06/22 مالكيت خانم طيبه 
روحاني نجف آبادي بشناسنامه 543 كدملي 1091059640 صادره از حوزه يك نجف 
آّباد فرزند موهبت اله در ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 414/35 مترمربع مجزي 
شده از پالک شماره 10 فرعي از 136 اصلي واقع در روستاي هالب  بخش دوازده ثبت 

اصفهان خريداري از ناصر و خاور روحاني و موهبت اله روحاني
5- برابر راي شــماره 139660302016000230 مورخ 96/06/27 مالكيت آقاي 
مسعود روحاني نجف آبادي بشناسنامه 696 كدملي 1289376557 صادره از حوزه 
26 اصفهان فرزند هوشنگ ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 738 
مترمربع پالک شماره 15 فرعي از 136 اصلي واقع در روستاي هالب  بخش دوازده 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداري از فرج اله فردوســيان و حســينعلي 

فردوسيان
6- برابر راي شماره 139660302016000231 مورخ 96/6/27 مالكيت آقاي ضياء 

اهلل سبحانيان نجف آبادي بشناســنامه 133 كدملي 1090973268 صادره از حوزه 
يك نجف آباد فرزند نصراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
ششدانگ 500/56 مترمربع مجزي شده از پالک 136 اصلي واقع در روستاي هالب  
بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريــداري از رحيم بركت و فرج 

اله فردوسيان
7- برابر راي شــماره 139660302016000232 مورخ 96/06/27 مالكيت آقاي 
اردشــير آگاهي بشناســنامه 848 كدملي 1285540131 صــادره اصفهان فرزند 
غالمحسين در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مساحت ششدانگ 
500/56  مترمربع پالک شماره 136 اصلي واقع در روستاي هالب  بخش دوازده ثبت 

اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداري از رحيم بركت و فرج اله فردوسيان
8- برابر راي شــماره 139660302016000233 مورخ 96/06/28 مالكيت آقاي 
فواد فيروزمندي نجف آبادي بشناسنامه 371 كدملي 1091568022 صادره از نجف 
آباد فرزند عطاء اله  در ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت ششدانگ 
479/85  مترمربع پالک شماره 17 فرعي از 136 اصلي واقع در روستاي هالب  بخش 
دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداري از نصراله جانميان فرزند ابراهيم 

و موهبت اله روحاني نجف آبادي
9- برابر راي شماره 139660302016000241 مورخ 96/07/15 مالكيت خانم زرين 
دادخواه بشناسنامه 1486 كدملي 1286751918 صادره از حوزه سه اصفهان فرزند 
حسن در يك سهم مشاع از 10 سهم ششــدانگ يكدرب باغ به مساحت ششدانگ 
9641/18 مترمربع پالک 65 اصلي واقع در تيران  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 

ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعي مي باشد.
10- برابر راي شماره 139660302016000242 مورخ 96/07/15 مالكيت آقاي 
مسعود دادخواه تيراني بشناسنامه 63411 كدملي 1281732079 صادره از حوزه 3 
اصفهان فرزند حسن در سه سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 
ششــدانگ 9641/18 مترمربع پالک 65 اصلي واقع در تيــران  بخش دوازده ثبت 

اصفهان حوزه ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعي مي باشد
11- برابر راي شماره 139660302016000243 مورخ 96/07/15 مالكيت آقاي 
ناصر دادخواه تهراني بشناســنامه 723 كدملي 1284494209 صادره از حوزه يك 
اصفهان فرزند حسن در دو سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 
ششــدانگ 9641/18 مترمربع پالک 65 اصلي واقع در تيران و   بخش دوازده ثبت 

اصفهان حوزه ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعي مي باشد
12- برابر راي شماره 139660302016000244 مورخ 96/07/15 مالكيت خانم 
نسرين دادخواه تهراني بشناسنامه 151 كدملي 1284533182 صادره از حوزه يك 
اصفهان فرزند حسن در يك سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 
ششــدانگ 9641/18 مترمربع پالک 65 اصلي واقع در تيــران  بخش دوازده ثبت 

اصفهان حوزه ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعي مي باشد.
13- برابــر راي شــماره 139660302016000245 مــورخ 96/07/15 مالكيت 
خانم فاطمه دادخــواه تهراني بشناســنامه 36 كدملــي 5499299757 صادره از 
حوزه يك تيران فرزند مشــهدي علي در ســه سهم مشــاع از 10 سهم ششدانگ 
يكدرب باغ به مســاحت ششــدانگ 9641/18 مترمربع پــالک 65 اصلي واقع در 
 تيران  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشــاعي 

مي باشد.
14- برابر راي شماره 139660302016000246 مورخ 96/07/19 مالكيت آقاي 
رئوف روحاني نجف آبادي بشناسنامه 1034 كدملي 1288866488 صادره از حوزه 5 
اصفهان فرزند جمشيد در ششدانگ يكباب خانه به مساحت ششدانگ 234/20 پالک 

23 فرعي از 136 اصلي واقع در روستاي هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملك تيران خريداري از عطاء اله فردوسيان و ناصرقلي روحاني

15- برابر راي شماره 139660302016000251 مورخ 96/07/22 مالكيت آقاي 
بهنام روحي نجف آبادي بشناســنامه 81 كدملي 4620929247 صادره از حوزه 4 
مركزي شهركرد فرزند خانعلي در ششدانگ يكباب خانه به مساحت ششدانگ 640 
مترمربع پالک 136 اصلي واقع در روستاي هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 

ثبت ملك تيران خريداري از رحيم بركت و فتح اله فردوسيان فرزند نصراله
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20 
م الف: 299 شبان رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران وكرون

مفاد آراء
8/545 شماره صادره:1396/31/433203- تاريخ ثبت:1396/8/11آگهي مفاد آراء 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان كه در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا 
شخص يا اشخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشــته باشند در شهر از تاريخ انتشار 
آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد 
و گواهی تقديم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتراض در 
مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه 
ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود . صدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأی شماره 139660302019000310-1396/8/2- آقای سيداحمدميرباقری 
فرزند سيد موسی ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 87/95  مجزی شده از پالک 

شماره 36 فرعی از 125  اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان 
تاريخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1396/08/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/9/5    

م الف: 96/236 كفيل ثبت اسناد و امالک دهاقان
مزایده اموال غیر منقول 

8/511 اجــرای احكام حقوقی شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالسه 960583 ج / 3 له محسن كاغذگران و عليه اردشير 
زمانی فرد مبنی بر مطالبه مبلغ 654/820/275 ريال بابت محكوم به و هزينه های 
اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 96/9/5 ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احكام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش سهم معادل 545/68 
متر مربع مشاع از 1500 متر مربع شــش دانگ ملكی با مشخصات مندرج در نظريه 
كارشناسی كه ذيال درج شده است ملكی آقای حسين اسماعيلی و اكنون در تصرف 
مالكانه مالك می باشد توسط  كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده 
نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از ملك بازديد و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چك تضمين شــده بانك ملی در وجه اجرای 
احكام حقوقی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 

مزايده خواهد بود تســليم ملك مورد مزايده پس ازپرداخــت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. هزينه هــای اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشــد. اوصاف ملك 
مورد مزايده: در خصوص ارزيابی پالک شــماره 2361 فرعی از 2248 اصلی بخش 
6 اصفهان پرونده كالسه 960583 با هماهنگی خواهان آقای محسن كاغذگران از 
محل ملك واقع در اصفهان جاده مرغ كــوی مخابرات بازديد به عمل آمد مراتب به 
شرح زير به عرض می رسد. مشخصات ملك: ملك مورد اشاره فوق عبارتست از يك 
قطعه زمين مشاع به مساحت حدودی 1500 متر مربع، مشخصات ثبتی: ملك فوق 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان با شماره چاپی سند 098189 )87/الف( و شماره ملك 
2361/2248 و شــماره ثبت 96372 در دفتر 284 صفحه 513 به ميزان 300 سهم 
مشاع از 2767 سهم و 0/79 سهم مشاع از 14366 سهم مشاع از 30000 سهم مشاع 
از شصت هزار سهم مشاع از دويست و بيست و پنج هزار و هفتصد و چهل و پنج سهم 
ششدانگ پالک 2248/2361 به نام آقای حسين اسماعيلی فرزند اصغر  ثبت گرديده 
است كه رونوشت ســند به پيوست می باشد. شايان ذكر اســت كليه مدارک توسط 
محسن كاغذگران )خوهان( به اينجانبان ارائه شده است. نظريه كارشناسی: احتراما 
پس از مطالعه پرونده و بازديد ازمحل ولحاظ نمودن شرايط مكانی، زمانی، ابعاد، متراژ، 
موقعيت ، وضعيت راه های دسترسی و جميع جهات موثر در قيمت، ارزش ريالی ملك 
مورد اشــاره فوق مجموعًا 1/800/000/000 ريال )يك ميليارد و هشتصد ميليون 
ريال( اعالم می گردد. م الف: 25142 شعبه 3 اجرای احكام حقوقی دادگستری 

اصفهان )419 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/504 در خصوص پرونده كالســه 961030 خواهان پيمان خرد پيشه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- مجيد جمشيديان 2- الهام جمشيديان 3- اميرمسعود 
اعتصامی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ساعت 
9 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
كدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
 صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 25169 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)125 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610103734104150 شــماره پرونــده:  /517
9609983734100430 شماره بايگانی شعبه: 960443 آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
و دادخواســت و ضمائم به خانم فاطمه رحمانی، خواهان: آقای حســين شيخ كانلو 
دادخواستی به طرفيت خوانده فاطمه رحمانی به خواسته رفع مزاحمت مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983734100430 شعبه دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگســتری شهرستان نطنز ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1396/10/14 
ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دريافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 398 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )146 كلمه، 

2 كادر(
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تاریخ
هان ای دل عبرت بین...

       گریه مرا مهلت نداد...
»هـان ای دل عبـرت بین، از دیـده نظر کن 
هـان... آثـار نیـاکان خـود )تخـت جمشـید( را چنـان خـراب و 
مطمور )پوشـیده در خاک( و عمارات سـلطنتی سالطین عظیم 
الشـأن وطن خـود را منهـدم و مطموس )تبـاه شـده( دیدم که 
شـعر مشـهور خاقانی بـه یـادم آمد. ایـن اسـت: »همـان درگه 
کاو را ز شـهان بودی/دیلـم ملـک بابل، هندو شـه ترکسـتان«. 
گریـه مـرا مهلـت نـداد و بـه یکبـاره از دیدگانـم اشـک جـاری 
شـد. حقیقتـا موقـع گرییـدن و موضـع موئیـدن بود:»بـر دیده 
من خنـدی کاینجـا ز چـه می گرید/گریند بـر آن دیـده کاینجا 
نشـود گریان«. چه بسـیار ملوک محتشم و سـالطین معظم در 
آن مقـام دلکـش اقامت داشـته و تاج بخشـی هـا فرمـوده اند و 
امروز تمـام آنهـا در زیر خـاک آرمیده و به چشـم حسـرت بر ما 
نگرانند:»گفتی کـه کجار رفتنـد آن تاجوران یک یک/ز ایشـان 
شـکم خاک اسـت آبسـتن جاویدان«. عظمت و اقتدار سالطین 
فـارس را تماشـای همیـن ابنیـه مخروبـه منـدرس کفایـت 
می کند و معلـوم می نماید:»از نقـش و نگار در و دیوار شکسـته/
آثار پدیـد اسـت صنادیـد عجـم را«.عشـرتگاه و مقر سـالطین 
ذیجاه را امـروز نگاه کـن چگونه مرتـع و چـراگاه دواب و اغنام و 
بهائم شـده اسـت:»آنکه نمرده اسـت و نمیـرد تویی/آنکـه تغیر 
نپذیرد تویی«.افسـوس که از عـدم اهتمامات امنـاء دولت علیه 
عن قریـب از این آثـار عظیمـه ما سـنگی باقـی نخواهـی دید.«
 )سفرنامه محمدعلی خان سدیدالسلطنه(

