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 پلیس آگاهی استان، اطالعیه ای را برای تحویل دوچرخه های مسروقه
 به صاحبانشان صادر کرده است؛
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 مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی  می گوید
استان اصفهان در اجرای مسکن مهر موفق بود؛

نمره خوب »مهر«
یکی از اساســی ترین نیازهای  طبیعی انسان پس از غذا، مسکن 
است. مسکن مهر، چند سالی می شود که در کشور جزو پروژه هایی 
مطرح بوده که هدف عمده آن تامین مســکن برای گروه های کم درآمد است. از 
دیرباز تامین مسکن برای قشــر ضعیف جامعه، دغدغه تمامی دولت ها درسطح 
جهان بوده؛ به گونه ای که سازمان ملل و نهادهای قانون گذار جهانی، قوانینی را...

اخبار، ضد و نقیض است. دیروز صبح 
از خواب که بیدار شــدیم، تیتر زده 
بودند پیکر محسن را تحویل داده اند. ساعاتی بعد اما گفتند 
تایید نمی شود. بعد، دوباره خبر رســید امروز پیکر پاکت 
تشییع می شود. وااای که چه عاشورایی در ایران برپا شود به 

وقت تشییع جنازه ات! 
تمام ایــن قصه، روضه بود محســن جان؛ حتــی حاال که 
خبر رسیده برمی گردی. ســفیر امام! در آســتانه عرفه، 
گفتند برمی گردی و امــروز روز »عرفه« اســت و تو یک 
لحظه از مقابل چشــمانم محو نمی شــوی. جــوان دهه 
هفتادی که به قول همســرت، حاال علم اســام بر دوشت 
 افتاده و چه ولولــه ای برپا کرد رفتنت و چــه قیامتی برپا 
کند برگشتنت ... گفته بودی دوست داری مثل حضرت علی 
اکبر)ع( در جوانی فدای اسام شوی که شدی. می خواستی 
گوشه ای از مصائب حضرت زهرا)س( را بفهمی که فهمیدی. 
محســن جان! چگونه زندگی کردی کــه اینچنین مرگ 

خدایی نصیبت شد؟ نوش جانت اینچنین مرگ خدایی... 
تو می آیی تا فقط یک نفر در این دنیا، هم بی سر باشد و هم 
دور از وطن. تو می آیی به آغوش هزاران دسته گلی که در 
مراسم تشییع برایت سنگ تمام می گذارند تا قصه ارباب بی 
غسل و کفن ما بماند و قبیله بنی کاب و بوریا و آن سه روز...

بیا سفیر امساِل محرم! بیا که با آمدنت عطر عزای محرم را 
زودتر به این کوی و برزن آوردی.

بیا که امسال بیشتر گریه کنیم موقع گفتن مظلوم حسین... 

بیا سفیر حسین... 
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فرا رسیدن عید سعید قربان مبارک باد

روایت عشق

»ژن-خوب«های واقعی که »گمنام« ماندند

جای خالی »رجایی«... 

زاینده رود  دوچرخه های   بی صاحب! 
8

مرور نکته به نکته بر تقابل های 
ایران و کره جنوبی

تعقیب و گـریز 
در سئول
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بن سلمان: پدربزرگم گفت  بن نایف را عزل کن!
بن سلمان، ولیعهد عربستان اخیرا گفته است : راضی به برکناری بن نایف از والیت عهدی 
نبودم؛ اما در خواب، جدم عبدالعزیز، موسس عربستان را دیدم که به من دانه ای داد و گفت 

آن را بکار تا مردم عربستان از آن بخورند و من نیز این کار را انجام دادم!

بین الملل

بارزانی ضمانت خواست
فارس: رییس منطقه کردســتان عراق که بر جدا شدن 
این منطقه از عراق اصــرار دارد، در مصاحبه ای جدید 
اعالم کرد که برای به تعویق انداختن زمان همه پرسی، 
خواستار تضمین است.  »مسعود بارزانی« رییس منطقه 
کردســتان عراق در گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط 
تاکید کرد که سال گذشــته در بغداد به حیدر العبادی 
نخست وزیر عراق و سران جریان های سیاسی گفته است 
که »شراکت با بغداد شکست خورده و تالش می کنیم 

همسایگانی خوب و همکار باشیم«.
رییس منطقه کردستان با بیان اینکه آنها ما را به عنوان 
شریک نپذیرفتند، پس گزینه ما همه پرسی و استقالل 
است، گفت: تنها فرصت برای تعویق زمان همه پرسی، 
ضمانت مکتوب بغداد، آمریکا، اتحادیه اروپا و ســازمان 
ملل است مبنی بر اینکه هر زمان همه پرسی برگزار شد، 

نتیجه آن را بپذیرند.
مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق، همچنین 
اعالم کــرد که در صــورت برگزاری اگر  همه پرســی 
استقالل کردستان عراق در روز  25 سپتامبر با رای منفی 

مردم روبه رو شود، از مقام خود کنار می رود.

کره شمالی: 

 »گوام« هدف بعدی 
پیونگ یانگ است

مهر: رسانه رسمی کره شمالی با تایید آزمایش موشکی 
که روز سه شــنبه انجام گرفت، اعالم کرد که »این تازه 
شروع ماجراســت« و قدم بعدی می تواند جزیره گوام 
باشــد. به گزارش بی بی سی، کره شــمالی می گوید 
موشکی که روز سه شنبه به ســوی ژاپن پرتاب شد و از 
روی جزیره »هوکایدو« این کشور گذشت، نخستین قدم 
پیونگ یانگ برای انجام عملیات های نظامی در اقیانوس 
آرام است و به دنبال آن، آزمایش های موشکی بیشتری 
در راه خواهد بود. در همین راستا، رسانه ملی کره شمالی 
بار دیگر تهدید حمله به جزیره »گوام« را تکرار کرد که 
پایگاه نظامی آمریکا در اقیانوس آرام را در خود جای داده 
است. موشــکی که ظاهرا از نوع »هواسانگ ۱2« بوده 
است، روز سه شنبه پیش از فرود آمدن در دریای ژاپن، 
از شمال هوکایدو عبور کرد و زنگ خطر را در این جزیره 
به صدا درآورد. شــورای امنیت نیز بالفاصله جلسه ای 
اضطراری تشکیل داد که به محکومیت کره شمالی منجر 
شد؛ حال آنکه این کشور در طول شب آزمایش موشکی 
دیگری را انجام داد که گفته می شــود از نوع میان برد 

بوده است.

هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر،  زینب ذاکر
فرصت دوباره ای بود تا خیلی ها به یاد 
این دوشهید بزرگوار بیفتند. در کنار تمام »تکرار«های هرساله 
در مراسم ها و همایش ها و یادواره هایی که این ایام به یاد این دو 
شهید واالمقام برگزار می شود و سپس دوباره به بایگانی می روند 
تا شهریورماه ســال بعد که باز از البه الی خاطرات غبارگرفته 
بیرون کشیده شوند، یک سوال به ذهنمان متبادر شد و آن هم 
اینکه فرزندان این دو شــهید در حال حاضر کجا هستند و چه 
می کنند؟ چرا در تمام این سال ها، نامی از فرزندان رجایی و باهنر 
برده نشــد؟ برخالف برخی آقازاده های دیگــر از جمله »علی 
مطهری« که از فعال ترین ها در عرصه سیاسی کشورمان است 
یا محمدمهدي مفتح، فرزند شــهید مفتح که نماینده مجلس 
است یا محمدمهدي تندگویان فرزند شهید تندگویان که عضو 
شوراي شهر تهران بود، فرزندان شهید رجایی اما هیچ کدام نه 
وصلت سیاسی داشــتند و نه به حضور در عرصه های سیاسی 

تمایلی نشان دادند. 
فرزندان شهید باهنر نیز عموما حضور در مجامع علمي را بر رفت 
و آمدهاي سیاســي ترجیح داده اند. »ناصر باهنر« بزرگ ترین 
فرزند شــهید باهنر، دکتراي ارتباطات دارد و از اعضاي هیئت 
علمي دانشگاه امام صادق)ع( اســت. دو دخترش »نهضت« و 
»ندا«، پزشک و دندان پزشک هستند و کوچک ترین فرزندش 

»میثم« که بیش از خواهرها و برادرش شــبیه پدر است، فوق 
لیسانس هوافضا دارد. 

 ***
همه آقازاده ها اما به اندازه آقازاده های رجایی و باهنر، نسبت به 
حضور در عرصه های سیاسی بی میل نبودند! در ایام تبلیغات 
ریاست جمهوری دوازدهم، وقتی حسن روحانی تاکید کرد که 
باید از جوانان به جای مدیران پیر استفاده شود، تصور نمی کردیم 
بعضی از مدیران پیر دچار سوء تفاهم شوند و یکی پس از دیگری، 
فرزندان جوان خود را در پســت های مدیریتی منصوب کنند و 
باالتر از آن حتی فکرش را هم نمی کردیم که آقازاده »عارف« 

آن ادعای فراموش نشدنی درباره »ژن-خوب« را مطرح کند!
»ژن-خــوب« هــا این روزهــا دچار ســوء تفاهم شــدیدی 
شده اند. پســت گرفتن فرزندان و نزدیکان مسئوالن و مدیران 
صاحب منصب در کشــورمان روند افزایشــی گرفته و کم کم 
صدای همه را درمی آورد؛ تا حدی که حتی »پروانه سلحشوری« 
نماینده خبرســاز مجلس نیز نســبت به این موضوع اعتراض 
کرد. ســونامی »ژن-خوب« به راه افتاده و همــه جای ایران را 

درمی نوردد؛ از »گیوی« در اردبیل گرفته تا چمخاله. 
در گیوی، شورای شهر این شهرستان، فرشاد عباسی، 2۸ ساله 
و پسر معاون اســتاندار و رییس ستاد روحانی در استان اردبیل 
را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند. این در حالی است 

که او سابقه هیچ گونه مسئولیت و مدیریت اجرایی و دولتی یا 
غیردولتی نداشته است. فرشاد عباسی متولد ۱۳۶۸ با مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشــد مهندســی عمران، آقازاده اقبال 
عباسی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
اردبیل است که پیش از این به شغل پیمانکاری مشغول بوده و 
هم اکنون مورد تایید شوراهای اسالمی شهر گیوی برای تکیه بر 

مسند شهرداری این شهر است. 
واکنش های اعتراض آمیز نســبت به این انتخاب آن قدر زیاد 
بود که شورای شهر مجبور شــد بیانیه بدهد؛ بیانیه ای که در 
آن آمده بود: »ما گزینه انتخابی مان را معرفی کرده ایم و باید 
به تایید مراجع ذی صالح برســد، هیچ البی گری، تحمیل و 
تحریک و پشــت پرده ای در کار نیست و هرچه ُمّر قانون باشد 

به آن پایبندیم.«
یکی دیگر از »ژن-خوب«ها، کمیل الهوتی فرزند ارشد مهرداد 
الهوتی است که در عین ناباوری شهردار چاف و چمخاله شد. 
مهرداد الهوتی نماینده حامی دولت، از دوره هشتم مجلس تا 
کنون نماینده لنگرود است و حاال پسرش به پست شهرداری 
دست یافته! البته الهوتی ها به صورت خانوادگی ژن خوب دارند 
و به موفقیت رســیده اند؛ زیرا فریبرز الهوتی، شهردار کومله، 
حســین الهوتی شهردار کالچای، جمشــید الهوتی، رییس 
 آموزش وپرورش لنگرود و فرهاد الهوتی مشاور فرماندار لنگرود 
شده اســت! »امیر بهمنی« فرزند »محمود بهمنی« نماینده 
پیشین ساوجبالغ در مجلس و رییس بانک مرکزی دولت دهم 
نیز به عنوان شهردار هشتگرد انتخاب شده؛ آن هم در حالی که 
نه سابقه مدیریتی داشته و نه به مباحث مدیریتی اشراف دارد. 

»زهیر مطهری«، برادرزاده علی مطهری نیز اخیرا به ســمت 
کل  اداره  سرپرســتی 
مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلــی منصوب شــد و در 
آخرین مورد نیز »حمیدرضا 
عارف« که نمونه اصیل یک 
ژن خوب اســت و سونامی 
»ژن-خوب« با اظهارات او به 
راه افتاد، به عضویت در هیئت 
مدیره  یکی از شــرکت های 
»شســتا« منصوب خواهد 
شــد؛ به همیــن راحتی و 
با همین میزان شــفافیت و 
شایسته ساالری که مشاهده 
می کنید! چه کسی می گوید 
»ژن-خوب« در پست گرفتن 
تاثیر نــدارد؟ ژن-خوب ها 
می خواهنــد خدمت کنند. 
ما به جای همــه این »ژن-

خوب«ها، از »کمال«، تنها 
پسر شهید رجایی که پس از شهادت پدرش با نام خانوادگی مادر 

زندگی کرد و نخواست تافته جدا بافته باشد، عذر می خواهیم!

يادداشت

نیروهای مسلحسیاست خارجهدیدگاهپارلمان

ایســنا: محمدجواد جمالی ســخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتــار نمایندگان، در توضیح بررســی پرونده های 
مربوط به کریمی قدوســی نماینده مشهد، گفت: پنج 
مورد پرونده و شکایت از آقای کریمی قدوسی به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد که این هیئت در 
سه مورد اظهارنظر کرد و اقدامات این نماینده را خارج 
از وظایف نمایندگی تشــخیص نداد کــه یکی از این 
 پرونده ها ناظر به شکایت ستاد انتخاباتی آقای روحانی 

است.
وی افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دو شکایت 
از آقای کریمی قدوسی مربوط به شکایت وزارت خارجه 
و معاونت حقوقی رییس جمهور از ایشــان را به دادگاه 
ارجاع داد تا قوه قضائیه رسیدگی های الزم را انجام دهد.

جمالی توضیــح داد: آقای ظریــف و عراقچی از آقای 
کریمی قدوســی این شــکایت را مطرح کردند که به 
آنها در ســخنرانی های این نماینده توهین شده است، 
شــکایت معاونت حقوقی رییس جمهور نیــز از آقای 
کریمی قدوســی درباره اظهارنظر ایشان درخصوص 
تابعیت مضاعف برخی از اعضای دولت بود که در هر دو 

مورد پرونده به دادگاه ارجاع شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به طرح اخیر نماینده 
پیشین آمریکا در سازمان ملل برای خروج رییس جمهور 
آمریکا از توافق هسته ای، گفت: من طرح آقای جان بولتون 
را خواندم، ظاهرا ایشان چون نتوانسته اند آن را برای کاخ 
سفید ارسال کنند، در رسانه ها منتشر کرده اند. این طرح 
یک شکست بزرگ برای ایاالت متحده آمریکا خواهد بود و 
باعث انزوای هرچه بیشتر این کشور در صحنه بین المللی 
می شــود. وی تصریح کرد: این اولین بار نیست که آقای 
بولتون در این صحنه حضور دارند. آقای بولتون برای ۱0 
سال، سیاست نفی غنی سازی ایران را پایه گذاری و پیگیری 
کرد و باعث شد که تعداد سانتریفیوژها در ایران از 200 به 
20 هزار عدد برسد و در واقع دستاورد سیاست های آقای 
بولتون، تولید ۱9هزار و ۸00 ســانتریفیوژ دیگر در ایران 
بود. ظریف خاطرنشان کرد: من فکر می کنم مردم آمریکا 
از شکست این گونه سیاست ها که توسط آقای بولتون و 
افرادی مثل ایشان دنبال می شود، به خوبی اطالع دارند و 
به همین دلیل گوش شنوای زیادی برای این پیشنهادات 
در آمریکا وجود ندارد و حتمــا جامعه بین المللی هم به 
آمریکایی ها نشان خواهد داد که این سیاست ها فقط به 

انزوای آمریکا می انجامد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمايندگان:

 پرونده کریمی قدوسی 
به دادگاه ارجاع شد

ظريف:

طرح بولتون برای خروج از 
برجام محکوم به شکست است

نماينده مردم دماوند و فیروز کوه در مجلس:

برخورد افراد و مسئوالن سعودی 
با حجاج مناسب است

وزير دفاع خبر داد:

مشکل حقوق نیروهای مسلح 
حل شد

نماینده مردم دماوند و فیروز کــوه در مجلس که برای 
انجام مناسک حج به مکه ســفر کرده، شرایط حاکم بر 

حج سال جاری را مثبت ارزیابی کرد.
قاسم میرزایی نیکو در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، 
در تشریح شرایط حج تمتع امســال و شرایط میزبانی 
عربستان، اظهار داشــت: تاکنون هماهنگی های بسیار 
خوبی با تالش های ســازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
معظم رهبری ترتیب داده شده و در صحبت هایی که با 
حجاج داشته ام، همه از نوع تجهیزات و امکانات اظهار 
رضایت داشتند و درخصوص نگرانی هایی که مطرح بود، 
تاکنون مشکلی نیست. عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس که در سفر حج تمتع حضور دارد، گفت: 
برخورد افراد و مسئوالن ســعودی نیز مناسب است و 
مشکل خاصی وجود ندارد. وی افزود: درخصوص دعای 
کمیل بنا بر تفاهم قبلی به دلیل گرمی هوا و نگرانی های 
امنیتی که نسبت به داعش وجود دارد و شرایط امنیتی 
حاکم شده، دعای کمیل انجام می شود؛ ولی مجموعه ای 
از کاروان ها در مجموعه های خود مراسم دعای کمیل 
را برگزار می کنند. میرزایی نیکو گفت: مراسم برائت از 

مشرکین، امروز برگزار می شود.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، امیر سرتیپ امیر 
حاتمی وزیر دفاع، با تاکید بر اینکه دولت و نیرو های مسلح 
نسبت به معیشت کارکنان نیرو های مسلح توجه ویژه ای 
داشته و دارند، اظهار کرد: پس از اختالف محاسباتی که 
در موضوع پرداخت حقوق کارکنان نیرو های مسلح در 
مرداد ماه پیش آمده بود، بالفاصله نشست مشترکی با 
حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد 
کل نیرو های مســلح، محمدباقر نوبخت معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئوالن 

ذی ربط برگزار شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: در این نشست اختالف محاسباتی مورد 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد سریعا نسبت به پرداخت 
کسری حقوق مرداد ماه کارکنان نیرو های مسلح اقدام 

شود که این پرداخت در حال انجام است.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی هرچه 
بهتر موضوع پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان 
نیرو های مسلح، توافق شد کارگروه مشترکی با حضور 
نمایندگان ســتاد کل نیرو های مسلح، سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت دفاع، تشکیل و به تمام فرآیند های برآورد 

محاسبات و تخصیص اعتبارات رسیدگی شود.

فارس : سفیر فرانسه در واشنگتن در واکنش به طرح پیشنهادی بولتون به 
ترامپ برای لغو برجام، گفت: پاریس از لغو برجام حمایت نکرده و راضی به 
این کار نخواهد شد. »ژرار آرو« در توییتر در واکنش به طرح »جان بولتون« 
سفیر اســبق آمریکا در ســازمان ملل برای لغو توافق هسته ای، نوشت: 
»همان طور که رییس جمهور »امانوئل ماکرون« گفت: هیچ جایگزینی 
برای برجام وجود ندارد.« ماکرون روز سه شنبه در جمع سفرای این کشور 
تاکید کرده بود توافق هسته ای زمینه را برای ایجاد »رابطه ای سازنده« با 

ایران فراهم می کند و جایگزینی برای آن وجود ندارد.
اظهارات ماکرون یک روز پس از آن عنوان شــد که »فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز توافق هسته ای را یک دستاورد 

خواند و گفت: این توافق متعلق به کل جامعه بین الملل است.
به نظر می رسد این اظهارات پاســخی به ترامپ باشد که بر اساس برخی 

گزارش ها، به دنبال یافتن بهانه ای برای بر هم زدن توافق هسته ای است.

تیر خالص فرانسه به آمریکا 
درباره برجام

مهر: محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید روز گذشته درباره اظهارات 
فرزند خود و مطرح کردن »ژن خوب« گفت: نظر خاصی ندارم، به اندازه 
کافی در این رابطه در فضای مجازی افاضه فرموده اند و به نظر من کافی 
است. وی در مورد اینکه آیا تذکری به فرزندش داده است یا خیر، گفت: 
من همان توصیه ای را که به همه جوان ها می کنم به فرزند خودم هم 
می کنم؛ حاال چقدر موثر باشــد، نمی دانم. به اندازه کافی در این رابطه 

بحث شده است، حاال می خواهید من چه بگویم؟
عارف با بیان اینکه از اظهارات فرزندش سوءاســتفاده شده است، گفت: 
در فضای بداخالقی که وجود دارد واقعا از این اظهارات سوءاستفاده شده 
است؛ ایشان همیشه شاگرد ممتاز بوده و در هر مسابقه ای که از دبستان 
تا االن شرکت کرده، اول شده است و گفته که این را از پدر و مادرم به ارث 
برده ام که آنها هم در همه تحصیالتشان شاگرد اول بوده اند؛ حاال ممکن 

است درست گفته باشد یا اینکه غلط گفته باشد.

واکنش عارف به »ژن خوب«

 نظر خاصی 
ندارم!

يادداشت

کافه سیاست

صبح ديروز صورت گرفت؛

 دیدار صمیمی فرمانده کل سپاه 
با فرمانده جدید ارتش

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرماندهی کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران وسرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در ســتاد فرماندهی کل ارتش با یکدیگر 
دیدار و گفتگو کرد. در پی انتصاب سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
به سمت فرماندهی کل ارتش جمهوری اســالمی ایران، سرلشکر 
پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
صبح دیروز با حضور در ســتاد فرماندهی کل ارتش با وی دیدار و 
گفتگو کرد. در این دیدار فرماندهان ارتش و سپاه در فضایی صمیمی 
با ابراز خرسندی از وحدت، یکپارچگی و اخوت مثال زدنی موجود، 
همدلی، هماهنگی و هم افزایی در انجام ماموریت های محوله، تحت 
تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا را موجب عصبانیت دشمنان 
ملت ایران و ابتر ماندن تالش آنان برای ایجاد اختالف در نیروهای 
مسلح و تضعیف توان دفاعی کشور دانستند. در این دیدار همچنین 
بر پیش بینی و اجرای برنامه ها و اقدامات مشترک در راستای اهداف 
بازدارندگی و ارتقای آمادگی های دفاعی برای مقابله متناســب با 

تهدیدات فراروی کشور تاکید شد.

اعالم ۷مقصر برای حادثه »پالسکو« 
مالک و مدیر ساختمان،اتاق اصناف و افراد صنفی،شهرداری وشورای 
شهر تهران،استانداری وفرمانداری تهران،وزارت کار،سازمان برنامه 
وبودجه و سازمان مدیریت بحران کشــور به عنوان مقصران حادثه 
پالسکو معرفی شــدند. گزارش کمیســیون عمران مجلس درباره 
حادثه آتش سوزی در ساختمان پالسکو در صحن علنی قرائت شده 
و در آن ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد عامل 
حریق اعالم شده اســت. این گزارش می گوید: »شهرداری تهران 
مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر و 
حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولیت 
داشته است«. همچنین گزارش کمیسیون عمران می گوید » اتخاذ 
تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در 
حوزه وظایف شورای اسالمی شهر نیز قرار داده است«. بر اساس این 
گزارش »حادثه پالسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای 
قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش بینی های الزم در 
حذف زمینه های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران 
ارزیابی می شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای 
مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع کننده ای مبنی بر اقدامات موثر در 

انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده است«.

امالک نجومی شهرداری تهران در 
دستور کار مجلس قرار می گیرد

ایسنا: نماینده تهران نسبت به قرار نگرفتن موضوع تحقیق و تفحص 
از امالک نجومی شهرداری تهران در مجلس انتقاد کرد.

 مصطفی کواکبیان در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه( در تذکری 
مطرح کرد: بعد از گذشــت دو ماه و نیم از تقاضای مــا برای انجام 
تحقیق و تفحــص از امالک نجومی شــهرداری تهــران هنوز این 
موضوع برای انجام پروسه کاری در گردش کار مجلس قرار نگرفته 
اســت که انتظار می رود هیئت رییسه هرچه ســریع تر در این باره 
تصمیم گیــری کند. وی گفــت: همانطور که کمیســیون عمران 
 برای حادثه پالســکو دوبار گزارش تهیه کرد، ما نیز در این تفحص 
می خواهیم درباره امالک نجومی شــهرداری تهران پیگیری های 

الزم را انجام دهیم.
زيباکالم: 

بعد از سخنان روحانی فکر کردم دو تا 
ایران داریم!

مهر: صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب پس از اظهارات حسن 
روحانی رییس جمهور در گفتگو با مردم، در واکنش به این اظهارات 
مطلبی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. این استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران نوشت:  »بعد از سخنان امشب آقای روحانی دارم فکر 
می کنم، نکنه ما دو تا ایران داریم؛ یکی در عالم واقعیت، یکی هم توی 

ذهن ایشون. اولی پر از مشکل و دومی اصال مشکلی ندارد.«

با استعفای هاشمی موافقت می شود
تسنیم: فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسالمی صبح دیروز در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره استعفای محسن هاشمی اظهار 
داشت: با تغییر مدیران دانشگاه آزاد اســالمی با استعفای محسن 

هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی موافقت می شود.
وی افزود: محسن هاشمی با توجه به مشغله هایی که در شورای شهر 

تهران دارد، استعفای خود را تقدیم دانشگاه کرده است.

عکس روز

صف تسلیم شدگان داعشی

العالم : دهها عضو گروه تروریستی داعش خود را به نیروهای پیشمرگه 
نزدیک شهر تلعفر در استان نینوای عراق تسلیم کردند.

نیروهای مشترک ارتش عراق روز 2۱ آگوست حمله گسترده ای را 
برای آزادسازی شهر تلعفر از اشغال تروریست های داعش آغاز کردند.

»ژن-خوب«های واقعی که »گمنام« ماندند؛

جای خالی »رجایی«... 

»ژن-خوب« ها اين 
روزها دچار سوء 
تفاهم شديدی 
شده اند. پست 

گرفتن فرزندان و 
نزديکان مسئوالن 
در کشورمان روند 
افزايشی گرفته و 

کم کم صدای همه 
را درمی آورد
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ضرورت راه اندازی سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه باید 
سامانه دوم خط آبرســانی اصفهان بزرگ هرچه سریع تر راه اندازی 
شود، گفت: در تابســتان اصفهان برای گذر از بحران کم آبی برای 
افزایش ظرفیت آب، هشت حلقه چاه آب شرب حفر و دو رشته قنات 

بهسازی شد.
هاشم امینی پیرامون چگونگی مهار بحران کم آبی در تابستان، اظهار 
داشت: در تابستان سال جاری با اینکه با کمبود2/7 متر مکعب در 
ثانیه آب به منظور تامین پایدار آب شرب مشترکین روبه رو بودیم 
با این وجود عالوه بر فعالیت هــای حوزه مدیریت مصرف در بخش 
تامین آب نیز توانستیم با حفر هشت حلقه چاه و الیروبی و بهسازی 
دو رشته قنات در مناطقی که با بحران شدید مواجه بودند تبعات کم 

آبی را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
تابستان سال جاری هشــت حلقه چاه در استان اصفهان حفر شد، 
ادامه داد: در تابستان سال جاری 2 حلقه چاه در شهرستان سمیرم، 
2 حلقه چاه در شهرضا، یک حلقه در آشــجرد فریدن، دو حلقه در 
شهرســتان دهاقان، یک حلقه در منطقه ۳ شهر اصفهان حفر شد؛ 
همچنین الیروبی و بهسازی دو رشته قنات در شهرستان های خور و 

بیابانک و نائین در دستور کار قرار گرفت.

آبفا

کافه  اقتصاد

تعیین فاینانسور۷ هواپیمای جدید
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در امــور بین الملل از برگــزاری مناقصه انتخاب 

فاینانسور خرید 7 هواپیمای جدید تا پایان شهریور امسال خبر داد .

هزار و ۶۵۵ طرح در استان 
اصفهان افتتاح می شود

معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: در هفته دولت 
یک هــزار و ۶۵۵ طرح عمرانی، خدماتی، بهداشــتی و 
صنعتی با اعتباری افزون بر 2۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
در استان به بهره برداری می رسد.محمد علی طرفه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۴ هزار طرح در چهار سال 
گذشته در سطح استان اصفهان با صرف هزینه ای بالغ 
بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در هفته دولت نیز یک هزار و ۶۵۵ طرح 
عمرانی، خدماتی، بهداشتی و صنعتی با اعتباری افزون 
بر 2۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در استان به بهره برداری 
می رسد، افزود: ۵۵ طرح آن مربوط به شهرستان اردستان 
بوده است.معاون عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
سهم بخش خصوصی در این پروژه ها ۴۸ درصد بوده و 
سهم بخش عمومی و موسســاتی همچون شهرداری ها 
و دهیاری ها ۳۰ درصد و مابقــی از بودجه های عمرانی 
دولت بوده است.طرفه تاکید کرد: استان اصفهان استان 
نماد بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است و این خود 

سرمایه ای بزرگ برای دولت تلقی می شود.

بازار فروش گوشت ایران 
ساختار سنتی دارد

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه 
فروش گوشــت در ایران بیش از هر مقوله ای، ساختار 
سنتی دارد، گفت: رعایت استانداردهای بین المللی در 
بازار گوشت با فروش بسته بندی شده تولیدات دامی در 

فروشگاه های کشور عجین شده است.
علی بختیار  درباره وضعیت بسته بندی گوشت در بازار، 
اظهار داشــت: فروش گوشت شــقه ای در قصابی ها نه 
تنها از نظر بهداشتی مورد تایید نیست بلکه مانع خرید 

مشتری طبق قدرت اقتصادی اش می شود.
وی با بیــان اینکه فروش گوشــت بدون بســته بندی 
استاندارد سالمت شــهروندان را تهدید می کند، افزود: 
برای ثبات بازار گوشــت باید اجزای مختلف دام با نرخ 
مصوب در بســته بندی های شــکیل به فروش برود تا 
تمام طبقات اجتماعی جامعه برطبق درآمدی که دارند، 

محصوالت را در سبد غذایی شان قرار دهند.
نماینده مردم گلپایگان وخوانسار در مجلس بیان داشت: 
فروش گوشت به طریق سنتی و شقه ای باید برای حفظ 
سالمت بهداشت و رعایت حقوق اقتصادی مصرف کننده 

متوقف شود.

محمد شریعتمداری در ابتدای ورود به اصفهان در جلسه بررسی 
مشکالت کارخانه ذوب آهن اصفهان که در مجموعه تولیدی این 
کارخانه برگزار شد شرکت کرد و گفت: همواره شاهد بوده ایم که 
اتفاقات مطلوب در دنیا هنگامی رخ خواهد داد که تکنولوژی، دانش 
و صنعت همراهی مناسبی با هم داشته باشند با این وجود در کشور 
ما عدم توازن در توسعه صنعت فوالد کشور و ذوب آهن اصفهان 
موجب شده این کارخانه با مشکالت عدیده ای رو به رو شود ولی 
این مسائل قابل حل است.وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان به 
عنوان  یکی از صنایع مهم و اولیه استان و کشور با حجم وسیعی از 
تولید در دست پیگیری است اضافه کرد: با برنامه ریزی زمان بندی 
شده  در این راه گام برداشته خواهد شــد این در حالی است که 
باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کمک کننده باشــد و 

پیگیری های الزم را انجام دهد و کاهش هزینه ها در جهت فعال 
نگه داشتن این کارخانه در دستور کار ما قرار دارد.

ارائه برنامه روشن در جهت حل مشکالت ذوب آهن
شریعتمداری نســبت به برگزاری جلسات مســتمر با حضور 
مجموعه ها ی مرتبط با ذوب آهن اصفهان برای حل مشکالت 
این واحد تولیدی ظرف مدت 2 ماه تاکید کرد.شریعتمداری در 
حاشــیه بازدید از کارخانه ذوب آهن در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: کارخانه ذوب آهن نه تنها خود یک واحد تولیدی است 
بلکه کارشناسان این کارخانه نیز در جای جای صنعت فوالد کشور 
فعالیت کرده و دانش خود را به صنعت تزریق می کنند با این وجود 
باید گفت مشــکالت امروز کارخانه ذوب آهن ریشه در گذشته 
دارد که با برطرف کردن مشکل سرمایه در گردش و همچنین 

برنامه ریزی مناسب برای پرداخت بدهی ها، می توان مشکالت 
این واحد صنعتی را کمتر کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه برای برطرف کردن مشکالت ذوب آهن مالکان نقش اساسی 
دارند، گفت: با حضور نمایندگان مالکان کارخانه ذوب آهن، مسائل 
مهمی درباره نقش موثر این مالکان در برطرف کردن مشکالت 

کارخانه مطرح شد.
عدم خرید ریل ملی ذوب آهن توسط راه آهن ایران

شریعتمداری درباره تولید ریل ملی در کارخانه ذوب آهن گفت: 
این واحد صنعتی مطابق با استانداردهای روز موفق به تولید ریل 
ملی شده است. ما اکنون اقدام به واردات ریل از کشورهای مختلف 
می کنیم این در حالی است که با استفاده از ریل ملی می توانیم به 
توسعه فعالیت این واحد بزرگ تولید فوالد کمک کرده و ریل ایرانی 
نیز در شبکه راه آهن مورد استفاده قرار گیرد. وی درباره عدم خرید 
ریل ملی ذوب آهن توسط راه آهن ایران، خاطرنشان کرد: به دلیل 
بدهی های سنواتی گذشته شرکت ذوب آهن به راه آهن جمهوری 
اسالمی، مشکالت امروز ایجاد شده که برای آن باید راهکاری در 
نظر گرفت و به دنبال راه حلی هستیم تاطی جلسه ای با مسئوالن 
راه آهن جمهوری اسالمی، مشکالت بر سر راه فروش ریل ملی به 
راه آهن را مرتفع کنیم. مالک، محور حل این مشکل است و ما نیز 

در این راستا مساعدت می کنیم.
 وزیر صنعت و معدن و تجارت در مراســم بزرگداشت شهیدان 
رجایی و باهنر و شهید مدافع حرم محسن حجتی، در اصفهان با 
اشاره به ویژگی های این دو شهید به عنوان الگویی برای مدیران 
کنونی، عنوان کرد: ساده زیســتی و توجه به قول هایی که می 
دهیم باید همواره به بهترین شکل وجود داشته باشد.  وی افزود: 
همدلی و یکپارچگی و کار تالش بیشــتر اســت که جامعه به 
 سمت بهره وری بیشتر ســوق می دهد و شرایط کار و اشتغال را 

مهیا می کند.
شریعتمداری گفت: یکی از مشکالت امروز، اشتغال است؛ حل 
این مسئله نیاز به سرمایه گذاری و تالش بیشــتری دارد، باید 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم و توسعه صنایع 

پایین دستی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت پس از کسب  رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی در هفته دولت به 
منظور افتتاح چند طرح به اصفهان صنعتی ترین استان کشورسفر کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت عنوان کرد:

بدهی های سنواتی، دلیل عدم خرید ریل ملی ذوب آهن توسط راه آهن

مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به افزایش صادرات ذوب آهن 
نسبت به دو سال گذشته، گفت: ۵۸۵ هزار تن محصول از ذوب آهن 
صادر شد.احمد صادقی در نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به صادرات کارخانه ذوب آهن اظهار داشت: در دو 
سال گذشته افزایش صادرات را نســبت به سال 9۴ شاهد بودیم، 
این در حالی اســت که پیش از این صادرات به کشورهای عراق و 

افغانســتان صورت می گرفت، اما هم اکنون به کشورهای عمان، 
به مقدار ۱7۵ هزار تن، به کشــور امارات به مقدار ۱۰9 هزار تن، 
به افغانســتان به مقدار ۸۱ هزار تن و به کشور تایلند نیز ۶۸ هزار 
تن صادرات محصول داشــته ایم. وی با بیان اینکه جمع صادرات 
ما به ۵۸۵ هزار تن می رسد، گفت: در ۵ ماهه سال 9۶، ۸۰ درصد 
برنامه های ما محقق شده است. مدیرعامل شرکت ذوب آهن با بیان 

اینکه هزینه تولید تمام شده را پایین آورده ایم، افزود: به این ترتیب 
از ۱۸7۸ تومان به ۱2۵۰ تومان هزینه تولید تمام شده را کاهش 
داده ایم و صرفه جویی خوبی در این بخش انجام گرفته است. استاندار 
اصفهان نیز در این نشست خاطرنشــان کرد: برای برطرف کردن 
مشکالت ذوب آهن باید بسته ای ارائه و تمام نکات آن از منظرهای 
مختلف ارائه شود.رسول زرگرپور گفت: این بسته باید توسط وزارت 
صنعت، کار و اقتصاد بررسی گردد. ما نیز نگران ذوب آهن و مشکالت 

کارگران این مجموعه هستیم.

۵۸۵ هزار تن محصول از ذوب آهن صادر شد

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد خودروهای خود را با مشخصات مندرج در جدول پیوست از طریق مزایده عمومی 
بفروش برساند بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به خرید خودروهای مذکور میباشند دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ۱۳9۶/۶/۱۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳9۶/۶/۱۵ به ساختمان مرکزی قدیم 

شرکت گاز استان اصفهان واقع در چهارباغ باال مقابل مجتمع پارک، طبقه اول ، امور قراردادها مراجعه نمایند.
-کد فراخوان: ۱۴9۸۳7۳

-نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: اصفهان خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
 مزایده گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir  ، www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن های ۵- ۳۶27۱۰۳۱-۰۳۱ امور قراردادهای 

شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده
شماره مجوز )2543، 1396(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

قیمت پیشنهادی بدون %9

مالیات بر ارزش افزوده 
به ریال

قیمت پایه به 
ریال

 وضعیت
 شماره گذاری

شماره 
موتور

شماره 
شاسی

شماره انتظامی
نوع 
پالک

مدل نوع خودرو ردیف

136/000/000 قابلیت تبدیل 466486 000173 828 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 1

136/000/000 قابلیت تبدیل 466248 000192 512 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 2

136/000/000 قابلیت تبدیل 466489 000199 994 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 3

136/000/000 قابلیت تبدیل 466225 000178 995 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 4

136/000/000 قابلیت تبدیل 464982 000171 997 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 5

136/000/000 قابلیت تبدیل 514982 002565 736 الف 15 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 6

136/000/000 قابلیت تبدیل 512683 003229 833 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 7

136/000/000 قابلیت تبدیل 515225 003826 834 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 8

136/000/000 قابلیت تبدیل 509767 003190 837 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 9

289/000/000
---------

----
--------

-----
571 1372

کمرشکن چهار 
محور

10

سکه تمام بهار آزادی
12،090،000 ریال)طرح جدید(

6،530،000 ریالنیم سکه

3،800،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،219،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

لیست خودروهای مورد مزایده 9۶003

شرکت گاز استان اصفهان

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان گفت: 7۰ درصد بازار فرش دستباف اصفهان در 
 رکود قرار دارد و تنوع فرش ماشینی ترکیه بازار فرش های دستباف را در کشورهای هدف، قبضه کرده

 است.
محمود داعی با بیان اینکه در استان اصفهان ۴۰۰ هزار بافنده مشغول به کار هستند، گفت: 99 درصد 
از این تعداد، بانوان هستند که تعدادی در منازل، عده ای در کارگاه های نیمه  متمرکز و ۱۰ درصد نیز 

در کارگاه های متمرکز فعالیت می کنند.
 وی پیرامون اینکه ایران از لحاظ کیفیت و تنوع فرش دســتباف در دنیا اول اســت، بیان داشــت: 
پایداری مشکالت بازار فرش در سال های اخیر سبب شده که از لحاظ صادرات در جهان رتبه 2۴ را 

کسب  کنیم.
داعی با تاکید بر اینکه اصفهان قطب فرش دستباف ایران است، گفت: ۸۰ درصد فرش اصفهان صادراتی 

است، اما در حال حاضر خریداری برای فرش دستباف اصفهان وجود ندارد.

پروژه ایســتگاه )پســت انتقال برق( ۶۳/۴۰۰ کیلو ولت هاتف واقع در شرق 
اصفهان ابتدای ســال آینــده به بهره برداری می رســد.این پســت با هدف 
ایجاد پایداری ولتاژ در شبکه برق منطقه شــرق اصفهان ) این منطقه دارای 
مشکل افت فشار است( و بهبود کیفیت برق رســانی به مصرف کنندگان این 
منطقه در ۱۰ کیلومتری شــهر کوهپایه اصفهان در زمینی به مســاحت 2۵ 
 هکتار در حال ســاخت است و پیشــرفت ســاختمانی آن تاکنون 7۰ درصد 

بوده است.
زمین این پروژه اسفندماه سال 9۳ تحویل گرفته شــده، طراحی آن دوسال 
پیش انجام شده و نصب تجهیزات و عملیات ساختمانی از یک سال گذشته آغاز 
شده است.پست الکتریکی، ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال 
یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور )وسیله ای است که 

انرژی الکتریکی را به وسیله 2 یا چند ســیم پیچ و از طریق القای الکتریکی از 
 یک مدار به مداری دیگــر منتقل می کند( به مقادیر باالتر یــا پایین تر تغییر 

می دهد.
در پست های ۴۰۰ به ۶۳، توان الکتریکی ۴۰۰ کیلوولت برای مصارف خانگی و 
شهری به ۶۳ کیلوولت تقلیل می یابد و از افت یا افزایش فشار برق جلوگیری می 
کند؛ بنابراین امنیت وسایل الکتریکی مصرف کنندگان تامین می شود.در این 
ایستگاه ۱۸ فیدر ) خط تامین برق( ۶۳ کیلوولت، دو ترانسفورماتور 2۰۰ مگا 
ولت آمپری، ۱۴ فیدر ۴۰۰ کیلوولت و یک دستگاه رآکتور ۴۰۰ کیلوولت قرار 
دارد که ایستگاه های این منطقه را تغذیه خواهد کرد. میزان اعتبار ریالی و ارزی 
این پروژه بالغ بر22/۸ میلیون یورو و ۱۱2 میلیارد ریال برآورد شده که توسط 

بانک توسعه اسالمی و شرکت برق منطقه ای استان اصفهان تامین می شود.

ایستگاه پست انتقال برق هاتف اصفهان اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد

رکود ۷0 درصدی بازار فرش 
دستباف اصفهان

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: فرودگاه اصفهان یکی از 7 فرودگاه  بزرگ 
کشور و سومین رتبه تعداد مسافر بعد از فرودگاه امام خمینی)ره( و مشهد را دارد.

حســن امجدی اظهار کرد: فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان در پذیرش و اعزام 
پروازهای داخلی رتبه پنجم کشور را داشته و موقعیت ویژه ای در بحث گردشگری 

و استراتژیک دارد.
وی افزود: فرودگاه هر شــهر در حقیقت دروازه طالیی ورود گردشگران داخلی و 

خارجی و یکی از بزرگ ترین گلوگاه های توسعه گردشگری محسوب می شود.
امجدی بیان داشت: استان اصفهان در مرکز کشور و در مسیر کریدور شمال-جنوب 
و شرق-غرب قرار گرفته که روزانه بیش از ۶۰ درصد پروازهای کشور از فراز فرودگاه 

اصفهان عبور می کند.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان به همراه ۱2 استان دیگر جزو استان های معین 
پایتخت کشور اســت، تصریح کرد: در صنعت هواپیمایی اگر به هر دلیل پروازی 
موفق به فرود نشود، فرودگاه جایگزین برای فرود آن پرواز در نظر گرفته می شود که 
فرودگاه اصفهان جایگزین فرودگاه امام خمینی)ره(، مهرآباد و دیگر فرودگاه های 
کشــور اســت. وی تاکید کرد: روزانه 7۰ پرواز داخلی و ۱2 پرواز خارجی از مبدأ 
فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان صورت می گیرد؛ اگر فرودگاه را مستقل از شهر 
بدانیم خروجی خاصی در رســیدن به اهداف خود نخواهیم داشت؛ بنابراین باید 

دیدی فراسازمانی نسبت به فرودگاه ها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به میانگین تاخیر در پروازهای استان اصفهان گفت: میانگین تاخیر در 
پروازهای ورودی و خروجی از مبدأ فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان ۱۶ دقیقه به 

ازای هر پرواز است که بخش عمده این تاخیرات مشکالت ناشی از تحریم هاست.
وی در پایان اذعان داشت: فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در سال جاری با 2۴ فروند 
پرواز)۱۳ پرواز به مدینه و ۱۱ پرواز به جده( چهارمین ایستگاه از بعد تعداد حاجی 
در کشور بوده است که ۶ هزار و ۳۵۳ زائر در قالب ۴۴ کاروان برای انجام فریضه حج 

از این فرودگاه اعزام شدند.

خبر
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

سهم ۶0 درصدی اصفهان در پروازهای کشور 

فاطمه کاویانی

                          مهدی زرگر/ زاینده رود

)نوبت اول(
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برپایی مراسم پرفیض عرفه در دانشگاه اصفهان
مراسم روح بخش دعای عرفه به همت مسئولین دانشگاه روز پنجشنبه ۹ شهریورماه از ساعت 

۱۴ با حضور عموم شهروندان در مصالی بزرگ الغدیر دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

در شهر

به میزبانی کتابخانه مرکزی صورت می گیرد؛

 اکران مستند تحسین شده 
متهمین دایره بیستم 

مستند تحسین شده »متهمین دایره بیستم« سرگذشت یک گروه 
نوجوان بزهکار در گذر پنج سال از زندگی آنان را روایت می کند که 

به صورت اختصاصی در برنامه کافه نقد اکران خواهد شد.
این مستند با حضور حسام اسالمی نویسنده و کارگردان مستند، 
کارشناس ارشد سینما و کارشناسان آسیب های اجتماعی در نهمین 

برنامه کافه نقد تحلیل و بررسی می شود.
نهمین برنامه کافه نقد ویژه تابســتان ۹۶ از سوی کمیته فرهنگ 
رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، روز یکشنبه ۱۲ 
شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰ در محل کتابخانه مرکزی واقع در خیابان 

باغ گلدسته برگزار می شود.
سلسله نشست های »کافه نقد« به عنوان پاتوق رسانه ای اصفهان 
ویژه عموم شــهروندان عالقه مند بــه مباحث روز رســانه تا ۱۹ 
شــهریورماه، روزهای یکشــنبه هر هفته به صورت آزاد و رایگان 

برگزار خواهد شد.

مستند

به میزبانی هنرسرای خورشید؛

 گروه موسیقی هنگام
 اجرا می کند

گروه موسیقی هنگام به سرپرستی و خوانندگی محمدشریف 
توکلی به روی صحنه اجرا می رود.