       خدا صفویه را رحمت کند...
»خدا بـه فضل و کـرم خـود رحمـت کند سـالطین صفویـه را. 
واقعا اگـر بنایـی و سـاختمانی از قرون وسـطی به یـادگار مانده 
اسـت، همـان سـاختمان هـای زمـان سـالطین صفویه اسـت. 
چه خـوب بـود اگر دسـت تعدی حضـرت واال سـلطان مسـعود 
میرزای ظـل السـلطان نسـبت بـه بناهـای تاریخـی صفویه در 
دار السـلطنه اصفهـان قطـع می گشـت و بـدان خانـواده جلیل 
از انهـدام آثـار آنهـا کینـه ورزی نمی نمـود، هنـوز زیبایـی آنهـا 
پابرجـا بـود. به کجـا رفت سـردرب باعظمـت باغ هـزار جریب؟ 
بلـه، گفتنـد آن را بـه ابراهیم خـان فراش باشـی خود بخشـیده 
بود که خـراب نمایـد و بـرای خـود از مصالـح آن خانه بسـازد و 
در باغ ابریشـم بنای عمارت حضـرت واال را تکمیـل نماید. هزار 
افسـوس! به کجا رفت عمارتین نمکـدان؟ یکـی دارای دو گنبد 
کاشـی کاری بـود کـه از اول طلـوع آفتـاب الـی غـروب از تابش 
نور خورشـید بـه چندیـن رنگ جلـوه می کـرد که آن شـاهزاده 
بی انصـاف آن را به میـرزا رضای عـکاس معروف به حکیم پسـر 
میناسـاز بخشـید کـه قیمـت آن کاشـی هـای رفلـه متالیک را 
صـرف لهـو و لعـب و عیاشـی نمایـد. به کجـا شـد تـاالر طویله 
معـروف بـه تاریـخ جهـان؟ بـه میـرزا عبدالوهـاب شاطرباشـی 
بخشـیده شـد. چه شـد خیابـان چهاربـاغ آن گلـکاری هـا؟ آن 

بانـگ هـای نچیـن! نچین؟
بلـه، بچـه باغبـان هـا کـه در باالخانه هـای مشـرف بـه خیابان 
نشسـته و بـه لحـن هـای خـوش، مـردم را از چیـدن گل منـع 
می نمودنـد. داسـتان طراحـی و گلـکاری خیابـان چهاربـاغ را 

رجـوع بـه سـیاحت نامه شـاردن فرانسـوی می نمایـم.
جمعی را عقیـده بر این اسـت که طراحـی خیابان شـامپ الیزه 
معـروف در پاریس که محل سـیر و تماشـا و گردشـگاه عمومی 
اسـت از روی طـرح چهاربـاغ اصفهـان سـاخته گشـته اسـت. 
قارئیـن محتـرم کـه در خیابـان شـامپ الیـزه گـردش کرده اند 
و یـا سـیاحت نامـه شـاردن را بـه اصفهـان هنـگام سـلطنت 
سـالطین صفویـه مطالعـه فرموده انـد مقایسـه بـا حـال حالیه 
خیابـان چهاربـاغ اصفهـان فرماینـد... بلـی راسـت اسـت کـه 
اسـکندر مقدونـی عمـارات زیبـای تخت جمشـید کیانـی را 
در اسـتخر آتـش زد. امـا ایـن رذالـت و خرابـکاری و انتقـام، به 
تالفـی آتـش زدن هـای سـالطین کیانـی معابـد آنهـا در شـهر 
آتـن پایتخـت یونان بـود. یا فـالن نـادان به قـرار معـروف برای 
بقای نـام خـود در تاریـخ و کتب اسـاطیر، بـرادر خـود را به چاه 
انداخت. یا فالن سـردار آتنی و شـاگرد متکبر و باهوش سـقراط 
و رییس حـزب دموکرات یونان باسـتان کـه در چهار صد سـال 
قبـل از میـالد می زیسـت، برای انتشـار نـام خود دم سـگ خود 
را کـه بیسـت هـزار درم خریـداری نمـوده بـود، برید کـه مردم 
بگویند کـه آلسـیبیاد چنین خطایی کـرد و یـا آن دو نفر دزدی 
که با حضرت مسـیح به صلیب کشـیده شـدند. دزد دست چپی 
به مقـام آن حضـرت اهانـت می کـرد و دزد دسـت راسـتی او را 
از بدگویـی منـع می نمود و مـی گفت نسـبت بدین مـرد بزرگ 
چرا اطالـه لسـان نمایی؟ جواب شـنید بـرای بقای نـام خود که 
بعدهـا از نـام من ذکـری بکننـد حتی بـه بدی هـم بوده باشـد. 

به هرحـال از مطلـب خـارج گشـتم، عـذر می خواهـم. «
)سفرنامه ممتحن الدوله(

       خدا صفویه را رحمت کند...
»از جمله غرایبات در نزدیکی خورهه چشـمه آبـی بود، از باالی 
تل کوچک مخروطـی بسـیار خوش وضعی آب می جوشـید و از 
چشـمه کـه بیـرون می آمد سـنگ می شـد، بـه رنگ زاج سـبز؛ 
معلـوم بـود که همـان تـل کم کـم از همان چشـمه جوشـیده و 
تل سـنگی شـده اسـت و در منزل خورهه هم دو سـتون سنگی 
به نظـر رسـید کـه از جملـه آثـار قدیم انـد. تخمینـا هزار سـال 
متجـاوز از بنـای آنهـا گذشـته به طـور غریـب حجـاری کـرده 
بودنـد، هریـک از آن سـتون ها شـش پارچه سـنگ بـود که هر 
پارچه یـک ذرع و نیـم ارتفاع داشـت و در حوالـی آن تپه خاکی 
بود که معلوم می شـد آنجا عمارت بوده اسـت. از آثـار آن معلوم 
می شـد چهـارده سـتون بـوده، بـه مـرور دهـور دوازده سـتون 
افتاده و خراب شـده، دو سـتون باقی بـود و در صنعـت حجاری 
بـه نحـوی آن سـتون ها را نصـب کـرده بودنـد که شـش پارچه 
سـنگ مخروطی روی یکدیگر به نوعی اسـتوار و محکم سـاخته 
بودنـد کـه بی اینکه با سـرب یـا میـل آهنی شـد و وصـل کرده 
 باشـند، با کمال اسـتحکام و جفت گیری روی یکدیگر ایسـتاده 

بودند.
 از جانب سـنی الجوانـب همایون امـر و مقرر گردید کـه اطراف 
آنهـا را دیـواری بکشـند کـه از صدمـه عـوام النـاس و جهـال 

محفـوظ بمانـد.« 
)سفرنامه ناصرالدین شاه به قم(

مشــروطه خواهی همچــون 
رویایی شــیرین برای ایرانیان 
بی خبر از راه رسید و خیلی زود 
تبدیل به کابوسی ماندگار شد؛ 
کابوسی که آرمان ها و آرزوهای مشروطه خواهان را یکسره بر 
باد رفته می نمایاند. در این همهمه شگفت انگیز تاریخی که 
بیش از همه در پایتخت قاجار به چشم می آمد، اصفهان هم 
گرفتاری های خاص خود را داشــت. آفتاب سال 1329ه .ق 
که طلوع کرد، نان گران شد و بلوایی که در پی آن رخ داد، به 
قتل یک مامور اداره بلدیه در اصفهان منجر شد؛  سالی شوم 
که در حافظه تاریخی اصفهانی ها کم و بیش باقی مانده است. 
رخدادهای تلخ این واقعه از منظر مطبوعات عصر مشــروطه 
خواندنی است. به قول مولوی:»خوشتر آن باشد که سّر دلبران/ 

گفته آید در حدیث دیگران«.
 

      شهر شلوغ می شود
نان همواره یکی از مهم ترین کاالهای مصرفی جوامع انسانی 
بوده و هرگونه اختاللی در تهیه و توزیع آن منجر به ناآرامی های 
اجتماعی می شده است. در عصر مشروطه که کاهش قدرت 
حکومت مرکزی به اغتشاشــات حاشــیه ای دامن زده بود، 
گرانی نان در اصفهــان بلوایی به پا کرد کــه انجمن نوپای 
بلدیه)شــهرداری اولیه( را در اصفهان به شدت متزلزل کرد. 
گرانی سال 1329 بیش از همه ریشه در احتکار گندم توسط 
سودجویان شهر داشــت که آتش زیرخاکستر را روشن کرد. 
روزنامه زاینده رود در 27 ربیع الثانی همین سال به طور مفصل 
به این ماجرا پرداخته است: »چون به واسطه طمع و حرص که 
در طبیعت دشمنان فقرا و ضعفا موجود می باشد و محتکرین 
اجناس و غالتی را که مایه ارتزاق عمومی است، انبار کرده و... از 
فروختن امتناع ورزیده، در این اواخر امر نان اصفهان اغتشاش 
یافته و کسبه و ضعفا را دچار سختی... ساخت.« همین روزنامه 
در ادامه، از اعتصاب بازار دربرابر این گرانی ناعادالنه خبر می 
دهد:»روز سه شنبه 18... جمعی اقدام به بستن دکاکین کرده، 
چیزی نگذشت که تمام دکاکین مسدود و عده زیادی جمع 
آوری شــده، حرکت کردند.« نظمیه احساس خطر می کند 

و برخوردی صورت مــی گیرد:»...نظمیه چون از این هیجان 
اطالع حاصل کــرده، عده ای پلیس و ژانــدارم به طرف بازار 
گسیل داشــته تا مگر اهالی را اســکات نماید... اقدامات آنها 
موثر نشده، لهاذا به واسطه خامی بعضی پلیس های نظمیه، 
به جهت ترسانیدن بلوائیان چند تیر هوایی شلیک می شود 
که الحق ناپسند بوده... .« نظمیه اما خیلی زود تغییر رویه می 
دهد و جارچی هایش را روانه کوچه و بازار می کند تا فضا را آرام 
کند؛ اما به گزارش روزنامه زاینده رود، همان هایی که باعث 
گرانی شده بودند، ذهن مردم را منحرف می ساختند و آنها را 

بی جهت از عاقبت کار می ترساندند تا دکان ها بسته بماند.

      آرامش قبل از طوفان

»... با کمال مردانگی در این اغتشــاش مصنوعی شهر، یک 
همراهی وجدانی به هم وطنان خودتان بنمایید...«؛ این بخشی 
از سخنرانی میرزا غفارخان، رییس وقت بلدیه در جلسه مالکان 
و اعیان شهر است که به قصد حل مشکل گرد هم آمده بوده 
اند. او در ادامه نطقش می گوید:»...اجناسی که ارزاق خلق ا... 
است و در انبارها ضبط نموده اند، بیرون آورده و به قیمت عادله 
به خبازها بدهید... هرکه باز به این حرف های دلخراش اعتنا 
نکند... از آنجایی که بنــده به گفته های خودم خیلی اهمیت 
می دهم، به اساس اســالم و ناموس وطن قسم می خورم که 
وقتی مفتشین مخفی اداره بلدیه انبار او را کنجکاوی نموده 
و پیدا کردند، جنس انبار او بدون مالحظه شــان هرکه باشد، 

از قیمت عادله خیلی ارزان تر فروخته خواهد شــد... .« این 
تهدیدها موقتا کارساز می شــود و به گزارش روزنامه زاینده 
رود:»آقای وثیق الملک)مسئول کمیته بحران نان( ... به بلدیه 
تشریف برده، از آنجا به بازار آمده، مراقبت کامله را در ترتیب 
خبازخانه و تهیه جنس به کار می برند. حتی در این چند روزه 
از اول آفتاب تا غروب مشغول کار و دمی راحت ننموده، تا آنکه 
موجبات فراوانی نان تا یک درجه به عمل آمد. این بود شرح 

وقایع این چند روزه...«.