دفتر تخصصی موسیقی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، ۱۴ و ۱۵ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰ میزبان گروه 

موسیقی »هنگام« است.
فرزاد کبیری نوازنده تار و سه تار، دانیال اژدری نوازنده ویلون 
و کمانچه، فرهاد رســتمی نوازنده گیتار و داوود قهرودی 
نوازنده سازهای کوبه ای، از جمله عوامل گروه هستند که در 
هنرسرای خورشید واقع در خیابان کاوه، پل شهید چمران، 
جنب شهرداری منطقه ۷ به اجرای برنامه می پردازند. عالقه 
مندان برای حضور در این برنامــه و تهیه بلیت می توانند 
به سایت نوای مهر navayemehr.ir مراجعه کرده یا با 

شماره ۳۴۵۹۳۵۶۰ تماس حاصل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

مرمت گنبد مسجد امام)ره( 
اصفهان تا سال97

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، با اشاره به انجام 
مراحل پایانی مرمت گنبد مســجد امــام)ره( اظهار کرد: 
عملیات مرمت ۱۲ تََرک از ۱۶ تََرک گنبد مسجد امام)ره( 
اصفهان به پایان رســیده و در حال نصب نهایی است که ۴ 
ترک دیگر نیز در دستور کار قرارگرفته و تا سال ۹۷ عملیات  
ترمیم گنبد مســجد امام)ره( اصفهان به طور کامل پایان 

می یابد.
فریدون الهیاری افزود: با توجه به اینکه عملیات طرح مرمت 
گنبد مســجد امام)ره( اصفهان از 8 سال پیش آغاز شده و 
هنوز در حال انجام اســت، تاکنون ۲ میلیارد تومان هزینه 
دربرداشته است. وی گفت: ۵۷۰ پروژه  ترمیم در سطح استان 
اصفهان در حال انجام است که بخشــی از آنها در محدوده 
میدان نقش جهان در حال انجام است که مسجد امام)ره( 
نیز یکی از آنهاست. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: باغ فین کاشان، 
خیابان چهارباغ و دیگر ابنیه تاریخی در شهرها و روستای 
استان اصفهان که نیاز به مرمت داشته اند نیز در حال مرمت 
و بازسازی هستند. سازمان میراث فرهنگی در مورد بناهای 
تاریخی در مرحله اول رویکرد حفاظتی و حراستی دارد که 
الزم است به آنها توجه جدی شود.الهیاری در پایان با بیان 
اینکه بناهای تاریخی جزو زیرســاخت های گردشــگری 
محسوب می شود، عنوان داشت: توسعه گردشگری در استان 

اصفهان باید به صورت متوازن انجام شود.

اینستاگردی

شرح حال خواننده جوان از بیماری اش
خواننده موسیقی پاپ کشورمان  اوایل شهریور ماه به دلیل ابتال به 
بیماری عفونت ویروسی به بیمارستان منتقل شد و  تحت معالجه 
قرار گرفت. وی  پس از طی کردن دوره بیماری، اکنون رو به بهبودی 
است؛ به همین بهانه با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرامش، از 
هواداران خود تشکر و قدردانی کرد و توضیح کوتاهی درخصوص 

وضعیت جسمانی اش ارائه داد. علیزاده نوشت:
»ســالم به همه. تو این چند روز بیماریم خیلی شرمندم کردین و 
عذر می خوام اگه نگرانتون کردم. از همــه هوادارای نازنین و مردم 
دوست داشتنی خیلی تشــکر می کنم! ممنون که همیشه دلم به 

داشتنتون قرصه و خدارو بابت داشتنتون شاکرم.
 از خانوادم که دل تو دلشــون نبود، از دوستام که حق رفاقتو به جا 
آوردن، از عمو غالمی عشق واز جناب حسین خانی نازنین که پا به 
پای من بود و از محبت چیزی دریغ نکرد، سپاسگزارم! برای همتون  
بهترین ها رو از خدا می خوام. خدارو شکر بهترم و داره یواش یواش 

حالم خوب میشه. در پناه خدا باشین. مخلص همه!«

 پستچی پابلو نرودا عنوان نمایشی نوشته »آنتونیو اسکارمتا« 
است که رادمهر کشانی آن را در اصفهان به روی صحنه برد؛ 
این نمایش داستان عاشــقانه هایی است که با استعاره های 

شاعرگونه یک شخصیت مبارز برجسته می شود.
این نمایش، داستان عاشــقانه های تنها پستچی جزیره ای 
دورافتاده اســت که نامه های شــاعر و مبارز شــیلیایی را 
به دســت او می رســاند و تحت تاثیر شــخصیت قوی این 
شــاعر قرار می گیرد. عاشق شــدن پســتچی داستان را 
 به پیش می بــرد و پابلو نــرودا او را در این مســیر همراهی

 می کند.
در داستان پستچی پابلو نرودا، عاشقانه ها به ثمر می نشیند و 
پابلو نرودا از جزیره بار سفر می بندد اما صدای او از فاصله ها 
بازهم به هدایت عاشقان او در جزیره ادامه می دهد. پس ازآنکه 
پابلو نرودا به بستر بیماری می افتد، پستچی آخرین پیغام را 

به او می رساند.
رادمهر کشانی روایت پســتچی را دوبار در اصفهان به روی 
صحنه برد، اولین بار این نمایش در تاالر هنر اکران شــد و 
به تازگی ســالن نمایش مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان 
میزبان او و گروهش بود که هــر دو رویدادها به همت دفتر 
تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

میسر شد.
استفاده مثبت از عناصر داستانی

در این نمایش رادمهر کشانی توانست هنر خود در استفاده 
از عناصر مختلف نمایش را بــه اجرا درآورد، دکور و طراحی 
صحنه این نمایش به خوبی توانسته بود محیط داستان را به 
تصویر بکشاند، در بخش های مختلف با استفاده از نور کارآیی 

این صحنه آرایی دوچندان می شد.
از مهم تریــن بخش های این نمایش، بــازی روان بازیگران 
آن بود. اســماعیل موحدی کــه نقش پابلو نــرودا را بازی 
می کرد، توانسته بود شــخصیت مبارز و قوی این شخصیت 
را در کنار روح لطیف و شــاعر او به نمایش درآورد. کسانی 
که پابلو نرودا را در کتاب ها و فیلم ها می شــناختند با دیدن 
چهره و بازی موحدی یاد او را در خاطــر خود زنده کردند. 
رادمهر کشــانی نیز خــود در این نمایش بــه ایفای نقش 
می پردازد؛ او که نقش پستچی را بازی می کند با زبان بدن 
خود سادگی را در پســتچی به نمایش گذاشته است. او در 
این نقش آنچنان موفق عمل کرده که اگر کالمی هم از زبان 
 پستچی شنیده نشود، بازهم می شــود به شخصیت او پی

 برد.

خالقیت در بهره گیری از عناصر
یکی از جذاب ترین بخش های این نمایش، ویدئو آرتی 
اســت که در آن پابلو نرودا به ســخن می پردازد. این 
خالقیت و تصویر سیاه وسفید این ویدئو به خوبی نقش 
خود را ایفا کرده و آنچنان بــا مخاطب ارتباط برقرار 
می کند که هر بار پخش آن با سکوتی عجیب در سالن 
نمایش همراه است؛ گویی نفس کشیدن برای لحظاتی 

بر حاضران حرام می شود.
موســیقی نیز در نمایش پستچی بسیار خوب عمل 
می کند؛ استفاده در موسیقی هایی که فضای جزیره 
را به نمایش درمی آورد خود نکته ای برجسته است. 

در هر بخش از نمایش، عاشقانه ها و حماسه ها به خوبی با 
ابزار موسیقی به نمایش درمی آید و در هدایت خط 

داستانی موفق عمل می کند.
نکته ای که در موسیقی نمایش پابلو نرودا قابل توجه 
بوده، استفاده از گیتار در تمامی قطعات این نمایش 
است و کار حســین احمدجو یکی از آهنگ سازان 
خوب اصفهان به جذابیت این موسیقی افزوده است. 
بیش از 8۰ درصد موسیقی های این نمایش برای آن 
ساخته شده که حجم قابل توجهی بوده است؛ حتی 
در بخشی از نمایش شــعری از پابلو نرودا به فارسی 
برگردانده شــده و با همراهی گیتار، این شــعر برای 

حاضران اجرا می شود.
اندیشه گرایی در تئاتر اصفهان

اجرای نمایش پستچی پابلو نرودا در اصفهان را می توان از 
جنبه های مختلف قابل توجه دانست: ادبیات کالسیک 
جهانی این روزها کمتر در اصفهان مورد توجه است و 
در زمره نمایش های کم مخاطب قرار دارد و این نمایش 
نشان داد که می توان به گونه ای دیگر از تئاتر اندیشید. 
موفقیت اکران پستچی می تواند نشان از توجه مخاطبان 

به تئاتر معناگرا و تفکرگرایانه باشد. 
در این نمایش اســماعیل موحدی، بهاره مهدوی، 
منیره سادات الحســینی و رادمهر کشانی به عنوان 
بازیگر حضور داشتند؛ پارسا دستیار و مسیح فقیهی نیا 
مدیران صحنه و رعنا جمالی منشــی صحنه بودند؛ 
طراحی لباس را لیال جان محمــدی،  طراحی گریم 
مهراب شاپورزاده، اجرای گریم منیره سادات الحسینی 
و رادمهر کشانی و طراحی پوستر بروشور و ویدئو آرت 

را حبیب نریمانی به عهده داشتند.

زبان استعاره ها در نمایش پستچی پابلو نرودا؛

داستان عاشقانه ها و رنج های پابلو نرودا از زبان پستچی

اخطار اجرایی
6/97 شماره: 95- 962 ش 24 به موجب رای شماره 9609976795400063تاریخ 
95/12/18 حوزه 24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه طیبه محمودی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر  در تادیه از 
تاریخ 95/8/25 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت حق االجرا 
نیم عشر دولتی. مشــخصات محکوم له: مجید عبدالهیان فرزند غالمعلی با وکالت 
پیام عزیزیان به نشانی اصفهان خ نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان واحد 
5.  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:15432 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/99 شماره: 951192 به موجب رای شماره 2306- 950  تاریخ 95/12/17  حوزه 
نهم  شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
هنگامه اسماعیلی فرزند اسفندیار شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو 
سورای پژو 206 تیپ 6 به شماره انتظامی 913 ج 28 ایران 53 و مبلغ چهار میلیون و 
چهارصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای 
احکام و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان علی محمد شــیرانی 
شمس آبادی فرزند رضا شغل آزاد به نشانی پل چمران ابتدای ردانی پور کوی شهیدان 
صادقی کوی مسجد الجواد شیخانی منزل دوم سمت چپ  با وکالت فریناز و مهرزاد 
کرمانشاهی به نشانی شیخ صدوق شمالی نبش کاخ شرقی ساختمان وکال طبقه 4 
شماره 11. 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:15381 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()235 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/130 کالســه پرونده:960006 شــماره دادنامــه: 96099767947531 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا معینی 
کرکبندی نشانی: اصفهان شاپور جدید خیابان مشیرالدوله روبروی گاراژ مشیر جنب 
رستوران اشراف وکیل: حســن محمدیان و مهری نمازیان نشانی: اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت ) ارغوان( طبقه سوم واحد8. خوانده:  
ابوالقاسم رحیمی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شــورا: درخصوص دعوای آقای محمدرضا معینی کرکبندی  به وکالت 
حسن محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت ابوالقاسم رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 
97/970/000 ریال طبق رسید عادی مورخه 1395/9/15 به انظمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519و 522 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 97/970/000 ریال بابت اصل خواسته 3/440/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هکچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/1/14 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 

نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهدهی اجرای محترم 
احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 15342 شعبه هفدهم شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/131 کالسه پرونده: 257/95 مرجع رســیدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: رضا عابدی زاده نشانی: اصفهان خیابان 
آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 ظبقه 3 واحد 336 خوانــدگان:1- رضا یزدانی 
گارماسه فرزند محمدحسین 2- مرتضی نصر فرزند رحیم نشانی: هردو نفر مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه بخشــی از یک فقره چک به مبلغ 66/029/736 ریال به 
انضمام مطلق خســارات دادرســی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای مرتضی عابدی زاده به وکالت از بانک 
مهر اقتصادبه طرفیت آقای رضا یزدانی گارماســه و مرتضی نصر به خواسته مطالبه 
مبلغ 66/029/736/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره های 1394/10/15 - 
140360 به عهده بانک ملی شعبه خیابان سروش به انظمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جلسه حضور نیافتند و هیچ گونه الیحه و. دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتندا به مواد 212 و 214قانون تجارت و 
198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آ. د. م حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
66/029/736 ریال بابت اصل خواسته  و 1/615/440 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
های موصوف) 94/10/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 15399 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)336 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/142 کالسه: 951552 شماره دادنامه: 9609976794400831- 1396/4/27 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: احسان صدری 
نشانی: شاهپور جدید خیابان مشیرالدوله جنب پیمان کاری آبدار فروشگاه و تعمیرگاه 
هوراخوان صدری. وکیل: حسین محمدیان و مهری نمازیان نشانی: هردو اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت ) ارغوان( طبقه 3 واحد18. خوانده: 
مرتضی علیبازی نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 157/720/000 ریال 
طبق رسید عادی وجه سه فقره فاکتور فروش لوازم یدکی ماشین با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا خنم رسیدگی را اعالم  و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا حل اختالف: در خصوص دعوی اقای احسان 
صدری با وکالت آقای محمدیان و خانم نمازیان به طرفیت آقای مرتضی عیلبازی 
به خواسته مطالبه مبلغ 157/720/000 ریال طبق رسید عادی مورخ شهادت شهود 
به انظمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیت مستند و محکمه پسندی علیه در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خــود اجرا و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت 
تشخیص داده و با اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 157/720/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 4743000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ 
95/12/8 اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 15435 شــعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره دو ()312 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/143 کالسه پرونده: 950864 شــماره دادنامه: 9609976795000848 مرجع 
رسیدگی: شعبه 20 شــورا حل اختالف اصفهان خواهان: امین عباسی نشانی: کوی 
امیریه نبش خیابان پنجم مجتمع مسکونی الله بلوک 16 ط سوم خوانده: رزمین نادر 
پور نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی امین عباسی به طرفیت رزمین نادرپور به 
خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به انظام خسارات دادرسی نظر به محتویات 
پرونده اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی از ناحیه مشارالیه و اینکه 
خوانده با اطالع از جلسه دادرسی در شورا حاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده و 
اینکه اصالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان نشده اند دعوی مطروحه را محمول 
بر صحت تلقی  مستندا به مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته  مبلغ 
5/980/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست 
1395/11/26 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 
مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 15431 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)249 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/96 شماره: 951233 ش 14 به موجب رای شماره 266-960  تاریخ 96/3/23 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا 
شاه بندری قوچانی فرزند ید ا...  شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و نهصد هزار ریال بابت وجه چک شماره 955892 
و 23828418 به عهده بانک ملی و پست بانک و مبلغ ششصد و پنجاه  و هفت هزار و 
پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید حکم موصوف 94/6/10 و 95/3/20 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
سید داود حسینی فرزند سیدحسین شغل کارمند به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی 
دادگستری بن بست کیهان 3 طبقه همکف. با وکالت آقای علیرضا حیدری 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 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:15423 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()225 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/98 شماره: 960029 ش 14 به موجب رای شــماره 433-960  تاریخ 96/2/30 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سیاوش سپهرنیا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت جمعا مبلغ 
132/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 646647 به مبلغ ده میلیون 
ریال وجه چک به شــماره 646637 به مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال هر دو به عهده 
بانک ملی ایران و سفته های شماره 492370 و 492371 هرکدام به مبلغ دو میلیون 
تومان و پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چکها 95/10/15 و 95/11/30 و سفته ها از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/1/16 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له سعید فاطمی زاده فرزند مصطفی شغل 
آزاد به نشانی اصفهان خ کاوه خ برازنده خ صفائیه کوچه شماره 10 بلوک رز پالک 23. 
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 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:15419 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()238 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/94 شماره: 96-63 به موجب رای شماره 243  تاریخ 96/3/21 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ایوب ابدالی 
ایرانشاهی ( به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 577445- 
94/7/15 و 57744- 96/4/1 و 577443- 94/5/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له شهنام روحانی نجف آبادی به نشانی اصفهان خ مالصدرا خ ششم مجتمع 
پیوند واحد 23. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:15327 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/212 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رســیدگی ســاعت 10:20 ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1396/7/26 مشخصات خواهان: علیرضا محب محمدی فرزند مصطفی به نشانی 
خمینی شهر شریعتی شمالی کوچه شــهید ناصر کاوه پ 103. مشخصات خوانده: 
حجت اله فرجی شــرکت استاک ســرزمین اطمینان خواســته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 190/000/000 ریال وجه یک فقره چک بعالوه خســارت تاخیر تادیه حسب 
شاخص بانک مرکزی به عالوه مطلق خســارت دادرســی  قرار تامین خواسته با 
وصف اجرای سپس  ابالغ. دالیل خواهان: برگرفته چک و گواهینامه عدم پرداخت. 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4757 شــعبه 
 چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

 )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/211 از شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 960723 ح 4 به آقای اسماعیل شــیرازی فرزند بهرامعلی خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن خانم مهناز 
موگویی فرزند عبداله ساکن خمینی شهر جوی آباد کوی اتحاد کوچه نظامی منزل 
عبداله موگویی. خواسته: طالق به درخواســت زوجه و در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای جلسه رســیدگی روز سه شنبه مورخ 96/8/9 ساعت 8:30 
صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر مراجعه نماید 
و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه 
اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود و 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4754 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(

نمایش پستچی پابلو نرودا به کارگردانی رادمهر کشانی، دوبار در اصفهان به روی صحنه  سعید
رفت و توانست نظر مخاطبان را به خود جلب کند. امامی ابرقویی 
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ویژه 

فرهنگ نیوز: دانشجویان بلژیکی برای ارائه پایان نامه خود یک پهپاد به شکل 
مگس ساخته اند که ترکیبی از هواپیما و هلیکوپتر است.

 دانشــجویان دانشــگاه لوور در بلژیک، نــوع جدیدی از یــک هواپیمای
  بدون سرنشــین به نــام VertiKUL و به شــکل مگس ارائــه داده اند که

ترکیبی از مزایای یک هواپیما و یک هلیکوپتر است.
VertiKUL مانند یک هلیکوپتر به صورت عمودی بــاال و پایین می رود و 
روی زمین می نشیند؛ مانند هلیکوپتر چهار ملخ هواپیما دارد و دارای دو بال 

مانند هواپیماست.
این پهپاد با داشتن GPS می تواند به سرعت به مقصد خود برسد؛ مانند یک 
هواپیما در هوا پرواز می کند و با اینکه سرعت زیادی دارد مصرف انرژی آن 
کم است؛ این پهپاد به طور خودکار روی یک پلتفورم که دارای LED است 

فرود می آید.
VertiKUL با سرعت ۷۰ کیلومتر در ســاعت حرکت می کند و توسط یک 
باتری شــارژ می شــود. نمونه اولیه این هواپیمای بدون سرنشین به عنوان 
بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شده و در انتظار تصویب قانونی 

برای استفاده احتمالی طراحان است.

 ساخت پهپادی به شکل مگس 
توسط بلژیکی ها

ردیابی مواد منفجره؛

این تراشه رایانه ای بو می کشد!

دانشمند نیجریه ای یک تراشه رایانه ای مبتنی بر اعصاب موش ساخته است 
که قابلیت تشخیص بوی مواد منفجره را داشته و حتی بیماری هایی مانند 

سرطان را ردیابی کند.
می توان این دستگاه را در مغز روبات های آینده کار گذاشت و به آنها روش 
شناسایی خطر به وسیله بو را آموزش داد. به این ترتیب روبات های مذکور را 

می توان جایگزین نیروهای امنیتی فعلی فرودگاه ها کرد.
این دســتگاه به نام Koniku Kore نخســتین روبات در جهان است که 
می تواند نفس و هوا را بو بکشد.  اوشیرنویا آگابی، متخصص اعصاب نیجریه ای 
این ابر رایانه را ساخته اســت که به گفته او این دستگاه قدرت شبیه سازی 
۲۰۴ عصب مغزی را دارد. او با  کمک گروهی از دانشمندان حوزه های ژنتیک، 
فیزیکدانان، مهندسان زیستی و زیست شناسان مولکولی، به جای تقلید از 
عصب، سلول های معمولی عصبی را به کار گرفتند. البته فرآیند ساخت آن 

به عهده استارت آپی در سیلیکون ولی به نام Koniku بوده است.
البته او تصویری از دستگاه منتشــر نکرده و توضیحات بیشتری نیز درباره 

آن ارائه نمی کند.

بیتوته: مطالعه جدید محققان نشان می دهد مغز فضانوردان طی حضور در 
فضا تغییر شکل می دهد.

اســکن مغز فضانوردان قبل و بعد از اعزام به فضا نشان می دهد مغز آنها در 
طول ماموریت های فضایی فشرده و منبسط می شود.

به گفته محققان دانشگاه میشیگان، این یافته ها می تواند منجر به شناسایی 
شیوه های جدید درمان مشــکالت سالمت شــود که بر عملکرد مغز تاثیر 

می گذارند.
MRI از مغز چندین فضانورد نشان داد که همه آنها با افزایش و کاهش ماده 
خاکستری بخش های مختلف مغز روبه رو بودند و هرچقدر طول مدت ماندن 

در فضا طوالنی تر بود، تغییرات در مغز بیشتر می شد.
ریچل سیدلر، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما دریافتیم 
مناطق وسیعی از حجم ماده خاکســتری کاهش می یابد که با توزیع مجدد 
مایع نخاعی در فضا مرتبط است. باتوجه به اینکه نیروی جاذبه در فضا وجود 
ندارد تا مایعات در بدن به سمت پایین کشــیده شوند، از این رو به اصطالح 
صورتی پف آلود در فضا، ایجاد و همین حالت منجر به تغییر موقعیت مغز یا 

فشردگی آن می شود.«

علم پژوهی

با پرداخت تنها یک دالر مک بوک بخرید!
هکرهای اخالق مدار با کشف یک باگ در پایانه های فروش نشان دادند که چطور می توان اجناس 
گران را با قیمت  ناچیز خرید. باوجود قیمت باالی مک بوک های اپل، هکرها با استفاده از این 

روش سیستم های خرید را دور می زنند و این دستگاه را با قیمت یک دالر خریداری می کنند.

فضا، موجب تغییرشکل مغز فضانوردان 
می شود

 اگر دوست دارید میزان تسلط خود به کلمات انگلیسی 
را بســنجید، بازی WordBrain Themes را به شما 

پیشنهاد می کنیم. 
اگر تاکنــون فرصــت تجربــه WordBrain اصلی را 
نداشته اید، نسخه Themes می تواند آغاز خوبی برای 
آشنایی با ســبک پازل کلمات باشد. هدف در هر مرحله 
از بازی، یافتــن کلمات معنی دار از بیــن حروف در هم 
ریخته ای اســت که در جدول ها ردیف شده اند.تفاوت 
Themes با نسخه پیشــین بازی در این است که حاال 
کلماتی که می بایست در هر مرحله پیدا کنید، موضوع 
مشخصی دارند؛ مثال ممکن است کلمات دریک مرحله با 

موسیقی و مرحله بعد با خوراکی ها مرتبط باشند.
همین که جداول هر مرحله موضوعی دارند، خود، نوعی 
راهنمایی برای شما محسوب می شــود که بدانید باید 
ال به الی کلمات دنبال چه بگردید. هر بار که کلمه ای را 

یافتید، باید روی حروفش ســوایپ کنید که کلمه کامل 
تشکیل شود و بله، سوایپ ها به آسانی باال و پایین کشیدن 
معمولی نیستند؛ گاهی اوقات باید ضربدری و چرخشی 
ســوایپ کنید و حتی اولویت انتخاب کلمات را هم برای 

گذر از مرحله در نظر بگیرید.
بر خالف ظاهرش، WordBrain Themes ابدا بازی 
ساده ای نیست و شــدیدا ذهن را درگیر خود می کند، 
به حدی که پس از گذشت یک ساعت از بازی، ممکن است 
آنقدر در پیدا کردن کلمات عاجز بمانید که مجبور شوید 

تمام گزینه های راهنمایی تان را به باد فنا بدهید!
بازی از جداول 3x3 آسان شروع می شود، ولی با پیشروی 
هم جداول بزرگ تر می شــوند و هم کلمات ســخت تر. 
کلمات WordBrain Themes بیش از ۷۷ تم مختلف 
را در بر می گیرند، بنابرایــن هفته ها می توانید خودتان 
را درگیر بازی کنید و در عین لذت بردن از حل جداول، 
کلمات انگلیســی جدیدی را هم یــاد بگیرید. این بازی 
  goo.gl/77ekK5   را می توانید با اســتفاده از لینــک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

رد پای تغییر اقلیم در طوفان 
مرگبار »هاروی«

ایسنا: نشانه هایی از تاثیر گســترده تغییرات اقلیمی در 
طوفان ســهمگین »هاروی« که به تازگی در آمریکا رخ 

داد، دیده می شود.
این طوفان بادهایی با ســرعت ۱۳۰ مایل بر ســاعت به 
همراه داشت و به ســیلی بی سابقه در شــهر هوستون 

تگزاس منجر شد.
افزایش ارتفاع آب دریاها، تاحدودی با حفاری های مربوط 
به اســتخراج نفت مرتبط اســت که در طول چند دهه 
گذشته به حدود ۱۵ سانتی متر رسیده و به معنای سیل و 

تخریب بیشتر در پی وقوع طوفان است.
عالوه بر افزایش ســطح آب، افزایش دمای آن در حدود 
بیش از ۰/۵درجه ســانتی گراد و رســیدن آن به حدود 
۳۰/۵درجه، یکی دیگر از عوامل ایجادکننده فاجعه  طوفان 

هاروی محسوب می شود.
در ترمودینامیک، قانونی به نام »کالزیوس-کالپیرون« 
)Clausius-Clapeyron( وجود دارد که بر اساس آن 
به ازای هر ۰/۵درجه افزایش دمای محیط، میزان رطوبت 

سه درجه افزایش خواهد یافت.
افزایش دمای آب در منطقه ای که طوفان هاروی به وقوع 
پیوســت، به همراه باال رفتن دمای آب حدود ۱/۵درجه 
بیشتر از دمای میانگین به خاطر تابش آفتاب تابستان، 
سبب شد میزان رطوبت در این منطقه بین ۳ تا ۵درصد 

بیشتر از حالت معمول باشد.
زمانی که طوفانی به قــدرت طوفان هاروی در منطقه ای 
رخ می دهد که سطح آب آن باالتر از حد معمول و رطوبت 
آن نیز از میانگین رطوبت در چند دهه اخیر باالتر بوده، 
 وقوع ســیل و تخریب باال بــه هیچ وجــه دور از انتظار 

نخواهد نبود.
نکته قابل توجه این است که گرم شدن آب دریاها به وسیله 
انسان در عمق های پایین تری نسبت به گرمای طبیعی 
نفوذ می کند و می تواند به طوفان هایی نظیر طوفان هاروی 
این فرصت را بدهد که خسارات سنگین تری برجا بگذارند.