      گزارش یک قتل در باغ کاج
اقدامات مدیران شهری در طوالنی مدت اثرگذار نبود و بازارها 
دوباره بسته شدند. روزنامه زاینده رود در جمادی االول سال 

1329 می نویســد:»... اول صبح می خواســتند دکاکین را 
ببندند. آقای وثیق الملک به بازار رفته، مردم را اسکات نمود. 
جمعی به بلدیه آمده، شکایت از سختی نان نموده، معلوم است 
نتیجه عاجل بخشیده نمی شود... .« جماعت خشمگین که 
آماده انفجار بوده اند، به تحریک دست های پشت پرده، راهی 
اداره بلدیه در باغ کاج می شوند که دیوار به دیوار چهلستون 
واقع بوده است. نظم و قانونی که در روح مشروطه وجود داشته، 
برخی از منتفذین و بزرگان شهر را به دردسر می انداخته است. 
منافع عده ای با تحقق مشــروطه واقعی شدیدا به خطر می 
افتاده؛ بنابراین بلوای نان بهانه ای می شود برای تسویه حسابی 
خونین با مامور پاک دســت اداره بلدیــه، حاج محمد جعفر 

خوانساری. روزنامه زاینده رود در شــماره 15خود، گزارش 
قتل ناگوار این مامور صدیق را این طــور مخابره می کند:»...

این بود که قریب ظهر یک باره دکاکین را بسته، به طرف اداره 
بلدیه)باغ کاج( رفتند. حاجی محمدجعفر خوانساری که عضو 
فعال بلدیه و در امر نان دخیل بود، در اتاق دفتر بلدیه مشغول 
نهار خوردن بود؛ جماعتی بدانجا هجوم برده مشــغول زدن 
 او می شوند. آنقدر مشت و لگد و ســایر آالت به بدن او به کار 
 می برنــد که ضعیف شــده بــه روی زمین افتــاده؛ بعضی 
خواســته اند از او دفاع کنند، غلبه مهاجمیــن مجال نداده، 
ریسمان به پای او بســته، از اداره بیرونش می آورند و همه جا 
 به روی زمین کشــانیده تا او را وســط میدان)نقش جهان( 
می آورند و هرکسی یک ضربتی بدو می زده تا اینکه در جلوی 
مسجد شیخ لطف ا... او را به درختی می آویزند. ریسمان پاره 
شده به زمین می افتد. باز او را کشیده تا درب قیصریه بدن او 
را از لباس عاری و باالی سردر بازارکاله دوزها به طور معکوس 
معلق می آویزند... از آن طرف به اداره عدلیه حمله برده، تمام 
اثاثیه از میز و صندلی و غیره وهرچه بوده به غارت برده، تمام 
اسناد عدلیه را از دوسیه ها و کارتن ها بیرون آورده، بعضی را 
پاره و در حوض چهلستون ریخته و بعضی را در میان معابر و 
گذرها متفرق، از آنجا به عمارت انجمن والیتی ریخته، میز و 
صندلی و... هرچه بوده غارت کرده... و نیز خرابی هم به عمارت 
وارد ساختند.« جماعتی که ادارات مشروطه را عامل اصلی این 
گرانی و قحطی می دانسته اند، آتش خشمشان با قتل مامور 
بلدیه فرو نمی نشیند و طی چند روز بعد درگیری های پراکنده 
در شهر رخ می دهد و اصفهان را به تعطیلی می کشاند. انجمن 
والیتی هم که نماد مشروطه در اصفهان بوده، از این تاریخ تا 
شش ماه تعطیل می شود.سرانجام تلگرافی که اتحادیه تجار 
اصفهان به تهران مخابره می کند و تهران را وارد ماجرای شهر 
می نماید، به همراه ورود مواد اولیه از نجف آباد، غائله را تا حدی 
فرو می نشاند. روزنامه زاینده رود می نویسد:»... در این روز به 
قدر هشت خروار جنس هم از نجف آباد وارد شده، در میدان 
شــاه)نقش جهان( می آورند و به خباز داده می شود... شب 
 چهارشنبه نظم شهر از همه شب بهتر و با یک سکونت و آرامی 

گذشت.«  

قصه بلوای نان
گرانی نان و قتل کارمند بلدیه، تنها یکی از چالش های عصر مشروطه در اصفهان بوده است

این هم از بخت بد ایرانیان است که دستگاه ویژه ثبت تصاویر در زمانی اختراع شد که فرهنگ و تمدن ایران زیر بار دوره 
قاجار کمر خم کرده بود. در این تصویر همسایگی دکان خواربار فروشی و نانوایی به خوبی دیده می شود. زوال جامعه شهری 

در این تصویر به خوبی دیده می شود.

سیطره حکمرانی شاه عباس، همه مخالفان را در طول مدتی کوتاه ساکت کرده  محمدرضا 
بود. تنها مال عبدا... شوشتری بود که با شاه به مخالفت برخاست و شاه عباس هم موسوی خوانساری

از او رنجیده خاطر شد. داستان از این قرار است که کار ساخت میدان نقش جهان 
در اصفهان تمام شده بود و شاه عباس قصد داشــت در اطراف این میدان چهار بازار ایجاد کند. بنابراین نیاز 
داشــت که دکان ها و خانه های موجود در آن محدوده را خراب کند. اما مال عبدا... از این عمل شاه به خاطر 
رعایت حقوق مردم ناراضی بود و با او مخالفت کرد؛ از این رو میزان آزردگی شاه عباس از مال عبدا... زیاد بود. 
درنتیجه مال عبدا... تصمیم گرفت برای حفظ امنیتش از اصفهان به مشهد رفته و در حریم حرم امام رضا)ع( 
اقامت کند. اما شــاه عباس به مشــهد رفت و او را مالقات کرده و به اصفهان بازگردانید. و همچنین برای او 
مدرسه ای بزرگ به نام خود مال عبدا... تاسیس نمود که محل تدریس مال عبدا... بوده است. در جنب مدرسه 
مال عبدا... در بازار هم مدرسه ای دیگر در کنارآن مدرسه ساخت که تدریس آن از طرف مال عبدا... به شیخ 
لطف ا... واگذار شد. از این پس تعداد طالب در مدارس با حضور وی که از نظر علمی و تقوا در رتبه باالیی بود 
رو به فزونی گذاشت و حتی از اطراف اصفهان هم افرادی جهت فراگیری و شرکت در کالس هایش به اصفهان 
می آمدند. شاه عباس هم برای مال عبدا... احترام زیادی قائل بوده و حتی مال عبدا...، شاه را به اینکه امالک 
خود را وقف چهارده معصوم نماید ترغیب می کرده است. اسکندر بیک ترکمان، مولف عالم آرای عباسی در 
مورد مال عبدا... می نویسد: »... جناب موالنا در کماالت نفســانی و تقوا و پرهیزگاری و ترک مستلذات دنیا 
درجه عالی داشت. از ماکول و مشروب به ســد رمق قناعت نموده و اکثر ایام صائم )روزه( بود و به شوربای 
بی گوشت افطار می کرد و قریب به سی سال در نجف اشرف و کربالی معلی ساکن گشته، در خدمت مجتهد 
مغفور موالنا احمد اردبیلی به سر برده، از خدمتش اکتساب فضائل و استفاده مسائل می نمود...« سرانجام 
در یکی از روزهای محرم سال 1021 ه .ق مرگ می آید. هزاران نفر مشغول تشییع جنازه مال عبدا... هستند؛ 
تشییعی که کسی شــلوغ تر از آن را در آن زمان به خاطر ندارد. تشییع کنندگان جنازه را ابتدا به غسالخانه 
مسجد جامع برده و با آب چاه غسل دادند و میر محمد باقر داماد بر او نماز خوانده سپس به امام زاده اسماعیل 
برده و در آنجا دفن می کنند. یک سال بعد خاک را شکافته و جسد را بیرون می آورند تا به کربال حمل کرده 

و آنجا دفن کنند. ظاهرا وقتی قبر را شکافتند، پیکر وی را سالم یافتند. 

مخالف قابل احترام
عکس روز

چهارسوق

همنشینی مدرسه و بازار
» مدرســه مال عبدا... بزرگ ترین و وســیع ترین 
مدرسه اصفهان است که عالم بزرگی چون عالمه 
محمد باقر مجلسی، مجتهد جامع الشرایط در زمینه علوم الهی مدیریت 
آن را به عهده دارد.« این سخنان شاردن، سیاح مشهور فرانسوی است که 
مدت ها هم در اصفهان زیسته است. مال محمد باقر مجلسی پس از فوت مال 
عبدا...، امام جماعت مدرسه گردید. مدرسه در قرن 11 و در زمان شاه عباس 
اول صفوی و به دســتور وی برای مال عبدا... ساخته می شود. این مدرسه 

در ابتدای بازار شاه )انتهای بازار عطارها( و در 
زیر چهارسوی شاه واقع شده است. مدرسه دو 
درب ورودی دارد؛ یکی به سمت کوچه شمال 
شرقی مدرسه است که به آن »چاه حاج میرزا« 
می گفتند. اما درب اصلی در بازار است. شاردن 
در ســفرنامه خود آدرس مدرسه را با اسامی 
محل ها در آن زمان این گونه توصیف می کند: 
» در طول این داالن ها )بازار مســقف( عبور 

می کنیم، به داالنی می رسیم که طرف آن عطاران و قنادان و دارو فروشان و 
طرف دیگر فروشندگان زیورها و پارچه های کهنه قیمتی در سالن های این 
جماعت به مدرسه عبدا... ختم می شود و آن طرف مدرسه، محل آشپزان 
است که در روز به مردم غذای بی گوشت می فروشند )بازارچه حاج میرزا(. 
با ورود به مدرسه از درب اصلی با داالنی بزرگ مواجه می شوید که پس از 

گذر از آن، وارد صحن یا حیاط مدرسه می شوید. در گذشته شاخه ای از 
مادی فدن از غرب به شرق از وسط حیاط مدرســه می گذشته است که 
باعث شادابی این مدرسه می شده که متاسفانه اکنون مسدود شده است 
و به جای آن در وسط حیاط چند باغچه مشاهده می شود. آنچه در نگرش 
کلی بنا مشاهده می شــود، دو ایوان متقارن در در دو ضلع شرقی و غربی 
مدرسه و مقابل هم است. در اطراف حیاط یا صحن مدرسه ساختمان، دو 
طبقه است که حجره های طلبه ها را تشکیل داده. در کلیه غرفه های باال 
و پایین تزئینات کاشــیکاری های معرق 
اســت. قدیمی ترین کتیبه ای که در این 
مدرسه قرار دارد، سال 1088 ه .ق را نشان 
می دهد که مربوط به ســال سلطنت شاه 
سلیمان صفوی است و مال عبدا... در سال 
1021ه .ق، یعنی 67 سال قبل از تاریخ این 
کتیبه، فوت شده است. این کتیبه در ضلع 
غربی ایوان جنوبی قرار دارد. نمازخانه نسبتا 
بزرگی در ضلع شمال غربی مدرســه قرار گرفته و دارای تزئینات زیبایی 
است که در محراب، زیبایی بیشــتری می یابد. تعمیراتی در این مدرسه 
در دوره های مختلف تاریخی صورت گرفته اســت. کتیبه سر در مدرسه، 
این تعمیرات را در زمان فتحعلی شاه قاجار و کتیبه ای دیگر زمان نادرشاه 

افشار را نشان می دهد.

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

صد دینار برای هر لنگه بار االغ
در قدیم وارد شدن به هر شهری بنا بر مقررات آن شهر برای 
کاروان ها هزینه داشته است؛ چیزی شبیه ایستگاه های 
عوارضی بین جاده ای کنونی. جعفر شهری ضمن معرفی دروازه های تهران 
قدیم، از نرخ عوارضی در دوره قاجار صحبت می کند:»... دو اتاقی که در 
دو طرف این دروازه ها ساخته شده بود یکی برای مامورین نواقلی)اخذ 
عوارض( و یکی جهت دروازه بانان بود که بستن و گشودن دروازه ها را در 
اختیار داشتند و هر مسافر تازه وارد را الزام بود که با این دو دسته برخورد 
داشته باشد. وظایف دروازه بانان نظارت در احوال آیندگان و روندگان و 
در صورت دستور، تفتیش بدنی و تحقیق... در احوال ایشان بود. عوارضی 
که از ورود و خروج هر بار و مسافر دریافت می شد عبارت بود از: صددینار 
برای هر لنگه بار االغ و یک عباسی برای هر لنگه بار قاطر و پنج شاهی برای 
هر لنگه بار شتر، ایضًا دو ِقران )ریال( جهت هر درشکه و سه ِقران برای هر 
کالسکه و چهار ِقران برای هر دلیجان و پنج ِقران برای هر گاری پستی و 
یک تومان جهت هر گاری تجارتی به عالوه یک عباسی چهارشاهی که از 
هر مسافر دریافت می گردید، به همین حساب برای هر چهارپای خالی از 
هر سر اسب و االغ و شتر و قاطر و همچنین گاو و گوسفند که از چهارشاهی 

تا نیم ریال به وصول می آمد«.

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود
زاینده رود

سفرنامه

پشت پرده 
بلوای نان

در روزهایی که نان گران شــد و اصفهان به اغتشــاش کشیده شد، 
حکومت شهر در اختیار شــخصی به نام »معتمدخاقان« بود؛ کسی 
که دستی در مشروطه خواهی داشت اما اختالفاتش با انجمن والیتی 
و اداره بلدیه در رخداد بلوای نان بســیار موثر بود. او می توانســت 
نظمیه را به برخورد جدی با بلواییان فرا بخواند و از قتل محمدجعفر 
خوانساری پیشگیری کند؛ اما اختالفات داخلی او با مدیران شهری، 

مردم بســیاری را قربانی کرد. روزنامه پروانه در جمادی الثانی سال 
1329جرأت افشای پشت پرده های بلوا را می یابد:»...خالصه حضرت 
معتمدالخاقانی هرجا شیادی بود جذب نمود. هرجا مجمعی تشکیل 
یافت بدانجا شتافت... تا اینکه چند نفر معدود اعضای بی طرف انجمن 
بنای فعالیت را گذاشته و از حرکات ناشایســته... حکومت شکوه ها 
داشــتند... حکومت جلیله در همان مجلس...قسم خورد که انجمن 

را خراب کند و خاک او را بر بــاد دهد... از مرحوم حاجی محمدجعفر 
مقتول هم مــن باب اینکه آن مرحــوم علت ترقی نــرخ را به خوبی 
می دانست که همه آتش ها از گور کدام خائن الخاقانی بلند می شود...

حوصله حضرت اشرف تنگ شده و کمر به قتلش بست...سری که از 
شور وطن و مهر ملت آرام نداشت، به سنگ جفا شکسته شد... این بود 

خالصه وقایع اصفهان بر سبیل حقیقت«.
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با مسئوالن

وزیر ورزش: 

بخشی از مالیات سرخابی ها 
واقعی نیست

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان کشورمان 
در خصوص مشکالت مالیاتی دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس گفت: » با تغییر رویکردها و باوری 
که مجموعه دولت به رســیدگی به بخش ورزش 
دارد انصافــا در یازده ماهی که من اینجا هســتم 
موردی وجود نداشته که کسی همکاری نکند. به 
طور مثال برای حل مشکالت مالیاتی باشگاه های 
بزرگ به خصوص اســتقالل و پرسپولیس وقتی 
جلسه گذاشــتیم گفتیم که اعداد و ارقامی که از 
آنها نام می برید و مالیات عنوان شده واقعی نیست 
چون مدیران این دو باشــگاه در قبل حسابرسی 
را مشــخص نکردند و ترازنامه مالی را مشــخص 
نکردند و چــون اظهارنامه مالیاتــی ندادند اداره 
مالیات آنها را علی الــرأس کرد. این مالیات واقعی 
نیست و خوشــبختانه این موضوع با دستور آقای 
طیب نیا، وزیر ســابق اقتصاد در کمسیون بررسی 
 می شــود. ســازمان مالیاتی رویکرد بسیار خوبی 

دارد.«
 وی در پاســخ به این ســوال که با این حســاب 
مشکالت مالیاتی این دو باشــگاه برطرف خواهد 
شد یا خیر اظهار داشت: »به نظرم در دوره 6 ماه تا 
یک سالی که فرصت بررسی داریم به احتمال زیاد 
بخش زیادی از این مالیات که واقعی هم نیســت 
مشخص می شود. وقتی یک مودی ،اظهارنامه ندهد 
براساس قانون، سازمان مالیات علی الرأس می کند 
و وقتی اینطور می شــود 25 درصد مالیات تعیین 
می شود. در پرسپولیس و استقالل هم در 10 سال 
 قبل هیچــگاه درآمدها اضافه بر هزینــه نبوده یا

 سر به سر بوده و یا اینکه هزینه ها از درآمد بیشتر 
شده که بدهی باال آمده است؛ بنابراین از این جهت 
مالیات به آنها تعلق نمی گیرد. اگر آن زمان مدیران  
این دو باشگاه هر سال اسناد و مدارک الزم مالیاتی 
را می دادند امروز این بدهی به نام باشگاه ها به ثبت 

نمی رسید.«

امیر قلعه نویی که عنوان پر افتخارترین مربی ایرانی حال حاضر 
لیگ برتر را به دوش می کشد، روزهای زیادی است در کسب 
جام ناکام مانده و آخرین باری که او، همراه با تیمی، جام را به 
باالی سر برده، در لیگ دوازدهم بوده است. طی ادوار بعدی، 
تیم های تحت هدایت وی از کسب جام عاجز مانده اند.نگاهی 
به کارنامه قلعه نویی نشان می دهد که تیم های تحت هدایت او 
در گذشته، اگرچه معموال شروع خوبی نداشته اند، اما در ادامه 
مسابقات، روی غلتک افتاده و نتایج خوبی را کسب می کردند، 
اتفاقی که تاکنون در تیم اصفهانی محقق نشده است.ذوب آهن 
تا هفته یازدهم لیگ با 2 برد، 7 تساوی و 2 باخت و کسب 13 

امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی ایستاده است.
این نتایج سبب شده بســیاری از منتقدان قلعه نویی، دوره 
او را تمام شده دانســته و روزهای بازنشستگی وی را نزدیک 

قلمداد کنند.
ذوب آهن غریبه با سیستم امیرخان!

سرمربی پرآوازه ذوب آهن عالقه عجیبی به استفاده از بازی 
مســتقیم داشــته و تالش می کند با حرکت در جناحین و 
ارسال توپ های بلند، به گل رســیده و حریفانش را شکست 
دهد؛ سیستمی که تا کنون در تیم اصفهانی جوابگو نبوده و 

انتقاد بسیاری از دوستداران این تیم را به همراه داشته است.
اصلی ترین انتقاد بسیاری از کارشناسان فوتبال به او نیز، همین 

عالقه و اصرار به استفاده از این سیستم است. 
در واقع بســیاری از منتقدان قلعه نویی، تیــم های او را تک 
سیســتمی دانســته و معتقدند که قلعه نویی با فوتبال روز 
دنیا میانه خوبــی ندارد.اتکا و اصرار ســرمربی ذوب آهن به 
اجرای بازی مســتقیم و نداشتن سیستم جایگزین در مواقع 
لزوم، موجب بازی خوانی راحت حریفان گشته و آنها را قادر 
می سازد تا با انتخاب شیوه درست، تیم های قلعه نویی را بسته  
و آنها را در رســیدن به نتیجه الزم، ناکام بگذارند.یکی دیگر 
از انتقادات وارده شــده به قلعه نویی، تکیــه بیش از حد او بر 
استفاده ستاره هاست. در واقع سبک بازی تیم های قلعه نویی 
به گونه ای اســت که با نبودن 2 یا 3 بازیکن اصلی عمال فلج 
خواهند شــد نمونه بارز این اتفاق، افت شدید تراکتورسازی 
بعد از جدایی سروش رفیعی است.در این سو سبک بازی فصل 
گذشته ذوب آهن، بازی ســازی در عمق و ایجاد موقعیت از 
طریق پاسکاری های متعدد بود. بازیکنان این تیم که تغییرات 
کمی را نســبت به فصل قبل داشــته اند، تا اینجای فصل در 
اجرای سیســتم مورد عالقه قلعه نویی ناتوان نشان داده اند.

بسیاری از پیشکسوتان فوتبال اصفهان از جمله حسن حاج 
رســولی ها و حمیدرضا بابایی معتقدند بازیکنان ذوب آهن 
هنوز به هماهنگی الزم با شیوه مورد نظر امیرخان نرسیده و 
دیر اضافه شــدن او به تیم در کنار عدم آشنایی این بازیکنان 
به بازی مســتقیم، دلیل اصلی نتایج این روزهای ذوب آهن 
اســت.انتقادی که اگرچه تا حدی درست به نظر می رسد اما 
نمی تواند این واقعیت را کتمان کند، قلعه نویی اگر می خواهد 
همچنان موفق ترین مربی لیگ باقی بماند، باید دست از عالقه 

عجیبش بردارد.
اگرچه بعضــی از کارشناســان فوتبال معتقدنــد بازیکنان 
ذوب آهن با استفاده از تعطیلی موقت لیگ می توانند هماهنگی 
الزم با تفکرات سرمربی خود را پیدا کرده و جایگاه خود را در 
جدول بهبود بخشند، اما رویای قهرمانی چیزی نیست که در 

این فصل و با سیستم مورد نظر امیرخان به دست آید.
حاج رسولی ها: بازیکنان ذوب آهن با تفکرات قلعه نویی 

عجین نشده اند
حسن حاج رســولی ها، مربی ســابق تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در گفت وگو با تســنیم با اشــاره به نتایج اخیر تیم 
ذوب آهن در 5 هفته گذشته لیگ برتر گفت: بازیکنان این تیم 
هنوز با تفکرات قلعه نویی عجین نشده اند و هماهنگی الزم را 

به دست نیاورده اند.
وی با اشــاره به تفاوت ســبک بازی تیم ذوب آهن طی ادوار 
گذشته اظهار داشت: ذوب آهن تیمی اســت که از دیرباز با 
ارائه فوتبال مالکانه، توپ را بــه خوبی در زمین به گردش در 
می آورد. حاج رســولی ها ادامه داد: در شرایط فعلی، تفکرات 
امیر قلعه نویی بر بازی مستقیم، حرکت از جناحین و فرستادن 
توپ های بلند است و بازیکنان این تیم هنوز نتوانسته اند با این 

سیستم هماهنگی الزم را به دست آورند.
بابایی: دیر اضافه شدن قلعه نویی سبب ناهماهنگی 

تیم شده است
 حمیدرضا بابایی، پیشکسوت فوتبال اصفهان نیز در گفت وگو 
با تســنیم گفت:دیر اضافه شــدن قلعه نویی بــه کادر فنی 
ذوب آهن،ســبب عدم هماهنگی الزم تیم با تفکرات ایشان 

شده است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر مصدومیــت 2 بازیکن اصلی 
ذوب آهن، مهدی رجب زاده و قاسم حدادی فر نیز در کسب این 
نتایج بی تاثیر نبوده، گرچه قلعه نویی مربی بزرگ و با تجربه ای 

است و توانایی بهبود شرایط تیم را دارد.
در شرایطی که به نظر می رسد ذوب آهن هنوز از تیم ایده آل 
قلعه نویی فاصله دارد، هواداران این تیم سبزپوش انتظار دارند 
که هرچه سریع تر شرایط این تیم به بهبودی کامل نزدیک 
شــود. نکته قابل توجه اینکه قلعه نویی به عنوان یک مربی 
کارکشته و کاربلد، خود به خوبی با شرایط ذوب آهن آشناست 
و بدون شک تالش او، رفع مشکالت این تیم اصفهانی است. 
امیر قلعه نویی این روزها تالش می کند تا با رفع مشکالت این 
تیم اصفهانی، سبزپوشان اصفهان را دوباره به دوران اوج خود 
بازگرداند تا بــار دیگر تیم اصفهانی بتوانــد به عنوان مدعی 

قهرمانی مطرح شود.