به سبب کمکی که عوامل ناشی از تغییرات اقلیمی به این 
طوفان کرده اند، شدت بادهای آن بسیار بیشتر از حالت 

عادی بوده است.
مطمئنا وقوع این طوفان در نزدیکی ســاحل، یک عامل 
تشدیدکننده محسوب می شود و با توجه به فشار باالی 

هوا در این محدوده، خرابی های آن وسیع تر بوده است.
برخی معتقدنــد باید تغییرات اقلیمی ناشــی از طوفان 
هاروی مورد ارزیابی قرار گیــرد اما موضوع حائز اهمیت  
این است که تغییرات اقلیمی که سبب تشدید قدرت این 
طوفان شده، مورد بررسی قرار گرفته و چاره ای برای آن 

اندیشیده شود.

 اکانت های کسب و کار به زودی 
به واتس اپ اضافه خواهند شد

واتس اپ مشغول فعالیت روی سرویسی است تا پلتفورم پیام رسان 
خود را به محیطی مفید تر برای بیزینــس من های میلیون دالری 
تبدیل کند. با توجه به آپدیت صفحه پرســش و پاســخ واتس اپ، 
اکانت های کسب و کار باالخره راهشــان را به بتای ورژن اندروید 
این پیام رسان محبوب باز کرده اند؛ تاجایی که به زودی باید شاهد 
آن روی نسخه اصلی باشیم. مقاله به دست رسیده نشان می دهد که 
حتی بعضی از کمپانی ها نیز در اجرای آزمایشی این ویژگی شرکت 
نموده اند اما واتس اپ فعال اسمی از آنها نبرده است. به واسطه این 
قابلیت، اکانت هایی که توسط ســرویس واتس اپ به عنوان کسب 
و کار شناسایی می شوند، کنار نام شــان یک تیک سبز رنگ ظاهر 
خواهد شــد. همچنین هنگامی که کاربران با یک اکانت بیزینسی 
گفت و گو می کنند، پیام ها درون یک جعبه زرد رنگ قرار می گیرند 
و جالب اینجاست که نمی توانید آنها را پاک کنید. اگر عالقه ای به 
برقراری ارتباط با اکانت های کسب و کار ندارید به راحتی می توانید 
آنها را بالک کنید. برای کسب و کارهایی که نمی توانند ۲۴ ساعته 
پاسخگوی سواالت مردم باشند نیز واتس اپ راهکاری را ارائه داده 
است. اکانت های بیزینسی می توانند ساعت کار خود را مشخص کنند 
و در صورتی که کاربری در این زمان پیــام داده یا زنگ بزند، با یک 
پیام خودکار مواجه خواهد شد. اکانت ها قابلیت اعمال تغییرات روی 
این پیام های خودکار را دارند. در چند ماه گذشــته، واتس اپ تمام 
تالشش را به کار گرفته تا سازمان ها را به سمت سرویس پیام رسانش 
جذب کند. اوایل این ماه آنها قابلیت پرداخت Peer-to-Peer را 
به واتس اپ اضافه کرده اند و حاال نوبت به اکانت های کســب و کار 

رسیده تا ادامه دهنده همین راه باشد.

اولین گوشی موتوروال با دوربین 
دوگانه عرضه می شود

شرکت موتوروال اولین گوشی هوشــمند خود با دوربین دوگانه به 
نام Moto G۵S Plus را عرضه کرد. گوشــی یادشــده مجهز به 
پردازنده Snapdragon ۶۲۵ بــوده و در آن از ۴ گیگابایت رم و 
۳۲ گیگابایت حافظه داخلی استفاده شده است.نمایشگر این گوشی 
۵/۵ اینچی بوده و دقت آن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل است. دوربین 
این گوشی ۱۳ مگاپیکسلی و دقت تصویربرداری ویدئویی آن ۲۱۶۰ 
پیکسل است. باتری این گوشی نیز لیتیومی و ۳۰۰۰ میلی آمپری 
است. ابعاد گوشی مذکور ۱۵۳/۵در ۷۶/۲در ۸ میلی متر و وزن آن 
۱۶۸ گرم اعالم شده اســت. در گوشی یاد شــده از سیستم عامل 
Nougat( ۷.۱ Android( استفاده شده و دوربین سلفی آن نیز 
از دقت ۸ مگاپیکسل برخوردار است.یکی از قابلیت های جالب این 
گوشی طراحی میکروفونی است که در زمان دریافت صدای کاربر 
می تواند آلودگی های صوتی محیــط اطراف را حذف کند تا صدای 
فرد با کیفیت باالتری به مخاطب برسد. این گوشی مجهز به حسگر 

اثر انگشت نیز بوده و به قیمت حدود ۳۰۰ یورو روانه بازار می شود.

تازه ترین گوشی گوگل با نمایشگر 
5/99 اینچی عرضه می شود

گوگل به دنبال عرضه گوشی تازه خود موسوم به پیکسل ۲ ایکس ال 
با نمایشگر فراگیر و بدون حاشیه و همین طور گوشی ساده پیکسل ۲ 
با سخت افزاری قدرتمند است.عرضه این گوشی در ابتدای مهر ماه و 
در تاریخ ۵ اکتبر صورت می گیرد. در حالی که اچ تی سی مسئولیت 
تولید نمایشگرهای پیکسل ۲ را بر عهده دارد، ال جی نمایشگرهای 

گوشی پیکسل ۲ ایکس ال را خواهد ساخت.
Pixel ۲ XL دارای نمایشــگر ۵/۹۹اینچی QHD OLED است. 
اما گوشی پیکسل ۲ با نمایشگر ۴/۹۷اینچی عرضه می شود. هر دو 
گوشــی دارای جک هدفون ۳/۵میلی متری بوده و در هر دوی آنها 
 Android ۸.۰ Oreo از تازه ترین سیســتم عامل اندروید یعنی

استفاده می شود.
در حالی که هنوز اطالعاتی در مورد مشخصات دوربین های این دو 
گوشی در دسترس نیست، گفته می شود گوشی Pixel ۲ XL دارای 
دوربین دوگانه در پشت خود است. منابع مطلع می گویند در هر دو 
گوشی از تازه ترین و قدرتمندترین پردازنده تولیدی کوالکوم یعنی 

Snapdragon ۸۳۶ استفاده خواهد شد.

 دوربین 360 درجه دیگری 
از سامسونگ در راه است

 Gear 360 دیجیاتو: مــدت زمان زیادی از ورود رســمی دوربین
سامســونگ به بازارهای جهانی نگذشــته، اما به نظر می رسد این 
کمپانی توسعه نســل بعدی این محصول را نیز در دستور کار قرار 
داده است. غول تکنولوژی کره جنوبی به تازگی نام تجاری جدیدی 
به نام »360Round« را به ثبت رســانده که به دوربین دیگری با 
کاربردهای واقعیت مجازی اشــاره دارد. در این درخواست ثبت نام 
تجاری، هیچ نشانه ای از مشخصات سخت افزاری دستگاه به چشم 
نمی خورد؛ اما شماره مدل RM-R260 نشان می دهد با محصولی 
مشابه نسل قبلی یعنی Gear 360 روبه رو هستیم )شماره مدل این 

دستگاه RM-R210 است(.
نام Round احتماال به طراحی کوچک و جمع و جور این دوربین 
اشاره دارد که برخالف مدل کنونی، بیشتر حالت کروی خواهد داشت. 
البته اینها فقط گمانه زنی است و نمی توان با اطمینان در مورد این 

محصول ناشناخته صحبت کرد.
البته ســوال مهم تر این اســت که آیا چنین محصولی را به چشم 
خواهیم دید؟ نمایشــگاه IFA طی روزهای آتی برگزار می شود و 
موقعیت مناسبی برای سامسونگ خواهد بود تا لوازم جانبی جدیدی 
از جمله نسل جدید ساعت هوشــمند Gear یا دستبند سالمتی 

Gear Fit 2 Pro را معرفی کند.
با این حال شرکت های معتبر معموال چند ماه قبل از عرضه محصول 
نسبت به ثبت نام و نشان تجاری آن اقدام می کنند و به همین دلیل، 

شاید در نمایشگاه IFA امسال خبری از Round ۳۶۰ نباشد.

فناورانه

نمایشــگاه بین المللی ایفا یکی از معتبرترین نمایشگاه های 
فناوری دنیاســت که در مقایســه بــا نمونه  پــر زرق وبرق 
آمریکایی اش یعنی نمایشــگاه CES الس وگاس، یک رویداد 

معتدل تر اروپایی محسوب می شود.
این رویداد تا چند روز دیگر در برلین برگزار خواهد شد؛ اما پیش 
از آن بد نیست نگاهی اجمالی داشته باشیم به محصوالت قابل 

انتظاری که احتمال رونمایی از آنها می رود.
گوشی  هوشمند

ســال ها نمایشــگاه ایفا، مکانی برای رونمایی سامسونگ از 
جدیدترین نسخه   گوشی های هوشمند سری نوت به حساب 
می آمد؛ اما این غول فناوری کره ای، اکنون ترجیح می دهد این 
فبلت پرچم دار را در مراسم اختصاصی خود و پیش از بازگشایی 
نمایشــگاه ایفا معرفی کند. در نتیجه گوشــی های هوشمند 
کمپانی های دیگری نظیر ال جی و سونی، شانس بیشتری برای 

عرض اندام در این نمایشگاه خواهند داشت.
استراتژی کمپانی ال جی در انتشار اطالعات و اخبار مختلف در 
مورد گوشی های خود پیش از معرفی رسمی، موجب شده است 
که اکنون آشنایی کاملی با پرچم دار جدید آنها، یعنی وی ۳۰ 
داشته باشیم؛ برای مثال، در حال حاضر می دانیم که باز کردن 
قفل این دستگاه ازطریق تشخیص چهره یا صدای کاربر انجام 
خواهد شد. این گوشی همچنین از یک نمایشگر بدون حاشیه و 
یک دوربین قابل قبول بهره می برد. ال جی تایید کرده است که 

دوربین این گوشی مجهز به پایین ترین مقدار ضریب F در بین 
تمام گوشی های دیگر خواهد بود.

در طرف دیگر، کمپانی سونی هم مثل رقیب کره ای خود، اصرار 
چندانی برای حفظ اسرار مربوط به گوشی هایش نداشته است. 
به نظر می رسد این شرکت قصد دارد دو دستگاه جدید در این 
نمایشگاه با نام های اکسپریا ایکس زد ۱ و ایکس زد ۱ کامپکت 
را معرفی کند که اولین محصول، یــک پرچم دار و دومی یک 
نسخه  کوچک شده از آن، اما با مشــخصات باال خواهد بود. بنا 
به گزارش ها، قیمت این دو گوشی به ترتیب، ۷۶۶ و ۶۳۸ دالر 
خواهد بود. در همین زمان، کمپانی موتــوروال پس از مدتی 
نسبتا طوالنی، قرار است از گوشی موتو ایکس ۴ رونمایی کند. 
بنا بر اطالعاتی که اخیرا منتشر شده اســت، موتو ایکس ۴ از 
یک نمایشگر ۵/۲اینچی به همراه پردازنده ای هشت هسته ای 
و حافظه  رم ۳ یا ۴ گیگابایتی بهره می برد و ظرفیت باتری آن 

۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت خواهد بود.
کمپانی بلک بری نیز با انتشــار ویدئویی اعــالم کرده که یک 
رویداد جدید در پیش است. با توجه به اینکه این شرکت به طور 
مشخص از گوشــی کی وان )KEYOne( نام برده، به احتمال 
زیاد این خبر مربوط به یک دستگاه جدید نخواهد بود. بر اساس 
گزارش وب ســایت جی اس ام آرنا، این شرکت درصدد عرضه  
جهانی نسخه  مشکی این گوشی است که در ابتدا در هند عرضه 

شد که البته این خبر هنوز تایید نشده است.

پوشیدنی ها
به نظر می رسد محصوالت پوشیدنی در مقایسه با سال گذشته، 
حضور قدرتمندی در نمایشــگاه ایفا ۲۰۱۷ نخواهند داشت. 
شــایعات و اخبار غیر رسمی در مورد دســتگاه های جدید به 
شــکل قابل توجهی کاهش یافته است و به این ترتیب، خیلی 

بعید نیست که محصول پوشیدنی زیادی در ایفا معرفی نشود.
احتمال می رود سامســونگ در این نمایشــگاه، دو دستبند 
هوشــمند جدید معرفی کند. اولین محصول گیر فیت ۲ پرو، 
نسخه  بهبودیافته  گیر فیت ۲ اصلی اســت که قادر به پخش 
آفالین موسیقی از اســپاتیفای و ردیابی شنای کاربر خواهد 
بود.  خبر مهم تر، ورود چهارمین عضو خانواده گیر اس، یعنی 
گیر اسپرت خواهد بود که اکنون به لطف اسناد FCC از وجود 
آن مطلع شده ایم. با توجه به اطالعات منتشرشده، این دستگاه 
از یک پایشــگر اپتیکال ضربان قلب، بلوتوث و وای فای بهره 
می برد. اما این محصول یک ســاعت هوشــمند است که نام 
اسپرت را یدک می کشد؛ در نتیجه پیش بینی باقی مشخصات 
آن کار چندان دشــواری نخواهد بود. با این حــال با توجه به 
اینکه بســیاری از برندهای مطرح ساعت سازی اعالم کرده اند 
محصوالت جدید خود را در نمایشــگاه جواهرات و ســاعت 
بیســل ورد معرفی خواهند کرد، نمایشــگاه ایفا محل حضور 

نام های کمتر شناخته شده  خواهد بود.
صوتی و تصویری و سایر محصوالت

انتظار می رود کمپانی های بی شمار دیگری از محصوالت خود 
در این نمایشگاه رونمایی کنند؛ اما تاکنون جز شایعات و اخبار 
غیررسمی، خبرهای رسمی چندانی از آنها منتشر نشده است. 
از آنجایی که این شــرکت ها برای رونمایــی از تولیدات خود، 
معموال تا زمان گشایش نمایشگاه ایفا انتظار می کشند، ادامه  این 
وضعیت تا آن زمان کامال منطقی خواهد بود؛ برای مثال،  به نظر 
می رسد کمپانی بنگ و اوالفسن یک اسپیکر یا هدفون جدید از 

خانواده  پایین رده ی Beoplay معرفی کند.
همچنین می توانیم انتظار رونمایی مجموعه ای از تلویزیون های 
بزرگ تر و بهتر از سال گذشته را داشته باشیم. سامسونگ، سونی 
و ال جی، همگی قصد معرفی تلویزیون های جدید 4K ،8K و 
HDR را دارند؛ افزون بر این، اگر همچنان جزو عالقه مندان به 
محتوای فیزیکی محسوب می شوید، می توانید منتظر رونمایی 
از پخش کننده های متنوع بلوری به همراه آخرین فناوری ها 
باشید.عالوه بر موارد یادشــده، می توانیم منتظر رونمایی از 
فناوری های جذاب خانه  هوشمند، بخصوص از سوی کمپانی 

فیلیپس باشیم. 
البته تمام موارد یادشده، همچنان در حد حدس و گمان هستند 
و برای یافتن اطمینان قطعی، چــاره ا  ی جز انتظار تا برگزاری 
رسمی نمایشــگاه ایفا نخواهیم داشــت. این نمایشگاه از روز 
جمعه  آینده به مدت ۶ روز در شهر برلین آلمان برگزار می شود.

چه انتظاری از نمایشگاه ایفا 2017 داشته باشیم؟

نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ تا چند روز دیگر در برلین برگزار خواهد شد و انتظار می رود طیف متنوعی از 
محصوالت، از گوشی موبایل تا لوازم خانگی، در این نمایشگاه معرفی شود.

هوش سنج

به حاصل جمع توان های این دو عدد خوب دقت کنید:
 +۵ ۹ ۲ ۷ ، ۲ ۳ ۵ ۹ ۶ ۳ ۷ =۸ ۱ ۳ ۶ ۲ ۳ ۵ ۹ ۶ ۳ ۷

 ۷۸۴۶۲،۳۵۹۶۳۷
به نظر شما، این تساوی درست است یا نه؟ چرا؟

پاسخ معمای حدس زدن عدد ده رقمی
 عددی که ما به دست آورده ایم: ۶۲۱۰۰۰۱۰۰۰

  معمای شماره 2225

  جواب معمای شماره 2223

WordBrain Themes معرفی بازی

سلطان کلمه ها
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يادداشت
واژگونی پراید  ۵ مصدوم بر جای گذاشت

عباس عابدی،مدیرروابط عمومی مرکز حوادث وفوریت های پزشــکی استان 
اصفهان با اشاره به حادثه واژگونی یک خودروی سواری پراید در محور میمه به 

سمت اصفهان،اظهارکرد:در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

با مسئوالن

سرپرست شبکه بهداشت و درمان اردستان:

 افزایش حضور متخصصین
 در بیمارستان شهید دکتر بهشتی

 سرپرست شبکه بهداشت و درمان اردستان 
گفت: با افتتاح درمانگاه تخصصی بیمارستان  اردستان

شهید دکتر بهشــتی اردستان شــاهد ایجاد فضای مناسب برای 
حضور متخصصان در این بیمارستان هستیم. مهیار حاجی مالیان 
اظهارکرد: افزایش حضور متخصصین در بیمارستان شهید دکتر 

بهشتی اردستان را شاهد خواهیم بود.
 وی افزود: در حال حاضر در زمینه تمامی تخصص ها، پزشک مورد 
نیاز در بیمارســتان شهید دکتر بهشتی اردســتان حضور داشته 
و جوابگوی بیمــاران خواهد بود. حاجی مالیــان همچنین تاکید 
کرد: با پیگیری هــای صورت گرفته برای حضــور متخصصان به 
صورت تمام وقت در بیمارستان اردستان، متخصص گوش و حلق 
 و بینی به صورت دائم در درمانگاه تخصصی بیمارســتان مستقر

 خواهد شد.
 سرپرست شبکه بهداشــت و درمان اردســتان خاطرنشان کرد: 
جــذب متخصص زنــان و زایمان و اســتقرار از هفتــه آینده در 
بیمارســتان اردســتان از  جمله اقدامات انجام شــده است. وی 
همچنین افزود: با توافق صورت گرفتــه متخصص رادیولوژی دو 
روز در هفته در اردســتان حضور دارد و تا حضور کامل متخصص 
 رادیولوژی، موارد اورژانسی به بیمارستان الزهرا و کاشانی منتقل 

خواهند شد.

طرح های صندوق کارآفرینی امید 
در شهرضا افتتاح شد

معاون صندوق کارآفرینی امید اصفهان، در آیین 
افتتاح طرح های صندوق کارآفرینی امید شهرستان  شهرضا

شهرضا تصریح کرد: از جمله مهم ترین رسالت های صندوق کارآفرینی 
امید حمایت از مشــاغل و عرصه های کارآفرینــی در قالب پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه است که در بخش های مختلف خوداشتغالی، 
اشتغال خانگی، کارفرمایی، پشتیبان و برند سازی پرداخت می شود.

کاوه مصیبی ادامه داد: میزان تسهیالت حمایتی از مشاغل در استان 
اصفهان در سال جاری حدود 50 میلیارد تومان است که باید از محل 
برگشت اقســاط ســال های قبل محقق شــود، این قاعده در همه 
شهرستان های استان از جمله شهرضا نیز رعایت می شود. وی اظهار 
کرد: از جمله دیگر اقدامات صندوق کارآفرینی امید در زمینه حمایت 
از برندهای داخلی و فروش آنها پرداخت تسهیالت قرض الحسنه تا 
سقف 100 میلیون تومان و با نرخ سود چهار درصد به این شرکت ها و 
نمایندگی های آنهاست. مصیبی اضافه کرد: در پنج ماه ابتدای امسال 
مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیالت در بخش های مختلف در سطح 
استان اصفهان پرداخت شده اســت. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود، گفت: با حمایت های دولت در زمینه واگذاری تسهیالت ازدواج 
به جوانان از ابتدای ســال جاری تا پایان مردادماه یک میلیارد و صد 
میلیون تومان به حدود 110 زوج پرداخت شده است.  در این آیین دو 
 طــرح کارآفرینــی در زمینه ســفال و دوخــت لباس هــای زنانه

 افتتاح شد.

اخبار

مدير جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد خبر داد:

 مبارزه با آفت سن 
در ۹۷۰ هکتار از مزارع

 نجف آباد مدیر جهاد کشــاورزی نجف آباد 
گفت: طی سال زراعی گذشته در 
سطح نزدیک به 5۹0 هکتار از مزارع غالت شهرستان کار 
مبارزه با علف هرز انجام گرفته و در حدود ۹۷0 هکتار هم 
با آفت سن مبارزه انجام شــده است. مجتبی مطهری  با 
اشاره به مبارزه با آفت ملخ در سطح یکصد هکتار طی سال 
گذشــته اظهــار داشــت: توزیــع تجهیــزات کنترل 
غیرشــیمیایی مانند فرمون و کارت زرد در کنار مبارزه 
بیولوژیکی با کرم گلوگاه انار در سطح ۳0 هکتار و برپایی 
دوره های ترویجی در این خصوص، از دیگر برنامه های 
برگزار شده محسوب می شوند. وی با اشاره به نظارت بر 
اجرای عملیات کاشــت، داشــت و برداشت محصوالت 
مختلف زراعی، سبزی و صیفی گفت: توزیع بذر گندم و 
جو گواهی شده جهت کشت پاییزه به میزان ۲۸5 تن، ۲0 
تن بذر ذرت برای کشــت بهاره و بیــش از ۸۶0 تن کود 
شیمیایی ازته و فسفاته از دیگر اقدامات قابل ذکر محسوب 

می شوند. 
وی نظارت و ارائه خدمات به ۳۲ واحد صنایع تبدیلی را 
دیگر بخش عملکرد جهاد کشاورزی در سال گذشته عنوان 
کرد و اظهار داشت:  در همین مدت، سه کارگاه آموزشی 
و دو همایش در زمینه تولید محصوالت سالم و ارگانیک 
با استفاده از جایگزینی عوامل بیولوژیک به جای سموم و 

کودهای شیمیایی برگزار شد.