    در روزهای نقل و انتقاالت پیش از آغاز لیگ، استخدام قلعه نویی توسط مدیران ذوب آهن،این امیدواری 
را  برای هواداران تیم سبز پوش اصفهانی به وجود آورد که با حضور موفق ترین مربی تاریخ لیگ،برای اولین 

بار قهرمان شوند، اما نتایج ذوب آهن نشان داد این اتفاق، هنوز عملی نشده است.

سرمربی ســپاهان، برنامه ریزی برای اســتفاده بهینه از تعطیالت نه 
چندان طوالنی نیم فصل را آغاز کرده اســت.زالتکو کرانچار عزمش 
را جزم کرده تا سپاهان را از بحران خارج کند و در این بین نیم فصل، 
مقطعی کلیدی و تعیین کننده برای او محســوب می شود.سرمربی 
سپاهان از یک طرف به شــاگردانش اولتیماتوم داده است تا در چهار 
بازی باقی مانده از دور رفت، خود را به او ثابت کنند و از سوی دیگر از 
مدیریت باشــگاه خواسته است تا شــرایط را برای برپایی یک اردوی 
آماده سازی و چند دیدار تدارکاتی در تعطیالت نیم فصل فراهم کند.

دور رفت لیگ برتر پانزدهم آذرماه به پایان می رسد و کرانچار احتماال 
پس از دیدار با استقالل تصمیم خواهد گرفت که کدامیک از بازیکنان 
سپاهان را در لیست مازاد قرار دهد.تعطیالت نیم فصل طالیی پوشان 

البته خیلی طوالنی نخواهد بود و فقط 17 روز طول می کشید.

 نگاه ویژه زالتکو
 به تعطیالت

نگاهی به نتایج ذوب آهن؛ 

سیستمی که هنوز جواب نداده است

سعید آقایی که خرداد امسال اولین بازی ملی خود را برابر مونته نگرو 
پشت سر گذاشت و ماه گذشــته از ابتدای نیمه دوم دیدار با توگو در 

ترکیب گرفت در مصاف با پاناما سومین بازی ملی خود را تجربه کرد.
آقایی در این مسابقه دوستانه ۹0 دقیقه برای تیم ملی بازی کرد، اما در 
دیدارهای مهم تر تیم ملی احتماال چنین توفیقی کمتر نصیبش خواهد 
شد. مدافع 22 ساله سپاهان در پستی به میدان رفت که میالد محمدی 
مدتی است دربست در اختیار گرفته است. محمدی که اردوی قبلی را 
به خاطر مصدومیت از دست داد یکی از چند بازیکن اصلی تیم ملی بود 
که در این مسابقه روی نیمکت نشست.  این مدافع 2۴ ساله در ادامه 
کمتر به آقایی فرصت عرض اندام خواهــد داد؛ البته آقایی برای قرار 
گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی یک رقیب سرشناس و لژیونر دیگر 

هم پیش روی خود می بیند و او کسی نیست جز احسان حاج صفی.

 فرصت نایاب 
در اختیار مدافع سپاهان

رییس هیئت نا شنوایان اصفهان در خصوص وضعیت هیئت ناشنوایان 
اظهار داشــت: همانطور که می دانیــد یکی از مؤلفه هــای اصلی در 
توانمند سازی معلوالن پرداختن به حوزه ورزش است و در استان اصفهان 
سه هیئت فعال وجود دارد؛ هیئت جانبازان معلوالن، هیئت ناشنوایان و 
کم شنوایان و هیئت نابینایان و کم بینایان توانسته اند موفقیت هایی را 
کسب کنند.ســعید صادقی ادامه داد: در واقع  ورزش برای افراد دارای 
معلولیت پیامد های مثبتی را به دنبال دارد و ایــن افراد را از انزوا خارج 
می کند و معلــوالن در قالب ورزش همگانــی، ورزش گروهی،  ورزش 
حرفه ای و قهرمانی عزت نفس پیدا می کنند و در نهایت جامعه هم نگرش 

مثبتی نسبت به معلوالن پیدا می کند.
رییس هیئت ناشــنوایان اصفهان افزود: وقتی دیده می شود فردی که 
معلول است چقدر تالش می کند و پیشرفت می کند که در سطح جهانی 
مطرح شود، تغییر نگرش در جامعه و معلولین ایجاد می شود؛ در هیئت 
ورزش ناشنوایان خوشبختانه از سه سال پیش اقدامات خوبی صورت 
گرفته و بیش از 2۴0 نفر از افراد  کم شنوا و ناشنوا در قالب حدود 1۴ رشته 

ورزشی شروع به فعالیت کردند.
صادقی تصریح کرد: ورزشکاران نا شــنوا به طور مداوم از مربیان خوب 
استفاده کردند و در سطح کشوری هیئت ورزشــی ناشنوایان استان 
اصفهان  بنا به ارزیابی های فدراسیون ورزشی ناشنوایان در سال ۹5 موفق 

شد رتبه دوم کشور را کسب کند.
وی با اشــاره به انتخاب این هیئت به عنوان هیئت برگزیده اســتان از 
سوی اداره ورزش و جوانان گفت: توسعه ورزش در بین ناشنوایان، جلب 
مشارکت کنندگان و ایجاد ظرفیت های مالی جدید در جهت استعداد یابی 
ناشنوایان در حوزه های ورزشــی از اقدامات هیئت ناشنوایان در سال 
گذشته بوده است و بر این اساس افرادی را به مسابقات بین المللی اعزام 
می کنند که برای نمونه در المپیک ناشنوایان ترکیه که در تابستان ۹6 
برگزار شد از استان اصفهان ۴ نفر شرکت کردند که توانستند مدال های 

طال، نقره و برنز را کسب کنند.
رییس هیئت ناشنوایان اصفهان بیان کرد: حمایت از ورزش معلوالن یک 
اصل اساسی است  که فقط منوط به اعتبارات دولتی نیست و خیرین 
ورزش یار در استان اصفهان زحمات زیادی کشیده اند که اگر به ورزش 

معلوالن ورود پیدا کنند، می تواند پیامد خوبی را به دنبال داشته باشد .
صادقی با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان و ســازمان ورزش شهرداری 
کمک هایی را انجام داده اند گفت: باید اعتبارات الزم تخصیص پیدا کند 
تا بتوانیم تالش بیشتری را با توجه به حضور 13 هزار و 500 نفر ناشنوا در 
استان انجام دهیم و توسعه ورزش ناشنوایان ببیشتر مد نظر قرار گیرد؛ 
هیئت های ورزشی دیگر نیز کمک حال ما بوده اند و  سه دوره اردوی تیم 

ملی فوتسال و مسابقات کشتی کشوری در اصفهان برگزار شده است.

در حاشیه

با حضور بزرگان فوتبال جهان؛

آدیداس، از توپ های جام جهانی روسیه رونمایی کرد 
شرکت آلمانی آدیداس از توپ رسمی جام جهانی 201۸ روسیه رونمایی کرد. این مراسم در حضور 

بزرگان فوتبال جهان از جمله زیدان، مسی، آلونسو، کاکا، دلپیرو و ... برگزار شد.

قاب  روز
رییس هیئت نا شنوایان اصفهان:

ورزش می تواند عزت نفس معلوالن را افزایش دهد

   دروازه بان سابق پرسپولیس جدیدترین فوتبالیستی 
است که حضور جلوی دوربین را در مقام بازیگر تجربه 
خواهد کرد.به نوشته خبر ورزشــی، سوشا مکانی با 
بازی در یک فیلم سینمایی به جرگه بازیگران پیوست 
تا فعالیت در این حرفه را هم تجربه کند.در این فیلم 
که 3 سال قبل تصویربرداری شده بود مکانی در نقش 

یک خبرنگار ظاهر شده است.
چند روزی می شود که بهنام برزای دوباره بازیکن استقالل 01

شده با این همه او هنوز نمی تواند برای این تیم بازی کند 
چرا که باید نام یک بازیکن از فهرست استقالل خارج شود تا 
مدیران تیم بتوانند نام او را به لیست اضافه کنند. به نوشته 
میزان؛ افتخاری و همکارانش قصد دارند  نام مجتبی جباری 
را خارج کنند، اما چون با این بازیکن توافقی صورت نگرفته، 

وضعیت بهنام برزای همچنان نامشخص است.

درست است که شایان مصلح در پرســپولیس بازیکن فیکس 
نیست و اکثرا از روی نیمکت شــاهد بازی تیمش است، اما این 
مدافع چپ حاضر به جدایی از پرسپولیس در نیم فصل نیست. او 
درباره این موضوع به ایلنا گفت:»چند پیشنهاد دارم، اما مطمئنا 
از حضور در پرسپولیس راضی هســتم و تا پایان فصل تصمیم 
جدیدی نخواهم داشــت. وقتی تصمیمــی را در ابتدای فصل 

می گیری باید تا پایان آن تالش کنی.«

سرنوشت »برزای« در دستان جباری »سوشا« بازیگر شد

سپاهانی ها در آزمون تیم ملی
در شبی که ستاره سابق سپاهان روی نیمکت تیم ملی نشست،دو 
بازیکن فعلی این تیم برای تیم ملی بازی 
کردند.سعید آقایی، علی کریمی 
و ساسان انصاری سه بازیکن 
سپاهان بودند که این مرتبه 
از سوی کارلوس کی روش 
بــه اردوی تیــم ملــی 
فراخوانده شــدند. طبق 
انتظار، انصــاری در پایان 
اردوی داخلی خط خورد، اما 
دو نفر دیگر اجازه یافتند تا در 
اردوی اروپایی تیم ملی حاضر 
باشند. در دیدار دوستانه برابر پاناما، سعید آقایی با شماره 2۴ در 
ترکیب اصلی تیم ملی قرار گرفت و ۹0 دقیقه در سمت چپ خط 
دفاعی بازی کرد. علی کریمی هم با گذشت نزدیک به یک ساعت 
از زمان مسابقه جای سعید عزت الهی را گرفت تا به عنوان هافبک 

دفاعی انجام وظیفه کند.
در دیدار با پاناما، تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره خود 
به میدان رفت. احسان حاج صفی یکی از چند ملی پوش شاخصی 
بود که در این مســابقه روی نیمکت نشســت و البته با وجود 6 
تعویضی که کی روش انجام داد در ادامه هم فرصت حضور در زمین 
را پیدا نکرد.جالب آنکه هر 2 بازیکن سپاهان که در این مسابقه 
به میدان رفتند با وجود تفاوت در پست بازی از رقبای حاج صفی 
 محسوب می شــوند زیرا این ملی پوش باســابقه در آن واحد در

 دو پست هافبک دفاعی و مدافع چپ مدنظر کی روش است.

 اخراج از خوابگاه 
به خاطر جام جهانی

دانشــجویان روســیه باید تا قبل از شــروع جام جهانی فوتبال، 
خوابگاه های خود را در شــهرهای محل 
برگزاری مســابقات ترک کنند تا 
به جای آنها نیروهای پلیس 
و گروه های امنیتی مستقر 
شوند. روزنامه کمرسانت 
برنامــه ای  از  روســیه 
دولتی برای اخراج موقت 
دانشــجویان این کشور از 
خوابگاه های دولتی در زمان 
برگزاری مسابقات جام جهانی 
فوتبال در سال 201۸ میالدی 
خبر داد.براین اساس دانشجویان روسیه باید تا قبل از شروع جام 
جهانی فوتبال، خوابگاه های خود را در شــهرهای محل برگزاری 
مســابقات ترک کنند تا به جای آنها نیروهای پلیس و گروه های 
امنیتی مستقر شوند.  این تصمیم که با حمایت دولت برای کاهش 
هزینه ها صورت گرفتــه، با مخالفت شــدید انجمن های صنفی 
دانشجویان روسیه مواجه شده است.اتحادیه دانشجویان روسیه با 
اعالم اینکه این اقدام باعث نقض حریم شهروندی و بروز نارضایتی 
اجتماعی است، خواستار رســیدگی ارگان های ذی صالح دولتی 
شده اند. پیش بینی می شود بیش از سه هزار دانشجوی روسیه با 

اجرای این طرح موقت، محل اقامت خود را از دست بدهند.

شرط کعبی برای ماندن در رشت
چند روز قبل بود که حسین کعبی اعالم کرد به زودی از سپیدرود 
جدا خواهد شد. بازیکن قدیمی کشورمان 
دلیــل تصمیمش را مشــکالت 
خانوادگی اعــالم کرد. با این 
همــه بــه نظر می رســد 
مشکل کعبی حل شده و او 
تحت شرایطی در رشت به 
فوتبالش ادامه خواهد داد. 
بازیکن ســابق تیم ملی به 
تسنیم گفته:» در حال حاضر 
پسرم در تهران درس می خواند 
که باید ببینم آیا شرایط برای 
انتقال مدرسه او به رشت فراهم خواهد شــد یا خیر. اگر مشکل 
تحصیل فرزندم حل شود در سپیدرود می مانم در غیر این صورت 

تصمیم به جدایی خواهم گرفت.«

قولی که »پرز«  به نیمار داده!
فلورنتینو پــرز، رییس باشــگاه رئال مادرید پــس از چند تالش 
نافرجام در جذب نیمار حاال احتمال 
تحقق رویای جــذب این فوق 
ستاره برزیلی را نزدیک تر از 
همیشه می بیند. پرز بین 
سال های 2011 تا 2013 
تالش زیادی کرد تا نیمار 
را جذب کند، اما در نهایت 
این بازیکن راهی بارســلونا 
شد. تابســتان 2015 رییس 
رئال تالش مجددی برای جذب 

ر  داشــت که در آن هم ناکام ماند ولی به نظر نیمــا
می رسد که حاال او نزدیک تر از همیشه برای به خدمت گرفتن فوق 
ستاره برزیلی باشد.منابع اسپانیایی خبر از ارتباط مداوم پرز و پدر 
نیمار داده اند و حتی »موندودپورتیوو« فاش کرد که رییس رئال به 
پدر نیمار وعده داده است که تمام مشکالت مالیاتی این بازیکن در 
 اسپانیا را حل می کند. حال ســوال اینجاست که اگر پی اس جی

 222 میلیون یورو برای جذب نیمــار هزینه کرد، رئال چقدر باید 
بپردازد تا فوق ستاره برزیلی را جذب کند؟ این سوالی است که برای 

پاسخش باید تا تابستان آتی یا دو سال بعد صبر کنیم.

»مصلح« از پرسپولیس نمی رود

اتفاق روز

خبر روز

شرط روز

فوتبال جهان
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شهرداری

با مسئوالن

    اولین فرش اذان گوی جهان 
در اصفهان بافته می شود

اصفهانی ها آثار هنــری جدید برای عتبات می ســازند. فرش 
اذان گوی جهان به همت چهار زن مددجوی خیریه نذر اشتغال 
امام حسین)ع(تا پایان سال بافته می شود. قرار است این فرش 
به حــرم مطهر حضرت اباالفضــل)ع( هدیه شــود. این فرش با 
ابعــاد 2/30 در 1/80 از جنس کرک و ابریشــم منقش به گنبد 
و گلدسته حرم اباالفضل العباس)ع(اســت و در مراحل بافت از 
سیستم تاچ استفاده می شود. پس از اتمام فرش، هنگامی که بر 
گنبد و گلدسته فرش دست کشیده می شود، صدای اذان از آن 

پخش می شود.

آکواریوم ناژوان، به سامانه اصفهان 
کارت مجهز می شود

مدیر دفتر اصفهان کارت گفت: شــهروندان به زودی می توانند 
برای بازدیــد از تونل آکواریوم ناژوان از اصفهان کارت اســتفاده 
کنند. فرهاد گلی اظهار کرد: شهروندان می توانند از اصفهان کارت 
عالوه بر پرداخت کرایه اتوبــوس، برای بازدید از مراکز تفریحی و 
گردشگری ناژوان استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: همچنین 
در مراکز گردشگری- تفریحی همچون باغ گل ها، باغ پرندگان، 
نمایشــگاه خزندگان، باغ موزه پروانه ها، تله کابین صفه، تله سیژ 
ناژوان، شهر رویاها، نمایشــگاه بین المللی، شهروندان می توانند 
از اصفهان کارت اســتفاده کنند. مدیر دفتراصفهان کارت عنوان 
کرد: به زودی دستگاه اصفهان کارت در مجموعه گردشگری تونل 
آکواریوم نصب می شود و شهروندان می توانند برای بازدید از این 

مجموعه گردشگری از اصفهان کارت استفاده کنند.
گلی عنوان کرد: شــهروندان می تواننــد در مکان های دیگری 
همچون قطار شهری، اتوبوسرانی اصفهان، خمینی شهر، برخوار 
و بهارســتان، همچنین ایســتگاه های دوچرخه، 18 پارکینگ 
طبقاتی و بزرگ شهر و تاکسی های شــهری که به دستگاه های 
استفاده از سامانه اصفهان کارت تجهیز شده اند، از اصفهان کارت 

استفاده کنند.

 اجرای سرود »سفر عشق« در مسیر 
پیاده روی کربالی معلی 

سرود »سفر عشق« و »شوق شهادت«  کاری از گروه سرود آوای 
مهرطاهای اصفهان، در مسیر پیاده روی کربالی معلی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، سرودهای سفر عشق و شوق شهادت از سوی گروه سرود 
آوای مهر طاها به سرپرستی ســعید عنایتی ویژه زائرین اربعین 
حسینی در شهرهای نجف اشرف، سامرا، کاظمین و کربالی معلی 

در مسیر پیاده روی نجف تا کربال به اجرا در آمد.
ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان در همین راستا 
درقالب گروه سرود بچه های مسجد با همکاری گروه سرود آوای 
مهرطاها ویژه مناســبت های مختلف نیز آثــار مختلفی را تهیه 
کرده است.اشعار شعرهای سفر عشق و شوق شهادت توسط علی 
فردوسی و قاسم صرافان سروده شــده و آهنگسازی آثار از سوی 

سعید عنایتی صورت گرفته است.

مروری بر اجرای تئاترهای پاییزی 
در بیستمین شماره »دید در شهر«

بیستمین شماره ویژه نامه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان با عنــوان »دید در شــهر«، تهیه و در فضــای مجازی 
منتشر شد.بیستمین شماره ویژه نامه سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان با عنوان »دید در شــهر« با مرور برنامه های 
فرهنگی، تفریحی و هنری در فضای مجازی منتشــر شد.مرور 
برنامه های برگزار شــده در مهرماه و اعــالم برنامه های اجرایی 
ســازمان فرهنگی تفریحی در ایام پاییز از مهم ترین بخش های 
بیستمین شــماره دید در شهر اســت.گزارش ویژه برنامه های 
ســازمان فرهنگی تفریحی شــامل برنامه های شب های شعر 
حوضخانه، نمایشگاه لهستانی ها، کارگاه انتقال تجربه، رونمایی 
کتاب عبور از صدچالش زندگی و...  در این ویژه نامه ارائه شــده 
است. شــهروندان اصفهانی می توانند گزارش راهیابی 4 نمایش 
»آهای تو دیگه کی هســتی«، »پینوکیــو«، »خانه ای که وجود 
داشت« و »بچه های خاکســتری« به جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در همدان را نیز در این ویژه نامه بخوانند.تصاویر و 
ویدئوهای برنامه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
نیز در قالب »کیوآرکد« در دسترس مخاطبین ویژه نامه است و 
عالقه مندان برای دریافت فایل پی دی اف این ویژه نامه می توانند 

به سایت esfahanfarhang.ir  مراجعه کنند.

رییس دفتر تبلیغات اســالمی، پیرامون فعالیت های دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان در ایام اربعین اظهــار داشــت: روحانیونی که در 
پیاده روی اربعین قصد سفر شــخصی به کربال داشتند در چند جلسه 
توجیهی در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان حضور یافته و در کالس هایی 
در این زمینه شرکت کردند. وی با اشاره به رایزنی های این دفتر با صدا 
و سیمای اصفهان بیان داشت: روحانیون درایام پیاده روی اربعین نقش 
پر رنگی را ایفا می کنند که برای ثبت این فعالیت ها با صدا وســیما 
هماهنگی های الزم صــورت گرفت. رییس دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان تصریح کرد: قرار است فیلم هایی که توسط صداو سیمای مرکز 
اصفهان پیرامون حضور روحانیون اصفهانی در پیاده روی اربعین تهیه 
می شود، در اختیار دفتر تبلیغات اسالمی قرار گیرد. وی افزود: امیدوارم 

عالوه بر تهیه گزارش، مستندی از این حضور تولید کنیم.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد :

 تولید مستند حضور روحانیون 
در پیاده روی اربعین

نایب رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در سلسله نشست های 
هم اندیشی اصفهان فردا با حضور جمعی از فرهنگیان و معلمان شهر 
اصفهان افزود: با توجه به اینکه ۷۵ درصد از جمعیت کشور و اصفهان 
شهرنشین هستند اما هر شهرنشینی شهروند نیست؛ چرا که شهروند 
کسی است که قانون مدار بوده و در امور شهر مشارکت داشته باشد و 
همچنین تمام مشکالت شهر را به صورت تیزبینانه رصد کند. علیرضا 
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه حدود 30 هزار فرهنگی در شهر اصفهان 
داریم تصریح کرد: این قشر پتانسیل خوبی برای مدیریت شهری است 
که باید با برنامه ریزی از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. وی با اشاره 
به اینکه 300 میلیارد تومان از بودجه 2 هــزار و ۷۵0 میلیارد تومانی 
شهرداری به مباحث فرهنگی اختصاص یافته است، ادامه داد: این بودجه 

باید بر مبنای اولویت بندی در جهت ارتقای فرهنگ شهر هزینه شود.

نایب رییس شورای شهر خبر داد:

اختصاص  اعتبار ۳۰۰ میلیاردی 
برای مسائل فرهنگی شهر 

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اصفهان، از ادامه خشکسالی خبر داد:

بارش های خوب در راه 
نیست

مسئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان با بیان اینکه بارش ها تاکنون زیر ســطح 
نرمال بوده است، اظهار داشت: از مهرماه تاکنون در 

سطح استان اصفهان بارش باران نداشتیم.
حســن خدابخش افزود: براســاس شاخص های 
هواشناسی در سال زراعی 9۵ - 96 در اکثر نقاط 
استان بارش ها کمتر از حد نرمال بوده است؛ البته 
ممکن است بارش  در برخی از نقاط استان از سال 
گذشته بیشتر بوده باشد اما نسبت به حد نرمال بجز 
چند نقطه در غرب اســتان که کمی از حد نرمال 

بیشتر بوده، بقیه نقاط شاهد بارش کمتری بودند.
مسئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان تصریح کرد: بیشتر بارش هایی که بیشتر 
از حد نرمال بوده، در خوانســار و گلپایگان صورت 
گرفته است؛ ولی در سرچشمه های استان همچون 
فریدون شــهر و داران بارش ها در حد نرمال بوده 
است. وی ادامه داد: سال گذشته در فصل بهار هم 
بارش های رگباری در برخی از نقاط استان داشتیم 
که در برخی از نقاط ســیل خیز منجر به ســیل و 

تگرگ شد اما به هر حال بارش ها کم بوده است.
خدابخش با بیــان اینکه بارش های زراعی شــهر 
اصفهان در سال گذشته 90 میلی متر بوده است، 
بیان کرد: این در حالی اســت که این میزان بارش 

قریب به 2۷ درصد کمتر از حد نرمال بوده است.
وی به کاهش ذخایر آب  های زیرزمینی اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه در مهرماه سال 
جاری بارش نداشتیم به طور مرتب شاهد کاهش 
ذخایر آب زیرزمینی هستیم و خشکسالی  همچنان 
ادامه دارد و این خشکسالی بدتر از گذشته می شود.

مسئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه از نظر هواشناسی 
بارشی نداشتیم، عموما میزان مصرف هم از آب های 
زیرزمینی تامین می شود. وی در پاسخ به این سوال 
که بارش های امســال از چه زمانی آغاز  می شود، 
اظهار داشت: شرایط بارش های امسال چندان خوب 
نیست؛ در این راستا سیستم ضعیفی برای روزهای 
آینده درنظر گرفته ایم که احتمال دارد درصورت 
فعالیت این سیستم به صورت بسیار جزئی و چند 
قطره ای در مناطق جنوبی یا غربی اســتان بارش 

داشته باشیم.    

حجت االسالم و المسلمین ســید مجتبی میردامادی افزود: 
خداوند در قرآن تاکید دارد که بنــدگان خدا از یک ژن و یک 
نژاد هســتند و تفاوت هایی هم که وجود دارد برای شناخت 

بهتر انسان ها از هم است؛ همه فضیلت ها بر اساس تقواست.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه ایــام پایانی ماه صفر 
متعلق به پیامبر اکرم)ص(، امام حسن)ع( و امام رضا)ع( است، 
گفت: در دنیایی که جز قلدری و زور وجود نداشت، اینکه یک 
نفر قیام کند و حکومت تشکیل دهد و این جریان تا امروز و پس 
از 1400 سال ادامه پیدا کند، معجزه است؛ اگر پیامبر ما هیچ 

معجزه ای هم نداشت همین یک مورد کافی بود.
امام جمعه اصفهان عنــوان کرد: لطف خداونــد، حقانیت و 
اســتقامت پیامبر، از جمله دالیل موفقیت پیامبر اکرم )ص( 
اســت؛ ما هم دلیل پیروزی انقالبمان را در همین می دانیم. 
امام)ره( نه تفنگ داشت و نه سرباز اما بعد از 40 سال از انقالب 
که می گذرد دشمن نتوانسته لطمه ای به کشور وارد کند؛ البته 
زحمت ایجاد کرده و می کند. وی افزود: نباید تصور کنیم که 
تحریم فقط مربوط به دوران امروز اســت؛ بلکه پیامبر)ص( 
رنج های فــراوان دیدند که یکی از آنها تحریم ســران قریش 

همچون ابوسفیان و ابوجهل بود. پیامبر)ص( در 3 سال و چند 
ماه در شعب ابی طالب در بدترین شــرایط زندگی کردند و به 
همین جهت نخســتین تحریم متوجه ایشان بود. امام جمعه 
موقت اصفهان ادامــه داد: ما هم باید چنــان عمل کنیم که 
همچون پیامبر در سختی مقاومت پایداری داشته باشیم؛ البته 
این به آن معنا نیست که مطالبه گری از مسئوالن داشته باشیم 
تا امکانات را بخصوص برای جوانان فراهم کنند. میردامادی 
عنوان کرد: امروز شاهدیم که نیروهای انقالبی به دلیل آنکه 
در فالن گروه نیستند عهده دار مســئولیت نشده و کنار زده 
می شــوند. امروز نباید از آمریکا بترسیم، بلکه باید از عملکرد 
نیروهای خودی بترسیم؛ این عوامل می تواند از درون کشور را به 
سمت فنا بکشد. امام جمعه موقت اصفهان بیان داشت: کسانی 
که به مقام و جایگاهی می رسند یا ثروتی پیدا می کنند، بدانند 
که همه اینها امتحان الهی اســت و مهم است که از پس این 
امتحانات پیروز بیرون آییم. وی با اشاره به مراسم اربعین اظهار 
داشت: شاید برخی فکر می کنند که زیارت این همه تشریفات 
نیاز ندارد اما اینها تشریفات نیست، شعائر است؛ چرا بوق های 
رسانه ای و تبلیغی غرب خفه شده اند و می ترسند از این مراسم 

عظیم حرف بزنند؟ میردامادی با اشاره به اینکه مراسم  اربعین 
در هیچ کجا مشابه ندارد، اضافه کرد: این جمعیت در کشوری 
که خودش به  اندازه حاضران در راهپیمایی جمعیت دارد، بدون 

هیچ کمبودی حضور پیدا می کند.
وی در ادامه با اشاره به استعفای نخست وزیر لبنان عنوان کرد: 
اخباری به گوش رسیده که وی در عربستان بازداشت است و 
همان طور که سید حسن نصرا... گفت، متنی که خوانده شد 
دیکته آل ســعود بود.امام جمعه موقت اصفهان خطاب به آل 
سعود گفت: »سیه باد رویتان«، این همه جنایت در یمن کافی 
نیست که ظلم خود را ادامه می دهید؟ درست کردن داعش و 
دادن امکانات به آن و قتل عام مردم سوریه، عراق و لبنان کافی 

نیست؟ آیا اینها مسئولیت خادم الحرمین است؟
وی افــزود: تا شــب گذشــته صدها شــاهزاده آل ســعود 
بازداشت شده اند، این خود نویددهنده آن است که هرچه زودتر 
از داخل زوال پیدا می کنند؛ تکیه آل سعود به آمریکایی است 

که اگر خدا اراده کند دوامی نخواهد داشت.
میردامادی با اشاره به تجربه تلخ اعتماد به آمریکا گفت: مصدق 
خواست کشــور را از دســت انگلی ها نجات دهد و به آمریکا 
متمایل شد؛ اما آمریکا کودتا کرد و مصدق زندانی شد. آیت ا... 
کاشانی تاکید می کرد بر شعار »نه شــرقی و نه غربی« اما در 

مقابل می خواست از قدرتی به قدرتی دیگر پناه ببرند.
وی ادامه داد: هر فســادی وجود دارد زیر ســر آمریکاست، 
داعش و میانمار تنها نمونه هایی از این جنایت هاست. ازطرفی 
مجامع بین المللی که ادعای حقوق بشر دارند سکوت کرده اند. 
امام جمعه موقت اصفهان اذعان داشت: برادر شهید آقادادی 
گالیه داشــته که بنر شــهید پاره شــده و برگه  ای از سوی 
شهرداری داخل خانه انداخته و جریمه کرده اند؛ این کار زشت 

از شهرداری با ادعای قانون صحیح نیست.
میردامادی بابیان اینکه رباخواری، عامل نابودی یک جامعه 
و کشور است، گفت: امروز موسسات مالی می گویند ما طبق 
نظر شورای نگهبان عمل می کنیم؛ اما آیا شورای نگهبان گفته 

دیرکرد بگیرید؟ شورای نگهبان مشارکت را تصویب کرد.
امام جمعه موقت اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون 
مصوبی که با نظارت شــورای نگهبان تصویب شده، بانک ها 
می توانند طبق ضوابط در پروژه های مشــارکتی عام المنفعه 
فعالیت کنند. میردامادی با اشاره به سالروز حماسه 2۵ آبان 
مردم اصفهان اضافه کرد: مردم شهر اصفهان در 2۵ آبان 3۷0 
شهید را باشکوه و عظمت تشــییع کردند و همان روز کاروان 
جدیدی به جبهه اعزام شد؛ امروز نیز جوانان انقالبی برای دفاع 
از حریم اهل بیت)ع( در حال مبارزه با خشن ترین افراد هستند 

و این پایداری، ضامن ادامه این دین و انقالب است.

    امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان، ضمن توصیه به رعایت تقوای 
الهی اظهار کرد: در زندگی نه ثروت فضیلت است و نه فقر ضد فضیلت؛ بلکه هر دو امتحانی است که اگر از آنها 

سربلند بیرون بیاییم فضیلت خواهد بود.

گالیه امام جمعه موقت اصفهان از مسئوالن:

 چرا  نیروهای انقالبی به دالیل سیاسی کنار گذاشته می شوند؟

 شهردار اصفهان به ناتمام ماندن پروژه رینگ چهارم شهر اصفهان اشاره و اظهار 
کرد: کمبود اعتبارات مالی سبب شده تا این طرح رها شود؛ اما بنا داریم با فراهم 
کردن منابع مالی و جذب سرمایه گذار این پروژه عمرانی را که از اهمیت زیست 

محیطی ویژه ای برای شهر اصفهان برخوردار است، به پایان برسانیم.
قدرت ا... نوروزی تاکید کرد: اصفهان نیز همانند دیگر کالنشــهرهای کشــور 
با چالش های متعددی مواجه اســت اما بــا همدلی، مشــارکت و البته جذب 
سرمایه گذارمی توان بر این مشکالت فائق آمد.وی با بیان اینکه اصفهان شهری 
سرمایه گریز است، ادامه داد: باید شیوه نگاه به سرمایه گذار را تغییر دهیم تا امکان 
مشارکت و بهره مندی از توان بخش خصوصی فراهم شود. شهردار اصفهان تاکید 
کرد: این کالنشهر باید به الگوی کیفیت زندگی شهری، گردشگری و کارآفرینی 
تبدیل شود بنابراین توجه به محیط زیست، گردشگری، ایجاد فضاهای شهری و 

سالمت، از اولویت های مورد توجه کالنشهر اصفهان است.
 نوروزی اضافه کرد: اولویت اول اصفهان که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد، 
موضوع گردشگری و تبدیل اصفهان به قطب اصلی گردشگری کشور است. در این 
زمینه قول می دهم و برای تحقق آن تالش خواهم کرد. وی با اشاره به موضوع مهم 
مشارکت اجتماعی افزود: در این زمینه راهکارهایی در دست داریم که بتوانیم توان 

همکاری را در مدیریت شهری افزایش داده و از همه افراد در بخش های عمومی 
و خصوصی همــکاری بگیریم. وی همچنین بهره گیری از ثــروت عمومی برای 
اشتغال زایی، جذب سرمایه بخش خصوصی، ارتقای جایگاه شهروندی و شناسایی 

کارآفرینان را از مهم ترین رویکردهای شهرداری کالنشهر اصفهان اعالم کرد.
نوروزی در ادامه، محرومیت زدایی و کاهش حاشــیه نشینی در اصفهان را مهم 

ارزیابی کرد و افزود: این امر به کاهش معضالت اجتماعی منجر خواهد شد.

وی همچنین به ایجاد کمربند سبز برای اصفهان و آلودگی زدایی برای آب، خاک 
و هوای این کالنشهر تاکید کرد.

شهردار اصفهان در بخش دیگری از اظهاراتش به تامین منابع پایدار مالی اشاره کرد 
و گفت: به طور معمول شهرداری ها برای تامین منابع مالی خود به تراکم فروشی 
روی می آورند؛ روشی که آنان را درگیر مشــکالت متعددی خواهد کرد. ولی ما 
به دنبال کسب درآمد پایدار از طریق ارزش افزوده و استفاده از مزایای پرداخت 

مالیات هستیم.
وی تصریح کرد: اصفهان دومین شهر بزرگ پرداخت کننده مالیات در کشور است 

اما تاکنون از مزایای این امر برخوردار نبوده است.
نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار جی پالس در رابطه با برنامه های شهردار اصفهان 
در خصوص کاهش نیروهای مازاد این شهرداری نیز اظهار کرد: هنوز به این موضوع 

ورود جدی نداشته ام  و تعدیل نیرو در برنامه فعلی ام جایی ندارد.
وی با اشاره به اینکه تغییر مدیریتی در شــهرداری مربوط به بخش های اصلی و 
اساسی است نیز اظهار کرد: نیروهای کارآمدی در حال حاضر در شهرداری فعالیت 
دارند که به کار خود ادامه خواهند داد و چنانچه به تغییر و جابه جایی نیاز باشد، 

بعدها درباره آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

شهردار اصفهان  مطرح کرد:

اصفهان؛ شهر سرمایه گریز! 