رفع تصرف 1/4 هکتار از بستر 
دریاچه سد زاینده رود

شرکت آب منطقه ای اصفهان از  اصفهان
رفع تصرف و آزادســازی اراضی 
بستر دریاچه سد زاینده رود به مساحت 14 هزار متر مربع 
خبرداد. ایــن مناطق در محدوده روســتای مندرجان 
شهرســتان چادگان واقع شده و با دســتور دادستان 
شهرستان چادگان و همراهی کالنتری مرکزی چادگان 
و همکاری کارشناسان واحد حفاظت شرکت مهندسان 

مشاور آبگستران میهن رفع تصرف شد.
گفتنی اســت زاینده رود بزرگ تریــن رودخانه فالت 
مرکزی ایران است که حوزه آن 41هزار و 500 کیلومتر 
مربع است.برآورد می شود، جریان آب این رودخانه در 
مطلوب ترین شرایط ۲/1 کیلومتر مکعب در سال و یا ۳۸ 

مترمکعب در ثانیه است.

حصر وراثت
6/203  سید محمدعلی خلیلی دارای شناسنامه شماره 89 به شرح دادخواست به کالسه  
258/96 ش1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمد حکیم خلیلی به شناســنامه 96 در تاریخ 94/9/6  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 برادر و 1 خواهر 
و یک همسر که عبارتند از: 1- سید محمدعلی خلیلی اردستانی به شماره شناسنامه 89 
صادره از اردستان )برادر متوفی( 2- ســید خلیل خلیلی به شماره شناسنامه 68 صادره 
از اردســتان )برادر متوفی(3- سید محمد سعید خلیلی اردســتانی به شماره شناسنامه 
12 صادره از اردســتان )برادر متوفی( 4- ســید احمد علی خلیلی اردستانی  به شماره 
شناسنامه 7058 صادره از اردســتان )برادر متوفی( 5- فخرالسادات خلیلی اردستانی به 
شماره شناسنامه 216 صادره از اردستان )خواهر متوفی( 6- محترم مهرآوری به شماره 
شناســنامه 0043766145  صادره از تهران )همســر متوفی(  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: 226 شعبه اول شورای حل اختالف اردستان 

)198 کلمه،2 کادر(
حصر وراثت

6/204  سید محمدعلی خلیلی اردستانی دارای شناسنامه شماره 89 به شرح دادخواست 
به کالسه  259/96 ش1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید محمد سعید خلیلی اردستانی به شناسنامه 12 در تاریخ 95/10/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 
برادر و 1 خواهر و 1 همسر که عبارتند از: 1- سید محمدعلی خلیلی اردستانی به شماره 
شناسنامه 89 صادره از اردستان )برادر متوفی( 2- سید خلیل خلیلی به شماره شناسنامه 
68 صادره از اردســتان )برادر متوفی(3- ســید احمدعلی خلیلی اردســتانی به شماره 
شناسنامه 7058 صادره از اردســتان )برادر متوفی( 4- فخرالسادات خلیلی اردستانی به 
شماره شناسنامه 216 صادره از اردســتان )خواهر متوفی( 5- کبری سلطان احمدی به 
شماره شناسنامه 211 صادره از ارومیه )همسر متوفی( 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 225 شــعبه اول شورای حل اختالف اردستان)185 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

6 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300106 شــماره پرونــده:  /205
9409983623101019 شماره بایگانی شعبه: 960088  اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960088 مدنی 
که به موجب آن آقای سید علی محمدی فرزند سید کاظم محکوم است به پرداخت مبلغ 
160/00/000 ریال به عنوان اصل خواســته و انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه در حق محکوم له آقای غالمعلی موفق اردستانی فرزند استاد حسین و پرداخت مبلغ 
8/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رساند: یک دستگاه خودرو سورای پراید به شماره انتظامی 
ایران 23- 512 ق 25 مــدل 1390 نقره ای رنگ متعلق به محکــوم علیه که از لحاظ 
وضعیت ظاهری شیشه جلو و چراغهای خطر عقب در دو طرف شکسته و گلگیر عقب 
سمت چپ نیاز به صافکاری دارد ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
128/000/000. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته 
و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده مالی را که آگهی شده مالحظه نمایند. مال مذکور فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل 
بها را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز تا مقدمات انتقال سند به نام خریدار 
فراهم گردد. تاریخ مزایده: 1396/06/21 روز ســه شنبه: ساعت 9 صبح مکان مزایده: 
واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان م الف: 277 اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان اردستان/ قدیم )256 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/207 مصطفی مردان مرد خوزانی دارای شناسنامه شماره 8257 به شرح دادخواست 
به کالسه  463/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ناصر مردان مرد خوزانی به شناسنامه 932 در تاریخ 1394/8/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی 
مردان مرد خوزانی فرزند عبدالخالق ش.ش 8257 ) پدر(2- رقیه ملکی خوزانی فرزند 

اسداله ش.ش 235 )مادر( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 4759 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()132 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/209 حسین شــکرانی کوشــکی دارای شناسنامه شــماره 1064 کوشک  به شرح 
دادخواست به کالسه  472/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه شکرانی کوشکی به شناسنامه 113 در تاریخ 1396/4/9 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- رضا شکرانی کوشکی فرزند حیدر ش.ش 68 )همسر( 2- ابراهیم شکرانی کوشکی 
فرزند رضا ش.ش 80 )فرزند( 3- محمود شکرانی کوشکی فرزند رضا ش.ش 68 )فرزند(  
4- حسین شکرانی کوشــکی فرزند رضا ش.ش 1064 کوشک )فرزند(  5- مصطفی 
شکرانی کوشکی فرزند رضا ش.ش 109 کوشک )فرزند( 6- مهدی شکرانی کوشکی 
فرزند رضا ش.ش 176 )فرزند( 7- نرجس شــکرانی کوشکی فرزند رضا ش.ش 109 
)فرزند( 8- کبری شکرانی کوشــکی فرزند رضا ش.ش 109 )فرزند( 9- زهرا شکرانی 
کوشکی فرزند رضا ش.ش 0- 018022 -113 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4750 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/221 شماره صادره: 1396/04/408887 - 1396/6/6 چون تمامی ششدانگ قطعه 
باغچه معروف جیر پالک شماره 1990 فرعی از 25 اصلی واقع در چیمه بخش 10 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی اکبر انصاری چیمه فرزند عباس و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1396/7/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 276  عمرانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/225  زهرا شبانی کمشچه دارای شناسنامه شــماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
242/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صاحب مرادی فسخودی به شناسنامه 17 در تاریخ 96/5/19  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهرا شبانی 
کمشچه ش.ش 2 نسبت با متوفی )فرزند( 2- معصومه شبانی کمش چه فرزند حبیب اله 
نسبت با متوفی )فرزند( ش.ش یک.  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: 275 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک()133 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/226 شماره صادره: 9507058412221130 - 96/6/7 خانم فاطمه آقایی خوزانی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت یک چهارم از سه و یک دوم سهم مشــاع از 87 سهم شش دانگ یک 
قطعه ملک پالک شماره 114/274 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 476 دفتر 707 امالک ذیل ثبت شماره 149885 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند 229809 - 94/7/23  دفترخانه 73 خمینی شهر بنامبرده فوق 
انتقال قطعی گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن است 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4767 اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )259 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/227 شــماره: 84/95 ش حل 12 به موجب رای شماره 305 تاریخ 95/4/2 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید 
مظاهری فرزند ابراهیم شغل آزاد به نشانی اصفهان خ جی خ ابهر کوچه صاحب الزمان 
پ 2 کدپستی 1289347931. محکوم است به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی یک میلیون و پانصد هزار ریال 813625- 90/2/5 
و 813636- 90/9/25 و 813637- 90/10/5 و 813630- 95/11/25 و 813629- 
92/11/5 و 813628- 90/7/25 و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تاخیر تادیه 
از تاریخ مطالبه و سررسید تا زمان پرداخت در حق خواهان علی حسین فخاری فرزند لطف 
اله شغل آزاد  به نشانی خمینی شهر خ 17 شهریور. رای صادره غیابی است، و پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق دولت.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:4765 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()225 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/228 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 
های 96/415 و 96/2168 له آقای محمد حیدری علیه آقای حمیدرضا شــاهنظری به 
خواسته مطالبه در نظر دارد یک دســتگاه خودرو سورای ام وی ام مدل 1395 به شماره 
پالک 43- 939 ن 66 را که کارشناس رسمی دادگستری 230/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذت جلسه مزایده ساعت ده صبح روز چهارشنبه 
در تاریخ 96/7/5 در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در بلوار 
پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 
5 روز قبل مزایده به نشانی پارکینگ حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست 
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4763 اجرای احکام مدنی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر ) مجتمع شماره یک()185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/229 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 901/96 ح 2 وقت رســیدگی ساعت 6/20 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1396/8/6 مشخصات خواهان: اکبر صالحی فرزند ذوالفعلی به نشانی خمینی شهر 
خ کهندژ خ عماد سیادت کوی نشاط مشخصات خوانده: ابوطالب حسنی فرزند علیرضا 
خواسته و بهای آن: الزام به انتقال 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 مستندات 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: 4761 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/230  سلیمان جابری پوده دارای شناسنامه شماره 5120028020 به شرح دادخواست 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالمهدی جابری پوده به شناسنامه 630 در تاریخ  1396/4/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سلیمان جابری پوده 
فرزند عبدالمهدی ش.ش 5120028020 ت.ت 1371/4/30 صادره از سمیرم سفلی 
)پسر متوفی( 2- محترم جابری فرزند عبدالمهدی ش.ش 25 ت.ت 1332/3/16 صادره 
از سمیرم سفلی )دختر متوفی( 3- ربابه جابری پوده فرزند عبدالمهدی ش.ش 3 ت.ت 
1334/1/9 صادره از سمیرم سفلی )دختر متوفی(  4- خاور جابری پوده فرزند عبدالمهدی 

ش.ش 14 ت.ت 1335/4/5 صادره از سمیرم سفلی )دختر متوفی( 5- خدیجه جابری 
پوده فرزند عبدالمهدی ش.ش 65 ت.ت 1337/8/12صادره از ســمیرم سفلی )دختر 
متوفی( 6- شهین جابری پوده فرزند عبدالمهدی ش.ش 26 ت.ت 1339/10/13 صادره 
از سمیرم سفلی )دختر متوفی( 7- زهرا جابری پوده فرزند عبدالمهدی ش.ش 18 ت.ت 
1346/1/2صادره از سمیرم سفلی )دختر متوفی( 8- زهره جابری پوده فرزند عبدالمهدی 
ش.ش 517 ت.ت1349/2/1صادره از شــهرضا )دختر متوفی( 9- طاهره جابری پوده 
ش.ش 4 ت.ت 54/2/20 فرزند عبدالمهدی صادره از دهاقان )دختر متوفی(10- هاجر 
جابری پوده ش.ش 5120062415 ت.ت 1377/1/31 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
11- ربابه فدوی حسینی پوده فرزند تقی ش.ش 15 ت.ت 1339/2/14 صادره از سمیرم 
سفلی )همسر متوفی( متوفی وارث دیگری ندارد. متوفی ورثه دیگری ندارد. 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: 96/166  شعبه دوم شورای حل اختالف 

دهاقان)279 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103749104691 ابالغنامــه:  شــماره   6 /232
9609983729100340 شماره بایگانی شــعبه: 960584 خواهان سید یوسف تقوی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده فرهاد پناهپوری فرزند ولی به خواسته اعسار ازمحکوم 
به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان ارجاع و به کالسه 960584 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/07/27 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 96/164 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان دهاقان )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103749104836 ابالغنامــه:  شــماره   6 /234
9609983749100423 شــماره بایگانی شــعبه: 960706 خواهــان اعظم بدریان 
دادخواستی به طرفیت خوانده عبداله فروتن به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
دهاقان واقع در دهاقان  ارجاع و به کالسه 960706 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/07/29 ســاعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 96/168 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

دهاقان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/244 محمد جعفری پور دارای شناسنامه شماره 1069 به شرح دادخواست به کالسه  
479/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان غالمرضا جعفری پور به شناســنامه 9074 در تاریخ 1388/6/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ماه 
ســلطان جعفری پور فرزند رجبعلی ش.ش 9072 )مادر( 2- صدیقــه دیباجی فرزند 
سیدنصراله ش.ش 146 )همسر( 3- رســول جعفری پور فرزند غالمرضا ش.ش 294 
)فرزند(  4- محمد جعفــری پور فرزند غالمرضــا ش.ش 1069 )فرزند( 5- ابوالفضل 
جعفری پور فرزند غالمرضا ش.ش 1070 )فرزند( 6- نیره جعفری پور فرزند غالمرضا 
ش.ش 26224 )فرزند(  7- بهجت جعفری پور فرزند غالمرضا ش.ش 4566 )فرزند(  
8- مریم جعفری پور فرزند غالمرضــا ش.ش 691 )فرزند( 9- طیبه جعفری پور فرزند 
غالمرضا ش.ش 140 )فرزند( 10- مرضیه جعفری پــور فرزند غالمرضا ش.ش 203 
)فرزند(  والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
 4774 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)201 کلمه، 2 کادر(

 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در جلسه شورای اداری 
شهرســتان ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت شهدای 
دولت؛ شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: مقام و منصب، عجب 
آور است؛ بنابراین  ائمه دائما به عدم دلبستگی به دنیا دعوت 
می کردند.آیت ا... عبدالنبی نمازی تصریح کرد: امام باقر )ع( 
می فرمایند همانا مردم دنیا)دنیــازدگان( اهل غفلت و غرور 

و جهالت هســتند؛ در مقابل این افراد، فرزندان آخرت وجود 
دارند که همانا اهل ایمان، عمل صالح، زهد و تقوا، اهل تفکر و 
عبرت آموز و اهل آزمایش هستند و هیچگاه از ذکر خدا ملول 
و خسته نمی شوند)دائم الذکرند(.امام جمعه کاشان در بیان 
این روایت اضافه کرد: امام)ع( می فرماید »ای جابر! نفست را از 
دنیا جدا کن، مانند یک منزلگاهی که در بین راه در آن اقامت 

موقت داری یا مانند مالی که در عالم خواب به شما داده شده و 
شما خشنود شده اید، اما در بیداری خبری نیست.« اگر تشکل 
های سیاسی به عنوان بازوان نظام عمل کنند، خوب است اما 
اگر به دنبال منیت و تفرد باشیم، این به ضرر نظام خواهد بود و 
مطمئن باشیم اگر با اخالص و به دنبال جهاد علمی و فرهنگی 

و سیاسی باشیم، قطعا نصرت خدا شامل حال ما خواهد شد.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه کاشــان در بخش دیگری از 
نشست شورای اداری، با اشاره به گله مندی اصحاب رسانه از 
عدم همکاری بعضی ارگان ها خطاب به مسئوالن تصریح کرد: 
این افراد بدون هزینه در زمینه اطالع رســانی به مردم تالش 
می کنند؛ از شفاف ســازی و حتی بیان نقص هایمان نترسیم 
و با آنها همکاری کنیم.حمیدرضا مومنیان با اشاره به برخی 
انتقادات نامناســب گفت: ایجاد یأس در دل مردم، خیانت به 
نظام محسوب می شود.وی ضمن ابراز گالیه از اینکه در مقابل 
تهاجماتی که به دولت می شود، پاسخی داده نمی شود، تصریح 
کرد: در این دولت تجربه های عمیقی به دســت آمده و برجام 
یکی از دست آوردهای خوب دولت است.به گفته وی، باید از 
همه ظرفیت های شهر در کنار یکدیگر در مسیر پیشبرد اهداف 
شهر استفاده کنیم نه اینکه باعث خستگی مردم شویم.مومنیان 
افزود: در سال گذشته، تمرکز ما بر بهبود وضعیت روستاها در 
زمینه آب رسانی، راهســازی، افزایش رفاه عمومی، آسفالت، 
فعالیت های فرهنگی-ورزشی و... بوده است.وی بیان کرد: باید 
تالش شود تا شرایط مناسب برای ماندن مردم در روستا فراهم 
شود؛ با زور و با اســتفاده از تحریک احساسات مذهبی مردم 

نمی توان آنها را در روستا نگه داشت.
فرماندار کاشــان با بیان اینکه برگزاری انتخابات شــوراها به 
صورت مکانیزه و امن و بدون هرگونه خطا بود، خاطرنشان کرد: 
طی مراحل این انتخابات از رای گیری تا ثبت نام و شمارش آرا 

و... تمام موارد  به صورت قانونی انجام شد.

فرماندار کاشان:

ایجاد یأس در دل مردم، خیانت به نظام است

فرماندار کاشان با اشاره به گله مندی اصحاب رسانه از عدم همکاری بعضی ارگان ها خطاب به  مسئوالن تصريح کرد: اين افراد بدون هزينه در زمینه اطالع رسانی به مردم تالش می کنند؛ از کاشان
شفاف سازی و حتی بیان نقص هايمان نترسیم و با آنها همکاری کنیم.

تیران و کرون رییس دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی تیران و کرون اظهار کرد: 
دانشگاه ضمن دایر کردن رشــته های تحصیلی، پتانسیل و 
ظرفیت آن منطقه را بررسی می کند و با راه اندازی مراکز رشد 
که بستری برای ایده پردازان و افراد مرتبط با صنعت است، 
مشکالت مربوط به صنعت پیرامون خود را شناسایی و از نظر 
علمی و فنی حل می کند. رضــا عظیمی تصریح کرد:  مرکز 
رشد خوشه فناوری ســنگ به همین منظور در اواخر سال 
1۳۹۲ در دانشگاه علمی کاربردی تیران و کرون راه اندازی 

شد و تا کنون فعالیت خوبی را در این عرصه انجام داده است.
عظیمی با اشــاره به وجود بیش از ۳00 واحد سنگبری در 
تیران و کرون و دو هزار  واحد در استان اصفهان، خاطرنشان 
کرد:  مرکز رشد خوشه فناوری سنگ دانشگاه علمی کاربردی 
تیران و کرون به صورت تخصصی پیرامون صنعت ســنگ و 
کلیه  مــوارد مربوط به آن از جمله اکتشــاف، اســتخراج و 
بهره برداری از سنگ، فعالیت می کند. رییس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی تیران و کرون یادآور شــد: این مرکز رشــد 
خوشــه فناوری ســنگ در بخش تهیه ســنگ لمینیت در 

نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در محل نمایشــگاه های بین المللی تهران 

رتبه سوم را کسب کرد و موفق به دریافت جایزه شد. 
عظیمــی گفت: حــدود ۸۶ درصد از دســتاوردهای عرضه 
 شده در این نمایشگاه به محصوالت مربوط به گروه صنعت،

 ۹ درصد به گــروه فرهنــگ و هنر، ۳ درصد کشــاورزی و 
یک و نیم درصد گــروه خدمات بود.رییس دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی تیران و کرون اذعان کرد: مرکز رشد خوشه 
فناوری های سنگ، بازار کار بســیار خوبی دارد و ورود افراد 
متخصص به این صنعت موجب ایجاد تحول در آن و افزایش 
 کارآفرینــی، بازاریابی و صادرات محصوالت فرآوری شــده 

خواهد شد.

رتبه سوم دانشگاه علمی کاربردی در نمایشگاه دستاورد های دانشگاهی
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 در نشست  اعضای شورای اسالمی شهرکرد، نورا... غالمیان دهکردی با کسب اکثریت آرا
 به عنوان سرپرست شهرداری شهرکرد منصوب شد. بر اساس قانون شوراهای اسالمی شهر 

و روستا تا تعیین شهردار، شهرداری باید با سرپرست اداره شود.

سرپرست شهرداری شهرکرد تعیین شد
اخبار

با مسئوالن

پرداخت بیش از 25 میلیارد 
ریال از طلب گندمکاران استان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و 
بختیاری گفت: تاکنون 25 میلیارد و 600 میلیون ریال 
بابت هزینه خرید گندم از کشاورزان این استان و طلب آنان 
پرداخت شده اســت. کیقباد قنبری در گفت و گو با ایرنا 
اظهار کرد: این میزان طلب کشاورزان بابت خرید گندم 
تا 25تیرماه است و مابقی طلب کشاورزان بر اساس ثبت 
در سیستم پرداخت می شود. به گفته وی، خرید تضمینی 
گندم در چهارمحال و بختیــاری از 15 خردادماه در 34 
مرکز آغاز شد و تا اواخر مهرماه در مرکز سیلوی فرخشهر 
ادامه دارد.  وی افــزود: از زمان آغاز طرح خرید تضمینی 
گندم تاکنون 59 هزار و 86تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
5 درصد رشد دارد. قنبری پیش بینی کرد: امسال افزون 
بر 70 هزار تن گندم به قیمت هر کیلوگرم 13 هزار ریال از 
کشاورزان خریداری شود. وی افزود: سال گذشته در این 
طرح 69 هزار و 571 تن گندم از کشاورزان خریداری شد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18درصد رشد دارد. 
به گزارش ایرنا، امسال از 112 هزار تن گندم تولیدی در 
چهارمحال و بختیاری بین 70 تا 75 هزار تن گندم مازاد 
 بر مصرف از کشــاورزان به صورت تضمینی خریداری و

 ذخیره سازی می شود.

افتتاح و کلنگ زنی 55 پروژه 
برق رسانی در چهارمحال

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان از افتتاح و کلنگ زنی 
55 پروژه شرکت توزیع نیروی برق در هفته دولت خبر 
داد.مجید فرهزاد اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی 
و رضایت مندی مردم استان چهار محال و بختیاری، 55 
پروژه شرکت توزیع نیروی برق این اســتان با اعتباری 
بالغ بر 860 میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد. 
فرهزاد افزود: از 55 پروژه 36 پروژه افتتاحی و 19 پروژه 
آماده کلنگ زنی اســت .فرهزاد احداث دوفیدر جدید از 
پست 63 کیلوولت شهرکرد تا میدان معلم، برق رسانی 
به روســتای آب گلور و مسکن مهر شــهرکرد، اصالح و 
بهینه سازی شبکه ها وتبدیل سیم به کابل خودنگهدار، 
احداث و توسعه شبکه های برق رسانی روستاها، تجهیز 
سه دستگاه پست زمینی در شهرکرد، رفع افت ولتاژ و جابه 
جایی پایه های واقع در معابر عمومی، توسعه واحداث شبکه 
روشنایی معابر با نصب چراغ روشنایی و پایه های تلسکوپی 

را از مهم ترین پروژه ها در هفته دولت دانست.

در پی مسمومیت گوارشی 180 نفر از اهالی بخش دیناران اردل؛

 160 نفر درمان سرپایی
 و 20 نفر بستری شدند

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری گفت: در پی طغیان 
مسمومیت گوارشی و ابتالی180نفر از اهالی بخش دیناران اردل 
160 نفر درمان سرپایی شــده و از 20 نفر بیمار بستری شده 9 نفر 
مرخص شدند. عبدالمجید فدایی، رییس مرکز بهداشت چهارمحال 
و بختیاری در گفت و گو با جهانبین نیوز اظهار کرد: طغیان بیماری 
گوارشی در روســتا های ارجل و آبســرده از توابع منطقه دیناران 
شهرستان اردل موجب مســمومیت 180نفر از اهالی این روستاها 
شــد. وی افزود: 160نفر از این بیماران درمان سرپایی و 20 نفر از 
آنها بستری شدند. فدایی از ترخیص 9 نفر از بیماران خبر داد و گفت: 
وضعیت یازده بیمار بستری رو به بهبودی است و تا دو سه روز آینده 
مرخص می شــوند. رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از 
آلودگی احتمالی آب یاد کرد و گفت: احتمال می دهیم شکستکی 

یکی از لوله های آب به دلیل حفاری علت اصلی این طغیان باشد.
فدایی خاطرنشان کرد: کنترل بیماری و درمان بیماران در دستور 
کار قرار گرفته و سازمان آب و فاضالب روستایی نیز در حال بررسی 

موضوع است.

۳15 پروژه بهداشتی در چهارمحال و 
بختیاری به بهره برداری رسید  

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: در طول 4 سال 
گذشته 315 پروژه بهداشتی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری 
رسید. ارســالن خالدی فر در گفت وگو با تسنیم در شهرکرد اظهار 
 داشــت: در پایان دولت یازدهم 315 پروژه بهداشــتی با زیربنای

 88 هزار و 420 متر مربع به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: تعداد تخت های فعال مراکز درمانی استان در پایان سال 
95 نسبت به 3 سال قبل 1/7 درصد رشد داشــته و به هزار و 229 
رسیده است. خالدی فر خاطرنشان کرد: خرید تجهیزات پزشکی و 
آزمایشگاهی طی سال های 90 تا 92 و 93 تا 95 به ترتیب 62 هزار و 

45 میلیون ریال و 310 هزار و 572 میلیون ریال بوده است.
وی با اشاره به ارتقای هتلینگ از دیگر بسته های خدمتی دولت در 
برنامه تحول نظام ســالمت تصریح کرد: طی 3 سال گذشته بالغ بر 
144 هزار و 746 میلیون ریال اعتبار جهت انجام تعمیرات اساسی 
بخش های بستری،  بخش های پاراکلینیک و بخش های پشتیبانی 
هزینه شده است. سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان 
کرد: توســعه بخش اورژانس بیمارســتان های شــهدای لردگان،  
سیدالشهدا)ع( فارسان و ولیعصر)عج( بروجن با متراژ 2 هزار و 410 
مترمربع و اعتباری بالغ بر 23هزار و 795 میلیون ریال انجام شــده 
است. خالدی فر ادامه داد: احداث کلینیک های ویژه شهرکرد،  بروجن،  
لردگان، اردل،  کلینیک دندانپزشکی ناغان و کلینیک تخصصی سینا 
در جونقان که در مجموع با متراژ 5 هزارو 545 مترمربع و اعتباری 
بالغ بر 67 هزار و 641 میلیون ریال از دیگر تحوالت چشمگیر دانشگاه 
در حوزه درمان اســت. وی خاطرنشــان کرد: احداث مرکز جامع 
سرطان هاجر با متراژ 15 هزار مترمربع از ســال 93 از بزرگ ترین 
پروژه های خیری دانشگاه است که تاکنون بالغ بر 5 میلیارد تومان 

اعتبار جهت احداث این مرکز هزینه شده است.

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های مرکزی کشور 
بوده که در میان رشته کوه زاگرس قرار گرفته است.

این استان دارای بیش از 850 روستای کوچک و بزرگ است 
که هر کدام از این روستاها به واسطه ویژگی های سنتی و بافت 
قدیمی و قرار گرفتن در مناطق مختلف از نظر توپوگرافی دارای 

جذابیت های منحصر به فردی هستند.
یکی از روستاهای مهم این اســتان روستای کران است که به 
علت نوع قرار گرفتن ساختمان ها و منازل، ویژگی منحصر به 

فردی پیدا کرده است.
روستای کران از توابع شهرستان فارسان و در بخش مرکزی 
قرار گرفته و با ساختار خطی، به عنوان طوالنی ترین روستای 

کشور به شمار می رود.
خانه های مسکونی در این روســتا در یک خط ممتد)بیش از 
هفت کیلومتر( ساخته شده و موجب شــده است این روستا 

شکل و مورفولوژی خاصی پیدا کند.
کارشناس مسئول امور فنی و تهیه طرح سازمان بنیاد مسکن 
استان چهارمحال وبختیاری گفت: اهالی روستای کران دارای 
لهجه فارسی و گویش بختیاری هستند و شغل مردم روستای 

کران بیشتر در بخش کشاورزی است.
مینا محمدخانی با اشاره به توسعه روستای کران، عنوان کرد: 
روســتای کران در حال حاضر دارای چهار هــزار و 345 نفر 

جمیعت است.
ساختار مسکونی روستا ساختار خطی است

وی در ادامه با اشــاره به موقعیت جغرافیایی روستای کران، 
گفت: روستای کران دارای مســاحت 113/6 هکتاری بوده و 

ساختار مسکونی روستا ساختاری خطی است.
محمدخانی در ادامه گفت: روســتای کران ، جزو روستاهای 
خطی کشور محسوب می شود و به عنوان طوالنی ترین روستا 

تعیین شده است.
وی افزود: روستای کران با توجه به شکل گیری ساختمان های 
مسکونی به حالت خطی در آمده که خود شکل و مورفولوژی 

خاص به روستا بخشیده است.
مینا محمدخانی اذعان داشت: روستای خطی کران از شمال به 
اراضی شهر پردنجان و از جنوب به روستای ده چشمه و فارسان 
متصل می شود، روستای کران از شرق به روستای چلیچه و از 

غرب به شهر فارسان متصل شده است.
کارشناس مسئول امور فنی و تهیه طرح سازمان بنیاد مسکن 
چهارمحال وبختیاری گفت: روســتای کران دارای یک هزار 
و240 خانوار اســت و از جمیعت چهار هزار و 345 نفری این 
روستا دو هزار و 16 نفر مرد و دو هزار و 129 نفر را زن تشکیل 

می دهد.
وی بیان کرد: در سال 87 طرح های هادی روستای کران در 

کارگروه شهرسازی و معماری وقت به تصویب رسیده است.
مینا محمدخانی با اشاره به ساختار مورفولوژی روستای کران، 
اذعان داشت: روستای کران با توجه خصوصیات ریخت شناسی 

جزو روستاهای خطی کشور محسوب می شود.
کارشناس مسئول امور فنی و تهیه طرح سازمان بنیاد مسکن 
چهارمحال وبختیاری عنوان کرد: روستای خطی کران از نعمت 
آب شــرب،برق، تلفن ثابت، آنتن دهی تلفن همراه برخوردار 
اســت و راه های ارتباطی این روستا با ســایر تقاط شهری و 

روستاهای اطراف راه آسفالته است.
مردم این روستا در بخش کشــاورزی و دامداری 

فعالیت می کنند
وی با اشاره به امکانات طوالنی ترین روستای خطی کشور، بیان 
کرد: روســتای خطی کران از امکانات رفاهی خوبی برخوردار 
اســت و دارای درمانگاه و سالن ورزشــی برای ورزش جوانان 

روستاست.
مینا محمــد خانی عنوان کــرد: مردم این روســتا در بخش 

کشاورزی و دامداری، صنعت و خدمات پویا و فعال هستند.
وی در ادامه گفت: دو فاز اجرایی انجام آســفالت و زیر سازی 
خیابان و تفکیک پالک های مســکونی خام روســتای کران 
انجام شده و وام های های مقاوم سازی واحدهای مسکونی این 

روستا به متقاضیان طرح نیز 
پرداخت شده است.

کارشــناس مســئول امور 
فنــی و تهیه طــرح بنیاد 
مسکن اســتان چهارمحال 
وبختیاری گفت: روســتای 
خطی کــران بــا توجه به 
آســتانه جمعیتــی عمده 
خدمات و امکانات و خدمات 

رفاهی را داراست.
مینا محمد خانــی عنوان 
کرد: روستای طوالنی کران 
دارای مــدارس دخترانه و 
پســرانه در تمامی مقاطع 
دبســتان،  تحصیلــی 
راهنمایی و دبیرســتان و 

پیش دانشگاهی است.
ضرورت دارد این روســتا 

بیش از پیش معرفی شود و با توجه به ویژگی منحصر به فرد 
تمهیدات الزم برای ورود گردشــگر توسط مسئوالن مربوطه 
اندیشیده شود و ورود گردشگر ومسافر می تواند در ایجاد شغل 

و درآمد و توسعه روستا نقش بسزایی ایفا کند.

»کران« یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری در شهرستان فارسان است که خانه های روستایی در این 
منطقه دریک خط ممتد ساخته شده است و موجب شده که روستا شکل و ساختار خاصی پیدا کند و در عین 

حال به عنوان طوالنی ترین روستای کشور شناخته شود.

»کران« طوالنی ترین روستای کشور در بام ایران

ابالغ وقت رسیدگی
6/159 شماره نامه: 9610113634800531 شماره پرونده: 9609983634800003 
شماره بايگاني شــعبه: 960003 در پرونده کالسه 960003 اين شعبه آقاي حسين 
جعفري فرزند غالم شهرتين اســفنديار به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي و توهين 
تحت تعقيب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محــل اقامت نامبرده به تجويز ماده 174 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري مراتب در روزنامه 
آگهي تا طرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهي در اين شعب حاضر و از اتهام وارده 
دفاع نمايد و در صورت عدم حضور در وقت معين رسيدگي و اظهار نظر مي گردد.م 
الف: 4697 شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان خميني شهر 

)108 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/173 شماره نامه: 9610113749301102 شماره پرونده: 9509983749200833 
شماره بايگانی شعبه: 950928 آگهی ابالغ وقت رسيدگی وفق ماده 174 قانون آئين 
دادرســی کيفری مطلع: عبدالرضا بازافکن نظر به اينکه در پرونده کالسه 950928 
دادياری دادسرای دهاقان، آقای عبدالرضا بازافکن فرزند عبدالرحيم به شماره ملی 
1817310135 به اتهام خيانت در امانت نسبت به يک فقره چک و جعل و استفاده از 
سند مجعول در اين شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گرديده 
که ابالغ ميگردد ظرف يک ماه آينده در دادياری دادسرای عمومی و انقالب دهاقان 
در اين پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاريه ابالغ شده تلقی می گردد 
و دادسرا تصميم مقتضی )رسيدگی غيابی( اتخاذ خواهد نمود. م الف: 96/156 دادياری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهاقان)121 کلمه، يک کادر( 
حصر وراثت

6/192  فاطمه محسن دارای شناسنامه شــماره 109 به شرح دادخواست به کالسه  
241/96 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان زهرا جواهر به شناسنامه 108 در تاريخ 96/1/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه محسن ش.ش 
109 نسبت با متوفی )فرزند( 2- انســيه محسن ش.ش 15 نسبت با متوفی )فرزند( 
3- نرگس محسن ش.ش 4109  نسبت با متوفی )فرزند( 4- مجيد محسن 4298 
نســبت با متوفی) فرزند( 5- سميه محسن ش.ش 221 نســبت با متوفی )فرزند( 
6- معصومه محسن ش.ش 3692  نسبت با متوفی )فرزند( اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 268 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک()152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/193 مرجع رسيدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به 
نشانی خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسيدگی ساعت 5/40 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1396/8/6 
مشخصات خواهان: حميد نظريان فرزند محمدحسين به نشانی خمينی شهر خ 17 
شهريور جنب چينی فروشی عليشاهی مشــخصات خوانده: اکبر امامی فرزند احمد 
خواسته و بهای آن: مطالبه يک فقره چک به مبلغ 31/500/000 ريال .گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 4744 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/194 مرجع رسيدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به 
نشانی خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسيدگی ساعت 5/35 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1396/8/6 

مشخصات خواهان: حميد نظريان فرزند محمدحسين به نشانی خمينی شهر خ 17 
شهريور جنب چينی فروشی عليشاهی مشخصات خوانده کاظم براتی جوزدانی فرزند 
يداله خواسته و بهای آن: مطالبه يک فقره چک به مبلغ 46/000/000 ريال .گردش 
کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 4745 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/195 مرجع رسيدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به 
نشانی خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسيدگی ساعت 5/45 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1396/8/6 
مشخصات خواهان: ابوالفضل کيانی به نشانی خمينی شهر ميدان شهدا ابتدای خيابان 
شهيد اشرفی اصفهانی کيان يدک مشخصات خوانده: علی اکبر زارعی فرزند رمضان 
خواسته و بهای آن: يک فقره چک به مبلغ 150/000/000 ريال گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی 
از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 4743 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/196 مرجع رسيدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به 
نشانی خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسيدگی ساعت 5/25 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1396/8/6 
مشخصات خواهان: مسعود کيانی فرزند رضا به نشانی خمينی شهر خ اميرکبير کوچه 
85  خ انقالب بن بست اول. مشخصات خوانده: بهرام شاهسوند خواسته و بهای آن: 
انتقال ســند زانتيا گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.م الف: 4737 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( 

)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610103623102184 شــماره پرونــده:  /197
9609983623100289 شماره بايگانی شعبه: 960327 خواهان اسماعيل عباسی 
گزالئی با وکالت حسن عبدا... زاده دادخواســتی به طرفيت خوانده حسن يزدانی فر 
به خواسته الزام به تنظيم ســند خودرو و فک پالک خودرو با احتساب کليه خسارت 
دادرســی و حق الوکاله وکيل تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان وقع در 
اردستان  نموده که جهت رسيدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اردستان ارجاع و به کالسه 9609983623100289 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1396/07/17 ساعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 222  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان اردستان )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610103734102886 ابالغنامــه: شــماره   6 /200
پرونده:9509983734100574 شماره بايگانی شعبه:950583 ابالغ شونده حقيقی: 
مريم مبين رهنی فرزند حسين مهلت حضور: از تاريخ ابالغ 7 روز محل حضور: نطنز 
نوع علت حضور: مالحظه نظريه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفيا يا اثباتا با توجه به 
علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير 
اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، 
ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شود، بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام ننمايد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به 
يکی از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 
قضايی به اين واحد مراجعه نماييد.  م الف:271 دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری 

شهرستان نطنز )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610103623103176 شــماره پرونــده:  /206
9609983623100287 شماره بايگانی شــعبه: 960325 خواهان عليرضا گنجی 
زاده فرزند عباس دادخواســتی به طرفيت خوانده محبوبه هاتف فرد فرزند عباس به 
خواسته مطالبه وجه  به مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه تا زمان وصول تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان 
نموده که جهت رسيدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
واقع در اردستان  ارجاع و به کالسه 9609983623100287 ثبت گرديده که وقت 
رسيدگی آن 1396/07/16 ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 224 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان اردستان )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/208 شماره نامه: 9610113633100941 شماره پرونده: 9609983633100193 
شماره بايگانی شعبه: 960195 از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خمينی 
شهر به آقای رضا سلمانی پور حيدری فرزند اميدعلی که مجهول المکان اعالم شده 
است و خواهان آن بيمه رازی با وکالت الدن پور عبداله به خواسته مطالبه وجه و در 
جريان رسيدگی می باشد اخطار می نمايد که برای روز سه شنبه 96/08/23 ساعت 
9:30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه 
جهات ردی داريد؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال 
داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيبا رای صادر خواهد نمود. جهت دريافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه اين آگهی 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی يک 
نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار درج می شود. م الف: 4748 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610103633302282 شــماره پرونــده:  /210
9609983633300564 شماره بايگانی شــعبه: 960571 در خصوص دادخواست 
خانم زهرا رضائی فرزند حسين به طرفيت آقای احمد خاوری فرزند حاج محمد مبنی 
بر طالق جهت استماع شهادت شــهود در خصوص ترک زندگی زوج شهود ايشان 
به اسامی 1- ســرور حيدری فرزند محمدعلی به آدرس اصفهان رهنان خ مطهری 
کوچه شهيد کاظمی 2 پالک 15، 2- حسين خاوری فرزند رجبعلی به آدرس اصفهان 
نرسيده به دروازه تهران ولدان خيابان اردشــير جنب مهديه صاحب الزمان 3- علی 
مظاهری فرزند حسن به آدرس اصفهان به دروازه تهران ولدان خيابان اردشير کوی 

شهيد ابراهيم جعفری 4- آقای صفرعلی رحيمی فرزند جمعه خان به آدرس دستگرد 
قداده خيابان بسيج کوچه گلزار جنب مطب دکتر ترابی می باشد. وقت رسيدگی پرونده 
مذکور در تاريخ 1396/8/29 ساعت 9 ميباشــد و با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده مراتب يکبار نشــر آگهی می گردد همچنين ظرف مهلت يک هفته از تاريخ 
نشر آگهی اقدام نماييد. م الف: 4751 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمينی شهر )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/174  زهرا امينی دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسه 383/96 
ح 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
اکبر طاهريان دهاقانی به شناسنامه 206 در تاريخ  92/3/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 برادر و 1 خواهر و يک 
همسر که عبارتند از: 1- شــهربانو کی فايان فرزند محمد به ش.ش 28395 متولد 
1315 صادره از آبادان )مادر متوفی( 2- زهرا معينی فرزند رحمت اله به ش.ش 50 
متولد 1348 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 3- سلمان طاهريان دهاقانی فرزند 
اکبر به ش.ش 5120026346 متولد 1371 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- سجاد 
طاهريان دهاقانی فرزند اکبر به ش.ش 5120060315 متولد 1376 صادره از دهاقان 
)پسر متوفی( متوفی ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضــی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/160 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان

)184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/176 جعفر حسن زاده اقدم دارای شناســنامه شماره 2411 به شرح دادخواست به 
کالسه  230/96 ش 1 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان اعظم حسن زاده بيدهندی به شناســنامه 223 در تاريخ 
1396/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- اميرحسن زاده اقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 1124 پسر 
متوفی 2- اسمعيل حسن زاده اقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 323 پسر متوفی 
3-رضا حسن زاده اقدم فرزند علی به شــماره شناسنامه 578 پسر متوفی  4- جعفر 
حسن زاده اقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 2411 پسر متوفی 5- مهدی حسن 
زاده اقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 6- 002724- 286 پسر متوفی 6- فاطمه 
حسن زاده اقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 602 دختر متوفی 7- نيلوفر حسن زاده 
اقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 9537 دختر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه 
ديگری ندارد.  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 270 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک(

)212 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/245 نادعلی جعفری پور دارای شناســنامه شــماره 351 به شــرح دادخواست 
به کالســه  478/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که ماه سلطان جعفری پور به شناســنامه 9072 در تاريخ 1389/7/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- نادعلی جعفری پور فرزند عبــاس ش.ش 351 )فرزند( 2- صفرعلی جعفری 
پور فرزند عباس ش.ش 248 )فرزند( 3- محتــرم جعفری پور فرزند عباس ش.ش 
10126 )فرزند( 4- خورشيد جعفری پور فرزند عباس ش.ش 9073 )فرزند(  والغير 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4773 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )مجتمع شماره يک(

)148 کلمه، 2 کادر(

روستای کران 
با توجه به 

شکل گیری 
ساختمان های 

مسکونی به حالت 
خطی در آمده 

که خود شکل و 
مورفولوژی خاص 
به روستا بخشیده 

است
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يادداشت

محیط زيست

رییس پلیس راه اســتان اصفهان از کاهش میزان وقوع تصادفات در این 
استان به میزان 15 درصد در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان روز چهارشنبه به نقل 
از سرهنگ حسین پورقیصری بدون اشاره به آمار تصادفات در جاده های این 
استان، افزود: عامل بیش از 90 درصد تصادفات در جاده های اصفهان ناشی 
از عدم توجه راننده به جلو، خستگی و خواب آلودگی، ناتوانی کنترل وسیله 

نقلیه به لحاظ سرعت باال و عدم رعایت حق تقدم بوده است.
وی با اشــاره به افزایش حجم ســفر در شــهریور، گفت: براســاس آمار 
ارائه شــده از میزان تلفات جاده ای در شــهریور ســال 90 تا 95 به طور 
 میانگین 80 نفر در این ماه جان خود را بر اثر تصادفات جاده ای از دســت

 داده اند. 

طراحی نمونه 
آزمایشگاهی نانو سامانه 

دارویی

کاهش 15 درصدی 
تصادفات در جاده های 

اصفهان

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ســامانه های دارویی هدفمند را در 
کاهش عوارض جانبی داروهای درمان ســرطان موثر دانست و گفت: با 
بهره گیری از این ســامانه ها ، دارو تنها به ســلول های سرطانی منتقل و 
موجب تخریب آنها می شود و بدین ترتیب سلول های غیرسرطانی سالم 
مانده و به عملکرد عادی خود ادامه می دهند. رضا کریمی شرودانی نتایج 
استفاده از این نانوســامانه را در مقیاس آزمایشگاهی رضایت بخش بیان 
کرد و گفت: کاربرد این نانو سامانه در بهبود عملکرد، کاهش اثرات جانبی 
سامانه های دارورســانی و تشــخیص دقیق تر و اختصاصی تر بافت های 
سرطانی موثر دانست.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، نتایج این طرح 
نانویی را در صنعت داروسازی، در طراحی سامانه های هدفمند دارورسانی 
به عنوان داروی ضد سرطان قابل استفاده برشمرد و افزود: روش استفاده 

شده دراین طرح روشی موثر و از نظر محیط زیست روش سبز است.

حمایت حامیان اصفهانی 
ازکودکان مشمول 

طرح های »اکرام ایتام« 
و »محسنین«

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه طرح »اکرام ایتام« طرحی انسان دوستانه برای یاری و حمایت از کودکان بی سرپرست است، اظهار کرد: بیش از ۶0 هزار 
حامی در پنج  ماهه نخست سال جاری از 15 هزار و 9۳8 کودک مشمول طرح های »اکرام ایتام« و »محسنین« در سطح استان اصفهان حمایت کردند.

حمیدرضا شیران افزود: از این تعداد، ۴۴ هزار و 998 حامی حمایت از ۶ هزار و 9۲5 یتیم و 15 هزار و 59۳ حامی، حمایت از 9 هزار و 1۳ کودک مشمول طرح محسنین را 
عهده دار هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با اشــاره به اینکه حامیان ماهیانه کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به ایتام نیازمند اعطا می کنند، افزود: در این 
طرح ها حامیان با تقبل حمایت مادی و معنوی یک یا چند فرزند یتیم، ماهیانه میانگین یک  میلیون و 9۲0 هــزار ریال و فرزند غیر یتیم ماهیانه میانگین ۴50 هزار ریال 

به حساب فرزندان معنوی خود واریز می کنند.

عامالنقتلبنیتا۲۰شهریورمحاکمهمیشوند
محمدرضا محمدی کشکولی، قاضی پرونده بنیتا در دادگاه کیفری یک استان 
تهران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اعالم کرد: متهمان قتل بنیتا روز دوشنبه 

۲0 شهریور محاکمه خواهند شد.

مرمت 1۶ دهنه از چشمه هاي 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد

1۶دهنه از چشمه ساران حســاس در سطح پناهگاه 
حیات وحش عبــاس آباد بــا تالش شــبانه روزي و 

سختکوشي محیط بانان مرمت و بهسازي شد.
با تالش شبانه روزي و سختکوشــي محیط بانان و در 
راســتاي برنامه مدیریت و مقابله با بحران خشکسالي 
1۶دهنه از چشمه ساران حســاس در سطح پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد، مرمت و بهســازي شــد. این 
چشــمه ها به لحاظ تامین آب انواع گونه هاي حیات 
وحش کوهزي و دشــتزي از اهمیت حیاتي برخوردار 
بوده که به علت استمرار خشکسالي هاي بسیار شدید و 
کم سابقه در فالت مرکزي در معرض خشکیدگي کامل 

قرار گرفته است.
برخالف تمامي محدودیت هاي بودجه اي و واقع شدن 
در شــرایط بسیار ســخت و صعب العبور جغرافیایي و 
کوهســتاني و گرماي طاقت فرســا با کار شبانه روزي 
محیط بانان یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان 
نایین و ســرمحیط بان هاي چوپانــان و بیاضه با بهره 
گرفتن از کلیه تجربیات و استفاده از تجهیزات الزم از 
جمله موتور برق، پیکور حفاري، سیمان و لوله مرمت 
شدند  تا آب به عنوان حیاتي ترین فاکتور حیات وحش 
در اقلیــم بیاباني و در طول فصول گرمــا، به موقع و به 

صورت پایدار براي حیات وحش تامین شود.
چشمه هاي مورد نظر آبشخور انواع گونه هاي جانوري 
به ویژه جمعیت هاي باالي کل و بز و قوچ و میش وحشي 
گونه هاي کمیاب و در خطر انقراض از جمله پلنگ، یوز 
پلنگ، جبیر، کاراکال، شاه روباه و پرندگان نادر شکاري 
مي باشد. مدیریت بحران خشکسالي و اجراي برنامه هاي 
کاهش و مقابله با اثرات خشکسالي به ویژه حفاظت از 
منابع آبي طبیعي و آبرساني سیار با تانکر به آب انبارهاي 
ساخته شده به شدت نیازمند حمایت هاي همه جانبه، 
اختصاص بودجه و اعتبار شایسته به ویژه از سوي ستاد 

مدیریت بحران و خشکسالي مي باشد.