ویژه
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پیش از خواب این جمالت 
را با خود تکرار کنید

اگر این موضوع را بپذیریم که ذهن ناخودآگاه 
انســان حرف ها و افــکار او را به عنوان واقعیت 
می پذیرد، پس تغییر فکرهای منفی به فکرهای 
مثبت می تواند در همه  جنبه های زندگی به سود 
فرد باشد. تکرار جمالت تاکیدی مثبت قبل از 
خواب، این افکار مثبت را در ضمیر ناخودآگاه 
شما ته نشــین می کند و افکار منفی را از بین 
می برد. باورهای نادرستی که مسبب احساساتی 
مانند جداافتادگی، شرم و استرس هستند، در 
پرتو حقیقت رنگ می بازند: همه چیز ســامان 
خواهد گرفت، عشــق تمام آن چیزی است که 
اهمیت دارد، تمام آنچه حقیقت دارد و زندگی 
یک معجزه  اســت. شــما می توانید از جمالت 
تاکیدی مثبت قبل از خواب برای شکل دادن به 
مسیر تازه ای در مغزتان استفاده کنید، راه افکار 
و الگوهای قدیمی ذهن را سد کرده و مغزتان را با 
فکرهای تازه ای برنامه ریزی کنید که در خدمت 
بهروزی شما و البته خواب خوب شبانگاهی تان 
باشند. یک جمله  تاکیدی را انتخاب کنید که 
بیشتر از همه شــما را جذب می کند و درست 
قبل از اینکه به خواب برویــد، ۱۰ بار تکرارش 
کنید. می توانید فقط به تکرار جمله  برجســته 
شــده در تیتر بســنده کنید یا خودتان جمله 
یا کلمه ای را که بیشــتر با آن ارتبــاط برقرار 
می کنیــد، از متن توضیحــات انتخاب کنید. 

جمالت تاکیدی کوتاه مناسب ترند.
می توانید از جمالت تاکیدی ما استفاده کنید 
یا اینکه جمله  خودتان را بسازید. جمالت این 
نوشته قرار است برایتان الهام بخش باشند؛ آنها 
را دستورالعملی برای اجرا در نظر نگیرید. جمله  
تاکیدی را با طمانینه تکرار کنید. ممکن است 
فشــردن آرام و تک به تک انگشتان دست ها به 
شــما کمک کند تا تکرار ۱۰تایــی را راحت تر 

دنبال کنید.
جمالت تاکیدی مثبت )ماننــد عادات خوب 
دیگر( برای اینکه نتیجه بخش باشــند نیاز به 
تکرار و اســتمرار دارند. با جذب هر فکر مثبِت 
تازه، از یک فکر منفی رها خواهید شــد. با هر 
تکرار آرامش بخش، عشــق و لذت را تشــویق 

می کنید و ترس و تردید را بیرون می فرستید.
۱. من امروز رها هستم

من از ترس، نگرانی، خشــم و مالمــت آزادم. 
نگرانی ها و استرس ها را رها کرده ام. بار سنگین 
امروز و ســنگینی روی شــانه هایم را بر زمین 
می گــذارم. آنچه منفی اســت فرومی گذارم و 
آنچه را که مثبت اســت نگه می دارم. وقتی به 
خواب بروم دوبــاره آزاد خواهم بــود تا لذت و 

آرامش را ببینم.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 کسی که صاحب عقل باشــد، بال برایش زینت و کرامت محسوب می شود. 
مصاحبت با بال و صبر بر آن و ثبات قدم داشتن بر ابتال، موجب تقویت ایمان 
می گردد. کسی که شیرینی بال را بچشد، به الطاف خداوندی می رسد و طبق 
حکمت، نجات و آســایش دنیوی یا اخروی نصیبش می شود. در آتش بال و 
محنت، انوار باطنی ظاهر می گردد و مأنوس با بال، بعد از زمانی ســرانجام از 
امتحان مقبول در می آید و به بصیرت و علم می رسد. خیری نیست در عبدی 
که از محنت دنیا از قبیل فقر و سوء اخالق خانواده ونداشتن مال و امثال اینها 
دائما شکایت کند، چون به بی صبری مبتال می شود و آن خود دردی دیگر 

است. 
عمران بن حصین: یکی از مسلمانان صابر در بال،  عمران بود. او دچار بیماری 
استسقا شــد و هر چه مداوا کرد خوب نشد. سی ســال روی شکم خوابید و 
نمی توانست بلند شود یا بنشیند و بایستد. در همان محل خوابش گودالی برای 
ادرارو مدفوع او حفر کرده بودند. روزی برادرش عالء برای عیادت او آمد. وقتی 
حال دلخراش او را دید گریه کرد، عمران به برادر گفت: چرا گریه می کنی؟ گفت: 
به خاطر اینکه می بینم سال هاست در این وضع رقت بار به سرمی بری! عمران 
گفت: گریه نکن و ناراحت مباش، آنچه خدا بخواهد برای من محبوب تر از همه 
چیز است. دوست دارم تا زنده ام همان گونه باشم که خدا می خواهد. مطلبی 
به تو می گویم، تا زنده هستم به کسی نگو: من با فرشتگان محشورم و آنها به 

من سالم می کنند و من جواب سالم آنها را می دهم و انس گرمی با آنها دارم.
علی عابد در زندان: از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السالم که منصور 
دوانیقی آنها را زندانی کرد و در زندان فوت شد، یکی علی عابد )علی بن حسن 
مثلث ( بود که از نظر عبادت و یاد خدا و صبــر ممتاز بود. زندانی که منصور، 
سادات و بنی الحسن را در آن حبس کرد، به قدری تاریک بود که روز وشب 
معلوم نمی شد مگر به واسطه اذکار و مستحبات علی عابد؛ زیرا چنان مرتب 
و متوالی بود که دخول وقت نمازها را می فهمیدند.یک روز عبدا... بن حسن 
مثنی، از سختی زندان و سنگین بودن زنجیر بی اندازه ناراحت شده و به علی 
عابد گفت: ابتال و گرفتاری ما را می بینــی، از خدا نمی خواهی ما را از این بال 
نجات دهد؟ علی عابد کمی مکث کرد و آن گاه فرمود: عمو جان، برای ما در 
بهشت درجه ای است که به آن نمی رسیم؛ مگر با صبر در این بالها یا شدیدتر 
از اینها؛ و برای منصور جایگاهی است در جهنم که به آن نمی رسد مگر با آنچه 
در حق ما روا می دارد. اگر بر این گرفتاری و شدائد صبر کنیم، به زودی راحت 
خواهیم شد، چون مرگ ما نزدیک شده است. اگرمیل داری ، برای نجات خود 
دعا می کنیم لکن منصور به آن مرتبه ای که در جهنم دارد نخواهد رسید. عبدا... 
گفت: صبر می کنیم. سه روز نگذشت که علی عابد در حال سجده از دنیا رفت. 
عبدا... گمان کرد در خواب است؛ گفت پسر برادرم رابیدار کنید. همین که او را 

حرکت دادند، دیدند بیدار نمی شود و فهمیدند از دنیا رفته است.

باغ 
کاغذی

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، کتاب چراغ هدایت،               
نوشته رحمت ا... ضیایی و مجتبی باقری را با هدف پاسخگویی به 

پرسش هایی درباره اربعین منتشر کرد.
در بخشی از دیباچه این اثر درباره  اهمیت اربعین چنین آمده است: 
»جایگاه اربعین امام حسین علیه السالم از قدیم االیام میان شیعیان 
و درتقویم تاریخی وفاداران به آن حضرت شناخته شده بوده است. 
اهمیت اربعین حسینی به خاطر آن است که در این روز یاد شهادت 
امام حسین علیه السالم زنده شد و پرچم پیام شهادت کربال در این 
روز برافراشته گردید. اگر اربعین نبود بنی امیه موفق می شدند یاد 

حسین علیه السالم و رشادت های اهل بیت علیهم السالم و یارانش را 
از خاطره نسل بشر آن روز و اعصار بعد محو کنند. با توجه به اهمیت 
یادشده، حفاظت از این رویداد وظیفه همگانی و حفظ جایگاه آن 
در مقابله با انحراف ها و آســیب ها امری اجتناب ناپذیر است؛ از 
این رو پیاده  روی اربعین حسینی علیه السالم از نجف تا کربال در 
سال های اخیر، به فرهنگی جدانشدنی ازسلوک شیعیان و آزادگان 
جهان تبدیل شده است و هر سال سیل جمعیت عاشقان حسینی 
از پیر و جوان  و زن و مرد، به سوی حرم سید و ساالر آزادگان جهان 

رهسپارمی شوند.«

چراغ هدایت بال

عجیب ترین ساعت های زنگدار جهان )2(

دانستنی ها

امید نوعی آفت است
 امید نوعی آفت است؛ بی گناه ترین بافت ها را 
می خورد و رشد می کند... می تواند از هرچیزی 
که به سود رشدش نیست، چشم بپوشد و خود را 
روی چیزی بیفکند که هستی اش را توانمند می 
کند. سپس آنچه را یافته، به قدری نشخوار می 
کند که کوچک ترین ذره غذایی اش استخراج 

شود. 

»حاال امید، دیوانه وار می جود«
 لنا آندرشون

حرف حساب
3. این ساعت هنوز به بازار عرضه نشده و در حال حاضر 
فقط نمونه آزمایشــی آن وجود دارد؛ با این حال طراحی 
شده تا نگذارد کاربر هنگام کار با رایانه به خواب برود. این 
ساعت که شــبیه به بالش قابل سفت شدن است به شما 
اجازه می دهد موقع خســتگی مفرط از کار، یک خواب 
کوتاه مدت بروید. به محض اینکه زمان بیدارباش فرا رسید 
بالش سفت می شود و از طریق کابلی که به رایانه متصل 
است، لیست موسیقی )playlist( رایانه را فعال می کند 

و خواب را از چشمان شما می زداید.
4.  ساعت موشــکی کمی مهاجم به 
نظر می رسد؛ اما بسیار سرگرم کننده 
است. این ساعت همراه با زنگ زدن، 
تعدادی موشک را به نقاط مختلف اتاق 
پرتاب می کند و برای اینکه بتوانید 
زنگ آن را خاموش کنید مجبورید بیدار شوید و به دنبال 

موشک ها بگردید و آنها را در جای خود قرار دهید.

5. ســاعت پرنده متحــرک یادآور 
ساعت های قدیمی »کوکو« است. 
این ســاعت مجهز به یک نمایشگر 
»ال. ای. دی« و یک پرنده کوچک 
است که برای بیدار کردن شما آواز 
می خواند. این ســاعت در ابعــاد ۱4/5 در ۱5/5 در ۱۱ 

سانتی متر، به قیمت 24 یورو عرضه می شود.
6. »گان و کالک« یا ساعت اسلحه ای 
ساخت ژاپن برای بیدار کردن به شما 
اجازه می دهد شــلیک کنید. این 
ساعت دو حالت »عادی« و »شدید« 
را برای بیدار کردن ارائه می کند. در 
حالت اول، یک زنگ نرمال دارد و به شما اجازه می دهد 
که تنها یکبار برای خاموش کردن آن شلیک کنید؛ اما در 
حالت دوم برای خاموش کردن زنگ، به پنج بار شــلیک 

نیاز است.
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