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

حکم پرونده قاتل »آتنا اصالنی« 
صادر شد

رییس کل دادگســتری اردبیل گفــت: متهم از بابــت تجاوز به 
عنف محکوم بــه اعدام، از بابــت یک فقره قتل عمــد محکوم به 
 قصاص نفس، از بابت ســرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال

 شد.
حجت االســالم و المســلمین قاصدی تصریح کرد: متهم از بابت 
تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم به 
قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال شد. 
 رییس کل دادگستری اردبیل ادامه داد: اجرای مجازات به صورت 

علنی در مألعام صورت خواهد گرفت. 
 حجت االسالم و المسلمین قاصدی خاطرنشان کرد: پس از اینکه 
روند ابالغ و رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور انجام شد اقدام 

الزم جهت اجرا به عمل خواهد آمد. 

بازگرداندن دانش آموزان دختر 
مناطق محروم به چرخه تحصیل

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت: در دولت یازدهم 
همکاری های خوبی میــان وزارت آموزش و پــرورش و معاونت 
زنان وجود داشــته و یکی از این همکاری ها در راســتای افزایش 
پوشش تحصیلی دختران ابتدایی در مناطق محروم بود که ۲500 
دانش آموز دختر در مقطع ابتدایی بــه چرخه تحصیل بازگردانده 
شدند. مهناز احمدی اظهار کرد از اقدامات وزارت آموزش و پرورش 
در دولت تدبیر و امید انعقاد تفاهم نامه با دســتگاه های اجرایی و 
سایر وزارتخانه ها بود که طرح های مشــترکی نیز با معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری طی سال های 9۲ تا 95 داشتیم.

وی تصریح کرد: یکــی از این فعالیت ها، درباره افزایش پوشــش 
تحصیلی دختران ابتدایی در مناطق محروم بود که در راســتای 
اجرای این طرح دو هزار و 500 دانش آموز دختر در مقطع ابتدایی 

به چرخه تحصیل بازگردانده شدند.
مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این 
مدت ۳5 تفاهم نامه بین آموزش و پــرورش و دیگر وزارتخانه ها 
منعقد شد و بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی دختران مدارس 
مناطق محروم و شــبانه روزی از جمله آن است تصریح کرد: ارائه 
آموزش حقــوق و تکالیف دانش آموزان از دیگــر برنامه های این 

وزارتخانه در بخش امور بانوان به شمار می رود.

 استقرار مشاور در دوره متوسطه اول 
اولویت دارد

رییس اداره مشــاوره اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش اســتقرار دائمی مشاور در 
تمامی مدارس است، گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود مشاور، 
نیروهای موجود طبق اولویت، دوره متوسط اول را پوشش می دهند.

زهرا قجاوند با بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین، رویکرد آموزش 
 و پرورش استقرار مشاور در تمامی پایه های تحصیلی است، اظهار 
داشــت: با این  وجود در حال حاضر به علت کمبود نیرو اســتقرار 

مشاور در دوره متوسطه اول اولویت دارد.
وی افزود: در سطح استان اصفهان هم به همین منوال ابتدا دوره 
متوسطه اول پوشش داده می شــود و در صورتی  که نیروی مشاور 
مازاد وجود داشته باشــد در پایه ابتدایی و راهنمایی به کار گرفته 

می شوند.
رییس اداره مشــاوره اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر به ازای هر 15 دانش آموز یک ســاعت 
مشاوره برای دانش آموزان تعیین  شده است، گفت: رویکرد آموزش  
و پرورش این است که این نسبت را به 1۲ نفر برساند، اما در حال 
حاضر به علت کمبود نیروی مشــاور نسبت یک ساعت مشاوره به 

ازای هر 15 نفر برقرار است.
وی ادامه داد: تعداد مشاوران اســتان اصفهان به 9۲0 نفر مشاور 
زن و مرد می رســد که با اولویت دوره متوســطه اول در اســتان 

سازمان دهی می شوند.
معاون پرورش و فرهنگــی وزارت آموزش  و پرورش نیز با تاکید بر 
اینکه ۷0 درصد مدارس کشور مشــاور ندارند، از حذف ۲0 هزار 

مشاور ظرف 5 سال آینده در آموزش پرورش خبر داد.

 آمار چندقلوزایی در اصفهان
 باالتر از میانگین کشوری

مدیرکل ثبت احــوال اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه آمار 
چندقلوزایی در استان اصفهان در ســال 95 از میانگین کشوری 
باالتر است، ابراز داشت: در سال 95 حدود ۳/1 درصد از زاد و ولد 
در کشور چند قلوزایی بوده و این آمار در استان اصفهان ۳/۴ درصد 

گزارش شده است.
حسین غفرانی کجانی تصریح کرد: از 8۳ هزار  و 810 نوزاد متولد 
شده در اســتان اصفهان در ســال 95 تعداد دو هزار و 8۷1 نوزاد 
حاصل چندقلوزایی بوده اســت.وی همچنین با اشــاره به اینکه 
سرعت سالخوردگی در کشور باالست، افزود: در حال حاضر کشور 
ایران در رتبه سوم سالخوردگی جهان قرار دارد و چنانچه این روند 
ادامه یابد بیش از 50 درصد از جمعیت کشور را افراد باالی ۶0 سال 

تشکیل می دهند.

پلیس آگاهی استان اطالعیه ای را برای تحويل 
دوچرخه های مسروقه به صاحبانشان صادر کرده است؛

 دوچرخه های بی صاحب!
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در حال حاضر نزدیک 
به 900 دستگاه دوچرخه در پارکینگ های نیروی انتظامی وجود 
دارد که با اعالم فراخــوان به مالباختــگان دوچرخه ها را تحویل 

مالکان می دهیم.
ستار خســروی با اشــاره به اینکه با بررســی های صورت گرفته 
در پارکینگ هــای نیــروی انتظامــی متوجه وجود آمــار باالی 
دوچرخه های بالصاحب در پارکینگ های نیروی انتظامی شدیم، 
اظهار داشــت: در آخرین آمار به دست آمده در حال حاضر حدود 
900 دوچرخه بالصاحب در پارکینگ های نیروی انتظامی موجود 
است. وی با اشــاره به اینکه بخشــی از این دوچرخه ها مسروقه و 
قســمتی بالصاحب اســت، افزود: از این رو پلیس آگاهی استان 
اطالعیه ای را برای تحویل دوچرخه های مسروقه به صاحبانشان 

صادر کرده است.

وي با اشــاره به دو راهبرد اصلي در بخــش درمان که توجه 
به مناطق محروم و کمتر برخــوردار و ارائه کیفیت مطلوب 
خدمات درماني بــه بیماران اســت از راه انــدازي چندین 
بیمارســتان و مرکز درماني در مناطق محرومي مثل زابل، 
ایالم، سیستان و بلوچستان و همچنین آغاز عملیات احداث 
بیمارســتان هایي در آبادان، اهواز، فیاض تهران و اســتان 
محروم لرستان خبر داد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي 

کشور از ارتقای هتلینگ بیمارســتان هاي تامین اجتماعي 
با اعتباري بالغ بر ۳00 میلیــارد تومان خبر داد و نمونه آن را 
بیمارستان هاي غرضي در اصفهان نام برد و افزود: در بسیاري 
از بیمارســتان هاي تامین اجتماعي خدمات هتلینگ بسیار 
بهتر ازبخش خصوصي ارائه مي شــود. وي خاطر نشان کرد: 
تمام پروژه هایي که در دولت یازدهم قول آن را دادیم تحقق 
یافتند و یا در دست تکمیل هستند. حاجي دلیگانی،  نماینده 

مردم شهرستان هاي گزبرخوار و شاهین شهر و میمه با اشاره 
به درصد قابل توجه مردم تحت پوشش تامین اجتماعي در 
منطقه گفت: تعداد زیاد مراجعه کنندگاني که از دیگر استان ها 
براي درمان به اصفهان مراجعه مي کنند؛ گویاي توجه به این 
استان است. وي با تقدیر از تالش هاي خوب دکتر نوربخش، 
دکتر اعتصام پور و سایر دســت اندرکاران گفت: ما نیز تالش 
مي کنیم تا از صندوق هاي سازمان تامین اجتماعي حمایت 
کنیم. وي خواستار همسان سازي حقوق پرسنل در این بخش 
شد و تقاضاي خود را مبنی بر احداث رادیولوژي در درمانگاه 
گزبرخوار مطرح کرد. دکتر علي اعتصام پــور، مدیر درمان 
تامین اجتماعي استان اصفهان با تقدیر از حضور مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعي کشور و تحقق اهداف مدیریت درمان 
تامین اجتماعي گفت: آنچه انجام داده ایم در حد شایستگي 
مردم ما نیســت و هنوز باید فعالیت هاي زیادي در این راستا 
انجام شود. وي در ادامه ابراز امیدواري کردکه با هم اندیشي 
صمیمانه گام هاي بیشــتري را در اصفهان برداریم؛ هر چند 
ابتکار ما در اصفهان منجر به انجام اقداماتي شــد و تشکیل 
شوراي هم اندیشــي محلي براي ایجاد تعامالت و گفتمان 
مشــترک به منظور ارتقاي کیفیت خدمــات درماني تامین 

اجتماعي است.
وي گفت: اصفهان از جمله شــهرهاي پایلوت جهت حذف 
دفترچه در درمان مســتقیم انتخاب شد. دکتر اعتصام پور با 
اشاره به پیشرفت هتلینگ بیمارستان غرضي از برخورداري 
این بیمارستان از همه پزشــکان مقیم و توسعه بخش هاي 
مختلف جراحي قلب، توانبخشي، زایشگاه و... خبر داد و افزود: 
با احداث بیمارســتان میالد اصفهان، بخشی از بیمارستان 
شریعتی به این مرکز منتقل می شود. دکتر اعتصام پور با ابراز 
تاسف از اینکه اصفهان علي رغم جایگاه خود از توسعه عقب 
مانده اســت گفت: امیدواریم با پیگیري و تغییر نگاه شاهد 

توسعه شهر و امکانات مورد نیاز باشیم.

مديرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور خبر داد:

افتتاح٣٤پروژهتامیناجتماعيبااعتبار١۰۰میلیاردتومان

دکتر سید تقي نوربخش، مدير عامل سازمان تامین اجتماعي کشور در سفر خود و هیئت همراه به 
اصفهان به منظور کلنگ زني و بهره برداري از چندين مرکز درماني به مناسبت هفته دولت در محل 
افتتاح درمانگاه تخصصي گزبرخوار گفت: در هفته دولت ٣٤ پروژه با اعتبار 100 میلیارد تومان به بهره برداري رسانده ايم 

ضمن آنكه حدود 80 پروژه نیز در هفته تامین اجتماعي به بهره برداري رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انســانی استانداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه 59 درصد از کارمندان اســتان مرد و ۴1 
درصد زن هستند، گفت: توجه بیشتر به بدنه کارمندان دولت 
در اصفهان ضروری است.حســین سیســتانی با بیان اینکه 
شــهیدان رجایی و باهنر نمونه بارز مدیران موفق و کارآمد 
هستند، تصریح کرد: باید تعهد و ایثارگری را از این شهیدان 
یاد بگیریم و رفتارشان را سر لوحه کار خود قرار دهیم.معاون 

توسعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه در هفته دولت همه فعالیت های دولت ها مورد نقد و 
بررسی قرار می گیرد، افزود: دولت تاکنون توانسته به عنوان 
نهاد تاثیرگذار و متعهد فعالیــت ها و تعهدات خود را محقق 
سازد. وی افزود: در حال حاضر در استان اصفهان چهارهزار 
و 500 کارمند با مدرک تحصیلی لیســانس، ۶00 کارمند با 
مدرک فوق دیپلم، دو هــزار و ۶۶۳ کارمند با مدرک دیپلم، 

یک هزار و 195 کارمنــد با مدرک زیر دیپلــم، یک هزار و 
95 کارمند فوق لیســانس و ۷00 کارمند با مدرک دکتری 
در ارگان های دولتی فعالیت دارند.سیســتانی با اشــاره به 
اینکه 59 درصد از کارمندان استان اصفهان مرد و ۴1 درصد 
زن هستند، گفت: توجه بیشــتر به بدنه کارمندان دولت در 
اصفهان امری ضروری اســت.وی ابراز داشت:  امیدواریم در 
دولت دوازدهم نیز در حوزه حل مشکالت جامعه گام برداریم.

سیستانی افزود: در حال حاضر در آرامشی به سر می بریم که 
باید شکرگزار آن و پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

لزوم توجه به توسعه نیروی انسانی در ادارات اصفهان

مشاور امور زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: تامین مالی 
خرد ویژه زنان سرپرست خانوار را با کمک بانک کشاورزی در 
سازمان بهزیستی پیگیری می کنیم تا این زنان بتوانند بدون 
وثیقه و ضمانت بانکی از طریق تجمیع با یکدیگر، مشــاغل 

خرد را راه اندازی کنند.
فاطمه عباسی در اولین نشست معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری که با حضور مشاوران وزرا و دستگاه های 
اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های 
سراسر کشور در دولت دوازدهم برگزار شد، اظهار کرد: تقریبا 
تمام گروه هدف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی را زنان 
تشکیل می دهند، این در حالی اســت که بخشی از جامعه 

هدف این معاونت نیز کودکان و نوجوانان هستند.
وی ادامــه داد: دفتر آســیب های اجتماعــی معاونت امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، مراکز سالمت دختران 
که گروه هدف آن دخترانی هستند که بنا به دالیل مختلف 
از خانواده جدا شده و در معرض آسیب قرار دارند، خانه های 
امن ویژه زنان خشونت دیده و مراکز بازپروری زنان آسیب 

دیده را ساماندهی می کنند.
مشــاور امور زنان سازمان بهزیستی کشــور تصریح کرد: با 
اجرای طرح تامیــن مالی خرد و ایجاد اشــتغال برای زنان 

سرپرست خانوار، ۷0 هزار نفر از این طرح استفاده کردند.
به گفته عباسی از طریق اجرای طرح »همیاران« ویژه زنان 

سرپرســت خانوار نیز این زنان به صورت گروهی از طریق 
دریافت تسهیالت از سازمان بهزیستی کشور نسبت به ایجاد 
اقدام کرده و در راستای طرح همیاران تاکنون 1۷ هزار نفر 

خودکفا شده و از چرخه حمایت بهزیستی خارج شدند.
مشاور رییس ســازمان بهزیســتی در امور بانوان و خانواده 
گفت: همچنین در حوزه اعتیاد طرح توانمندســازی زنان 
آســیب دیده در ۳1 استان کشــور به اجرا گذاشته شد که 
توسط 150 دختر خانه سالمت، مهارت های شغلی به آنها 

آموزش داده شد.
وی در ادامه به طرح توانمندسازی زنان سالمند نیز اشاره کرد 
و افزود: در راستای اجرای این طرح ۴5 هزار زن سالمند در 
سراسر کشور تحت آموزش و تکریم سالمندان قرار گرفتند.

دوره آمــوزش تخصصــی تیم هــای واکنش ســریع 
امدادونجات ویژه شــعب جمعیت هالل احمر کشور با 
حضور 1۲0 نفر از اعضای تیم های واکنش سریع شعب 
استان های خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان به میزبانی اصفهان در 

حال برگزاری است.
معاون آموزش های تخصصی جمعیــت هالل احمر با 
اشاره به برگزاری این دوره در اصفهان اظهار کرد: بنای 
تیم های واکنش سریع از سال گذشته در جمعیت هالل 
احمر گذارده شد و این تیم ها در واقع به نوعی تیم های 

پیشرو در حوادث هستند.
ســلطانی در خصوص نحوه فعالیت این تیــم ها افزود: 
تیم های واکنش ســریع به صورت ۲۴ ساعته در طول 
سال آماده ارائه خدمت هستند و در هر شعبه جمعیت 
هالل احمر دو تیم 5 نفره مستقر شده و در لحظات اول 
حادثه برای تثبیت حادثه و تا رسیدن تیم های عملیاتی 
و پشتیبانی، اقدامات الزم در رابطه با پاسخگویی به آن 

حادثه را انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: این آموزش ها در 5 منطقه کشور 
برگزار خواهد شــد و مرکز بین المللــی آموزش های 
تخصصی امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان این 
هفته میزبان اعضای تیم های شرکت کننده در این دوره 

اســت.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
نیزتصریح کرد: وجود این تیم ها در شعب، نقش موثری 
در ارتقای پاســخگویی به حوادث و افزایش تاب آوری 

جوامع در برابر مخاطرات و سوانح احتمالی دارد. 
مومنی در پایان با اشــاره به سیاســت هــای دبیرکل 
جمعیت و ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، 
در خصوص تشــکیل یک تیــم واکنش ســریع برای 
شهرستان های باالتراز 100 هزار نفر جمعیت و آمادگی 
و فعالیت شبانه روزی این تیم ها اظهار کرد: در این دوره 
آموزشی تیم های شرکت کننده با مباحث تخصصی و 
پیشرفته امدادونجات در حوادث آوار، کوهستان و جاده 

آشنا خواهند شد.

به میزبانی اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری دوره تخصصی تیم های واکنش سریع امداد و نجات

هالل احمربهزیستی

مشاور امور زنان سازمان بهزيستی خبر داد:

پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار بدون وثیقه و ضمانت بانکی

فرزانه  افسرطه
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در گفت وگو با کارشناس مذهبی مطرح شد؛

روزی برای رسیدن به معرفت

ســفیر مظلوم امام، قرن ها پس از ماجرای قیام  سما مطیعی
اباعبدا... الحســین)ع(، هنوز هم مظلوم است؛ نه 
فقط در میان روضه هایی که در سال تنها یک شب سهم او و غریبی اش 
می شود که حتی در سینما و تلویزیون ما هم »حضرت سفیرعشق« مظلوم 
و مهجور مانده است. هرچه در البه الی صفحات فضای مجازی و سایت های 
اینترنتی گشتیم تا شاید رد و نشانی آشنا و آشکار از حضرت »مسلم ابن 
عقیل« پیدا کنیم، چیزی جز یــک کاراکتر در ســریال »مختارنامه« 
میرباقری پیدا نکردیم؛ کاراکتری که »امین زندگانی« ایفاگر نقش آن بود 
و خودش دربــاره این نقش مــی گویــد: » وقتي صحنه تنهــا ماندن 
مسلم بن عقیل در کوچه هاي کوفه را بازي مي کردم، به این مي اندیشیدم 
که او در آن لحظات چه کشیده است و غربتش را به خوبي و با تمام وجود 

حس مي کردم.« 
بجز »مختارنامه« رد دیگری از این چهره دوســت داشتنی تاریخ اسالم 
در ســینما و تلویزیون نمی یابیم. ســال ها پیش »بهرام بیضایی« فیلم 
به یادماندنی »روز واقعه« را ســاخت، در سکانسی از این فیلم می بینیم 
هنگامی که به دستور ابن زیاد حکم قتل مسلم بن عقیل صادر شد ، ایشان 
را بر بام قصر برده و گردن زدند. سر وی را نزد ابن زیاد آورده و بدن ایشان 

را به پایین پرتاب کردند و خبر شهادت وی توسط پیکی از کوفه به بالد 
عرب می رسد. 

چندسال قبل نیز سریال طفالن مسلم ساخته شد که باز هم از »مسلم ابن 
عقیل« خبری نیست و سریال، به داستان دوطفالن مسلم پس از شهادت 
ایشان می پردازد. در این سریال، جهانگیر الماسی نقش شریح قاضی را 
بازی می کرد، محمود جعفری ایفاگر نقش مشکور)زندانبان(بود، محمد 
عمرانی نقش اشعث را به عهده داشــت و شهرام عبدلی هم ایفاگر نقش 
ابن حمران بود. شمسی فضل اللهی هم در سریال دو طفالن مسلم نقش 
عاتکه را بازی می کند. عاتکه مادر زن حارث است که به طفالن مسلم پناه 
می دهد. علی تاجمیر هم در این سریال نقش غالمی را بازی می کند که 
دلباخته سالفه است؛ اما با دیدن طفالن مسلم، از عشق زمینی به عشق 

الهی می رسد.
و باز هم کمی به عقب برگردیم؛ به ســریال »معصومیت از دست رفته« 
با بازی به یادماندنی »امین تارخ« در نقش »شــؤذب« . در این مجموعه 
تلویزیونی هم سایه ای از حضرت سفیر امام)ع( می بینیم که چهره مسلم 

ابن عقیل نشان داده نمی شود. 
کاش یک نفر هم پیدا می شد و برای ســفیر مظلومیت امام)ع( و غربت 

کربال، فیلم نامه ای می نوشت. کارگردانی هم می آمد و آن را می ساخت؛ 
از آن روزی می گفت که عبیدا...  ظاهرا برای عیادت هانی به خانه  او آمد، 
مسلم در اتاق مجاور با شمشیر آخته پنهان بود و هانی و همراهانش از قبل 
تمهیدات الزم را فراهم کرده بودنــد.  همه منتظر بودند حاال که فرصت 
فراهم شده، شــر عبیدا... بر طرف شــود. اما این مرد آزاده از روش ترور 
استفاده نکرد و پس از رفتن عبیدا... به یارانش گفت گفتاری از پیامبر)ص( 
یادم آمد که فرمودند »االیمان قید الفتــک« )به این معنا که به ناگاه و با 
نیرنگ کشتن دشمن، در ایمان جایی ندارد( اشاره مسلم چنین بود که: 
این مرد اگرچه دشمن ماست ولی میهمان بود وحمله  غافلگیرانه به او در 

مرام اهل بیت)ع( و دوستداران آنها جایی ندارد.
آیا  ارزش ندارد که نام این مسلم را جهانی کنیم و به تمام طرفداران حقوق 
بشر که ترور را محکوم می کنند، بگوییم ما سال هاست برای مسلمی سینه 
می زنیم که با تمام وجود ضد ترور و خدعه و نیرنگ و ناجوانمردی بود؟ 
کسی که نه در حرف و شــعار و بیانیه های سیاسی، بلکه با جان فشانی و 
شجاعتی بی نظیر، حقوق بشر را عمال رعایت کرد و به عالمیان محکومیت 
ترور و مرام عملی زندگی شرافتمندانه را اعالم کرد... برای این »مسلم« 

باید سنگ تمام گذاشت.

 نمــاز درمرحله اول عشــق بازی بــا خدا نیســت. نماز در ابتدا ســختی 
دادن به خود است، نه رســیدن به لذت معنوی. خداوند متعال می دانست 
که در ابتدای راه، ما عاشــق  او و عارف به او نیســتیم ، او می دانســت که 
تازه پس از چهل ســال عبادت، کم کم مــی توانیم شــیرینی گفت و گو  
 بــا او را حس کنیم؛ بــه همین دلیل  چنین دســتوری به ما داده اســت، 
آن وقت ما تصور می کنیم فقط وقتی نمازمان خوب اســت که ازآن لذت 

ببریم!
اینکه به دنبال چشیدن شیرینی نماز و لذت بردن ازآن باشیم ، گاهی اوقات 

اصال زشت است! بعضی وقت ها اینکه بپرسیم »چه کنم تا از نماز خواندن 
لذت ببرم«، سوال خوبی نیست.

پرســید: حاج آقا! چه جوری از نماز لذت ببرم؟ بنا نیست تو از نماز ببری؛ 
بناست خوب نماز بخوانی تا خدا از نماز تو لذت ببرد و خوشش بیاید. بعد که 
خوشش  آمد، ممکن است ان شاءا... با تو رفیق  شود و تو را بغل بگیرد و کم کم 

همه چیز درست شود و لذت هم ببری.
گاهی آدم دنبال نماز نیســت؛ بلکه دنبال لذت بردن و هوســرانی خودش 
است. دنبال شــیرینی نماز اســت، چون می خواهد همه زندگی اش پراز 

 شیرینی باشــد؛ فکرمی کند نماز خواندن هم مثل کارتون تام وجری است 
 که وقتی پای آن بنشــیند، مســت شــود، ســحر شــود و کیــف کند!

 گاهی آدم فکر می کنــد نماز خواندن  مثل فیلم ســینمایی اســت. اگر 
 خداوند می خواست خودش می توانســت نماز را برای همه آدم ها شیرین 
و لذت بخش قرار دهد تا همه جذب نماز شــوند؛ اما اتفاقا خدا حال آدم ها 
 را با نماز گرفته و البته ایــن کار خدا هم مانند تمــام کارهایش حکیمانه

 است...
 ) چگونه یک نماز خوب بخوانیم/ حجت االسالم پناهیان(
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عرفه که از همان معرفت گرفته شده است، نامی آشنا در میان مسلمانان از گذشته  سمیه مصور
تاکنون  بوده کــه خداوند مهربان در ایــن روز با نظر بر بندگان خــود، راه بهجت 
ازعبادت ها، آرامش بخشی و تعالی در کنار قرآن و اهل بیت)س( را می آموزد. این روز، میراثی  به جا مانده 
از ابراهیم خلیل ا...)ع(  است که خداوند متعال آن را  بهانه ای برای بازگشت بندگان متنبه از خطاها قرارداده 

و به دلیل عفو عمومی حاکم بر این روز است که روز عرفه، عید هم خوانده می شود.
 عرفه روز  شــناخت اســت و از ایــن رو در تمام دعاهــای رســیده از پیامبــر)ص( و ائمــه اطهار)ع( 

بر موضوعات شناختی تکیه شده.
دکتــر ســید محمد مهــدی ابطحی بــا بیــان این مطلــب گفت: شــاخص ترین و شــناخته شــده 
ترین دعای عرفــه در بین مردم، دعای عرفه امام حســین)ع( اســت کــه در زمان حکومــت معاویه و 
هنگامی کــه حضــرت در صحــرای عرفات وقــوف پیدا کــرده بودنــد بیان شــد که در ایــن دعای 
متبرک، شــیفتگی به خداونــد، پذیــرش خطــا، ادب و مراتب معرفــت درهنگام دعا، خداشناســی، 
خودشناســی، مراتب عرفــان و ده ها عنصــر راز آلود مســتتر مانده و به نســل های امــروزی آموزش 
 داده شــده اســت کــه بــرای درک بهتــر از روز عرفــه و مقــام واالی آن بایــد اندکی در ایــن دعا 

عرفه تامل کرد.

این استاد دانشگاه  با اشاره به اینکه دعای عرفه امام حسین)ع( بر 
دو موضوع خودشناسی و خداشناسی تکیه دارد افزود: این دعا با 
الحمدهلل، شروع و در فرازهای ابتدایی نعمت های الهی ذکر می شود 
و حضرت می فرمایند: من شهادت می دهم به حقیقت ایمان... و با 
تمام اعضا و جوارحم که اگر عصرها و قرن ها زنده بمانم وبخواهم 
شکر یکی از نعمت های تو را به جا آورم، توان آن را ندارم؛ مگر اینکه 

تو بر سر من منت بگذاری و توفیق شکرگذاری به من بدهی.
ابطحی ادامه داد: امام حسین)ع( در این دعا به بهترین شکل ممکن 
به خداشناسی می پردازد و تمام برهان های نظم و شناخت خدا از 
طریق اسباب خدایی را پشت سر می گذارد و می فرماید: »آیا برای 
غیر تو ظهوری هست که برای تو نیست تا آن، تو را آشکار و ظاهر 
سازد؟ خدایا! تو کی غایب بوده ای تا نیاز به راهنما و دلیلی باشد که 
به سوی تو رهنمون شود؟ و کی دور بوده ای تا نشانه ها و آثار، بندگان 

را به تو رساند؟«
این کارشــناس مذهبی تصریح کرد: خودشناســی یکی دیگر از 
موضوعات کلیدی دعای عرفه است که حضرت اباعبدا...)ع( به آن 
اشــاره می کند که در آن امام)ع( بعد از اشاره به خطاها از خداوند 
درخواست می کند: »اللهم اجعل غناي في نفسي/ خداوندا! مرا به 

مرحله بی نیازی از درون برسان... .« 
این فراز شــیرین و البته فراموش شــده ای اســت که امروز می 
توانــد گره گشــای برخی از مفســده ها باشــد. چشــم دوزی 
ها به غیر، تــالش برای دنیــا به قدری کــه مســلمان را از یاد 
آخرت و »میزان« غافل کنــد و  همچنین طمع یــا تکاثر آفات 
 همین نــگاه غنی در قلــب مومن اســت. چیزی کــه حضرت 

اباعبدا...)ع( با دعای خویش به مسلمانان یادآوری می کند؛ یعنی 
آرامش در کنار  بی نیازی فکــری، یعنی همان چیرگی بر نفس و 

افزایش معرفت در عالم معنی. 
ابطحی اظهارداشــت:  در کنار دعای عرفه امام حســین)ع( باید 
نگاهی به دعای عرفه حضرت ســجاد)ع( در صحیفه ســجادیه 
نیزداشته باشیم که در آن دعا، امام سجاد)ع( افزون بر موضوعات 
خداشناسی و خودشناسی، به موضوع امام شناسی نیز می پردازند 
و این به خاطر این مسئله است که بســیاری از افراد به دلیل عدم 
امام شناســی از کاروان امام حســین)ع( برای همیشه تاریخ جا 
مانده اند و غربت امام حسین علیه الســالم سبب شد تا حضرت 
سجاد)ع( زمانی که بعد از شهادت پدرشان در صحرای عرفات وقوف 
داشتند دردعای عرفه به جایگاه امام، مقام و شأن و منزلت و نقش 
او در جامعه اشــاره کنند؛ به طوری که در یکی از فرازهای این دعا 
 می فرمایند: »خدایا، در هر دورانی دینت را با یک امام تایید و محکم 

می کنی.«
این استاد دانشگاه بیان داشت: امام ســجاد)ع( به دلیل خفقانی 
که بر جامعه آن روز  حاکم بود نمی توانستند اشاره مستقیمی به 
امامت خودشان داشته باشند؛ ولی حضرت امام صادق)ع( زمانی 
که در صحرای عرفات حضور داشتند درآن مجمع باشکوه خطاب 
به مسلمانانی که از اقصی نقاط جهان به حج آمده بودند فرمودند: 
پیامبر اکرم)ص( امام بود و بعد از او علی بن ابی طالب)ع( و بعد از 
او امام حسن)ع( و امام حسین)ع( و امام علی بن الحسین)ع( و امام 
محمدباقر)ع( امام بودند و اکنون هم من امام هستم و این مهم حاکی 

از اهمیتی است که نقش امامت در برپایی حکومت اسالمی دارد. 

آفتاب عرفه! لختی آرام تر. می خواهم ثانیه هایــی بیش، با نجوا بمانم. 
لختی آهسته تر، می خواهم بیشتر شعله ور شوم.

 می خواهم در برکه ای از اشــک، وضو بســازم و دو رکعت نماِز حضور 
بخوانم. اندکی آرام تر، تــا از بام پژمردگی درآیم و به ســمت بی کرانه  
آســمان پر گشــایم. لحظه ای کم شــتاب تر، نمی خواهم با غروب تو، 

خورشید آرزوهایم غروب کند.
ثانیه ثانیه  امسالم را بدین امید گذراندم که در عصر امروز، عطر دل انگیز 
آن موعود را در آغوش گیرم؛ همان که شاید در یکی از همین خیمه ها، 
صوت دلربای قرآنش را، میهمان دل های حاجیانش کرده است؛ همان 
که با گرمی حضور خود، عرفات را تابســتاِن میوه های شیرین معنویت 
ساخته است؛ همان که ستون خیمه اش، تکیه گاه دل های مشتاق است؛ 
همان که روزی پشــت به دیوار کعبه، نغمه »انا بقیه ا... « را برمی آورد و 
پیراهن مشکی کعبه را به در خواهد آورد؛ همان که ابراهیم بتخانه های 
کفر و نفاق خواهد بود و گلستان ساز آتشخانه  بغض و عداوت؛ همان که 

نامش، روح بخِش »همان که«های من است!
نمی دانــم نالــه  »اللهــم کــن لولیــک« را در کــدام ســوی ایــن 
 صحــرا اجابت گفته و خلــوت کدام خیمــه را محل جلــوِت خویش 

گردانیده است!
 نمی دانم کدام چشم، آشــیانه  تصویر فرزند فاطمه علیهاالسالم شده 
اســت! نمی دانم یعقوب کدام کنعان، یوســف پیراهن او را به تماشــا 
نشسته است! نمی دانم کدام آینه، صالبت او را به تحیر نگریسته است! 
 و نمی دانم ... کدام پرده، میان من و او، حجاب شــده است که چشمانم 

بی قرارند!
ای غروب عرفه! سالم مرا به مسافر همیشه  خود برسان و چشم به راهِی 

مرا برای آن سوار سپیده بازگو کن! 
)جواد محمد زمانی(

لختی آهسته تر خورشید!

شهیدان  در صحرای عرفات  صیحه دادخواهی و غربتش در میان اهل  زاینده رود عرفه عجیب با نام سیدالشهدا آمیخته است،  آنجا که در این روز  سرور 
زمین را ،وقتی که مکر حیله گر زمان  پیله بر پایش بسته بود، به بهترین کلمات و زیباترین 
قصاید به قطب سماوات فرستاد و  آن زمان که شرایط برای برپایی قیام فراهم گشته بود 
عرفه دیگری در پیش بود؛ و لی این بار یک روز قبــل از عرفه، زمانی که خلیفه زادگان 
وصحابه زادگان در سایه امن سرزمین حجاز راضی به سکوت و سکون شده بودند و خفت 
هم نوایی با ظالمان عصر خود را به جان خریده بودند، فریاد آزادی خواهی ســرداد و 
رهسپار نینوا شد و در عرفه سفیرش غریبانه تقدیم خدا گشت تا پیشاهنگ جریان کربال 
به نام بزرگ مردی رقم می خورد که آزادگی را از عمویش به یادگارگرفت و مردانه جلوی 
نیرنگ کوفیان ایستاد و  با وصال مسلم به ملکوت درعرفه، دعاي عرفه مولي الکونین، 

تفسیر  و حماسه تسلیم نشدن آفریده شد. 
در دوران امامت ده ساله امام حسن مجتبي)ع(که از سخت ترین دوره هاي تاریخ اسالم 
نسبت به پیروان اهل بیت و طرفداران حق بود، »مسلم بن عقیل « با خلوص هر چه تمام 
در مسیر حق بود و از باوفاترین یاران و از خواص اصحاب امام حسن)ع( محسوب مي شد. 
پس از شهادت امام مجتبي)ع( که امامت به حسین بن علي)ع( رسید تا مرگ معاویه که 

یک دوره ده ساله بود، باز »مسلم بن عقیل « را در کنار امام حسین)ع( مي بینیم.
درباره »مسلم بن عقیل« چه مي توان گفت، جز بیان صداقت و رشادت و ایمان او؟ و چه 
مي توان نوشت، جز فداکاري و حماسه و آزادگي اش و چه مي توان شنید جز عمل به وظیفه 
و اطاعت از امام و جهاد در راه حق تا مرز شهادت؟ و »مسلم بن عقیل « کیست؟ تجسمي 
از ارزش هاي واالي مکتب، الگو و اسوه اي از یک جوانمرد سلحشور و انقالبي پاکباخته 
و دل به راه خدا داده و سر به راه دوست سپرده و قدم در راه حق نهاده که با شهادت به 

معراج قرب پروردگار رسیده است.

سفیر عشق

جای خالی »سفیرعشق« در سینما و تلویزیون ایران

نماز خواندن نماینده در روزهای پر التهاب مجلس
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واگذاری امتیاز تیم فوتبال گیتی پسند به سپهر نقش جهان
در راستای حمایت از فوتبال اصفهان و با تعامالت ایجاد شده ما بین باشگاه گیتی پسند 
و هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، سهمیه تیم فوتبال لیگ دسته دوم 

باشگاه گیتی پسند برای یک فصل به سپهر نقش جهان اصفهان واگذار شد.

دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری بزرگســاالن کشــور در 
شهرســتان نور با حضور 12 وزنه بردار در 
حال پیگیری است.سهراب مرادی، 
وزنه بردار المپیکی اصفهان نیز 
همانند مرحلــه قبلی در این 
اردو حضور دارد و تمریناتش 
را زیر نظر مربیــان تیم ملی 

دنبال می کند.
مسعود چترایی دیگر وزنه بردار 
اصفهانی نیز که بــه همراه تیم 
ملی عازم مســابقات یونیورسیاد 
در چین تایپه شده است، پس از 

بازگشت از این رقابت ها به اردوی تیم ملی ملحق خواهد شد.
این وزنه بردار که در یونیورسیاد دستش از رسیدن به مدال کوتاه 
ماند، در لیست نفرات اعزامی به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا 
قرار داشته و امیدوار است بتواند با ثبت رکوردهای قابل قبول، روی 
سکو برود. مجید عسگری، کیانوش رســتمی، علی میری، صالح 
چراغی، ایوب موســوی، محمدرضا براری، علیرضا سلیمانی، علی 
هاشمی، بهداد سلیمی، همایون تیموری و سعید علی حسینی سایر 

وزنه برداران حاضر در اردوی تیم ملی هستند.

 حضور نمایند گان اصفهانی
 وزنه برداری در تیم ملی 

خبر روز

اتفاق روز

»ژاوی هرناندس« شاید از سطح اول فوتبال دنیا دور شده باشد و در خاور میانه 
کمتر از زمانی که برای بارسلونا توپ می زد، نامش سر زبان هاست، اما قطعا از 
لحاظ کسب درآمد هیچ مشکلی ندارد و هنوز هم جزو پردرآمدترین بازیکنان 
دنیاست و این هفته هم اتفاقی برایش رخ داد که دارایی هایش را بیشتر کرد. 
بانک دوحه قطر با کاپیتان سابق بارسلونا تماس گرفت تا به او اطالع دهد که در 
سومین قرعه کشی این بانک در سال 2017 یک میلیون ریال قطر معادل 229 
هزار یورو برنده شده است.هافبک السد قطر گفت: »بردن جایزه نقدی اتفاق 
غیرمنتظره و غافلگیر کننده، اما خوشایند بود. من پنجم سپتامبر سال 2016 در 
بانک دوحه حساب بازی کرده بودم و شنیدم که این بانک مشتریانش را تشویق 
می کند که پول هایشان را پس انداز کنند تا شانس میلیونر شدن داشته باشند و 

عالوه بر فرصت دریافت جوایز نقدی به دست آورند.« 

عبدالعلی چنگیز، مهاجم ســابق آبی ها که با خبرگزاری مهر صحبت 
کرده درباره ناکامــی تیم محبوبش گفته:» آنچه که من پیشکســوت 
به عنوان نقطه ضعف می توانم نام ببرم فقدان یک مهاجم تمام کننده 
در پیشانی خط حمله تیم است.شــاگردان منصوریان در بازی مقابل 
پدیده کم موقعیت گل به دســت نیاوردند. مگر یک تیم در یک بازی 
چند موقعیت نزدیک به صد در صد پیدا می کند که مهاجمان نتوانند 
از آنها اســتفاده کنند؟ فکر می کنم حداقل ۵ موقعیت نزدیک به صد 
در صد در این بازی نصیب بازیکنان اســتقالل شــد و چندین و چند 
موقعیت هشــتاد نود درصدی که همه و همه از دســت رفت. اگر این 
 تیم یک مهاجم تمام کننده داشــت الاقل دو سه بار دروازه پدیده را باز 

کرده بود.«

خوش شانسی ژاوی؛ 

 برنده قرعه کشی
 در بانک!

مشکل آبی پوشان از دیدگاه چنگیز؛

 استقالل گلزن
 ندارد

رییس کمیتــه ورزش های هوایی اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
مســابقات بین المللی پاراگالیدر و هنگ 
گالیدر »مسافت همزمان« از 31 
مرداد ماه ســال جاری تا هفتم 
شــهریور ماه در شهر آلماتی 

قزاقستان برگزار شد.
محمدرضا غزنــوی با بیان 
اینکه مســابقات بــا حضور 
11۵ خلبان از 22 کشــور در 
دو بخش آقایان و بانوان صورت 
گرفت، افزود: 8 خلبان ایرانی که 
7 نفرشــان آقا بودند، به همراه یک بانو در 
رقابت های پاراگالیدر حضور پیدا کردند؛ فاطمه افتخاری از استان 
اصفهان تنها بانوی خلبان ایرانی شرکت کننده در این مسابقات بود 

که در بخش بانوان حضور یافت.
رییس کمیته ورزش های هوایی اســتان اصفهان اضافه کرد: در 
بخش آقایان نیز محمد ســمنانی و هادی خبره دســت از استان 

اصفهان شرکت داشتند.
وی عنوان کــرد: در نهایت نتایــج نماینــدگان اصفهانی در این 
رقابت ها به این صورت رقــم خورد که در بخــش آقایان محمد 
سمنانی مقام نخســت را کســب کرد و در بخش بانوان فاطمه 
افتخاری بر سکوی سوم ایستاد؛ البته باید اشاره کنم دو خلبانی که 
در بخش بانوان توانستند مقام های اول و دوم را به دست بیاورند، 

جزو نفرات برتر دنیا هستند.
غزنوی خاطرنشان کرد: این مسابقات، مسابقات معتبری است و 
اهمیت آن هم به این خاطر است که رنکینگ قهرمانان هر کشور 
در فدراسیون جهانی ثبت می شود؛ در نتیجه رنکینگ کشورهایی 
که قهرمان یا عنوان دار می شوند در فدراسیون جهانی باال می آید.

وی در پایان اذعان داشت: اکنون نتایج درخشان خلبانان اصفهانی 
در این رقابت ها در رنکینگ کشــورمان در فدراســیون جهانی 
تاثیرگذار است؛ در واقع امتیاز باالی خلبانان ایرانی باعث ارتقای 

رنکینگ ایران می شود.    

درخشش 2 خلبان پاراگالیدر 
اصفهانی در آلماتی قزاقستان

دوره مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان از پنجشنبه 2 شهریورماه 
با حضــور ۴20 تکواندوکار در ســالن 
»المپیــک ورزش و جوانــان« 
شرم الشــیخ برگزار شد که یلدا 
رنجبر، ملی پــوش اصفهانی 
تیم ملی تکواندوی نونهاالن 
بــرای کســب مــدال نقره 
این رقابت ها، ابتــدا »ایالها 
گولــوزاده« آذربایجانی را 29 
بر 1۴ از پیش رو برداشت. سپس 
برابر »جولیانا لیپاتوآ« از اکراین با 
نتیجه 13 بر 10 به برتری رســید. رنجبر در مرحله نیمه نهایی به 
مصاف »لیلیا خوزینا« روس رفت و 9 بر 6 پیروز شــد. او در فینال 
برابر »نور ارگین« از ترکیه نتیجه را 1۵ بر ۴ واگذار کرد و به مدال 

نقره رسید.
ملی پوش نونهال کشــورمان پس از کســب عنوان نایب قهرمانی 
در مسابقات قهرمانی جهان 2017، صبح روزسه شنبه، از طریق 
فرودگاه امام خمینی )ره( وارد ایران شد و در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، عنوان کرد: مدال نایب قهرمانی مســابقات قهرمانی جهان 
2017 را به شــهید حججی تقدیم می کنــم، در واقع ما امنیت و 
آرامش مان را مدیون شهدا هستیم و قهرمانان واقعی شهدا هستند.

رنجبر درباره کسب مدال نقره این رقابت ها خاطرنشان کرد: توانایی 
کسب مدال طال در مسابقات جهانی را داشتم و زحمات زیادی برای 
به دست آوردن این مدال کشیدم. وی افزود: از پدر و مادر و مربیانم 
ویژه تشکر می کنم که به من در راه رسیدن به مدال جهانی کمک 
کردند همچنین از مسئوالن هیئت تکواندوی استان به خصوص 
رییس و نایب رییس که شرایط را برای رســیدن به این موفقیت 

برایم فراهم کردند تشکر می کنم.

نایب قهرمان مسابقات جهانی تکواندو: 

 مدالم را
 به شهید حججی تقدیم می کنم

نقل قول روز
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ابهامات پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک، حرف و حدیث های 
فراوانی را ایجاد کرده، به طوری که اکنون این نهاد به عدم شفاف سازی 
و دور زدن حاکمیت متهم شده است.داستان پیش نویس اساس نامه 
کمیته ملی المپیک تمامی ندارد و پس از حرف و حدیث هایی که در 
مورد روند اصالح آن وجود داشــت، اکنون هم پس از اصالح در مورد 
برخی ابهامات آن حــرف و حدیث هایی وجــود دارد. ابتدا برخی ها 
 IOC اعتراض کردند که چرا پیش نویس قبل از تاییــد در مجمع به
ارسال شــد. اکنون هم یکی از مهم ترین بحث های موجود در مورد 
پیش نویس اساس نامه این است که آنچه به تایید IOC رسیده با  آن 
چه که به دست هیئت دولت رسیده است، تناقض دارد. برای نمونه در 
پیش نویس ارســالی به IOC برای انتخابات، پست خزانه داری حذف 
شــده و در مقابل نماینده کمیسیون ورزشــکاران برای چهار سال با 
حق رای عضو مجمع خواهد شد و البته خزانه دار به پیشنهاد کمیته 
و تایید هیئت اجرایی با تنفیذ مجمع عمومی به مدت چهار سال و تا 
پایان دوره هیئت اجرایی منصوب می شود. همچنین نام رییس کمیته 
ملی پارالمپیک و یا نماینده وی در ترکیب مجمع عمومی حذف شده 
اســت. در این اساســنامه ابهاماتی هم وجود دارد، برای نمونه گفته 
شده اگر در انتخابات رییس فدراسیون غایب باشد، هیئت رییسه آن 
فدراسیون می تواند یک عضو دیگر منتخب هیئت ریییسه فدراسیون 
را که در مجمع عمومی فدراســیون و در زمان و شرایط مقرر انتخاب 
شــده را به عنوان نماینده معرفی کند.اکنون بحث اینجاست که این 

نماینده می تواند نامزد هم شــود یا تنها حق رای دارد؟در واقع بحث 
پیش نویس اساسنامه و اختالف نظرهایی که بین کمیته ملی المپیک 
و وزارت ورزش و جوانان در مورد برخی موارد آن وجود دارد شاید نمونه 
خوبی برای از بین رفتن حسن نیت ها و هماهنگی دو طرف باشد.به نظر 
می رسد تعاملی که هر دو طرف در اوایل روی کار آمدن سلطانی فر از آن 
حرف می زدند، این روزها کم کم در حال رنگ باختن است.جدا از این 
مسئله برخی رؤسای فدراسیون ها هم نسبت پیش نویس اساسنامه 
نظر خوبی ندارند و معتقدند کمیته ملی المپیک در رابطه با این مسئله 
شفاف عمل نکرده است.علی مرادی، رییس فدراسیون وزنه برداری  که 
 IOC پیش ازاین معترض بود باید پیش نویس اساسنامه قبل از تایید
در مجمع تایید می شد، اکنون نسبت به برخی موارد پیش نویس هم 
اعتراضاتی دارد. مرادی در گفت وگو با ایسنا، بیان  کرد: پیش نویسی که 
به دولت ارسال شده با آنچه به تایید IOC رسیده مغایرت دارد. برای 
نمونه در پیش نویس اساسنامه تایید شده توسط IOC خزانه دار باید 
به پیشنهاد رییس و تایید هیئت اجرایی انتخاب شود و بدون حق رای 
است.  این موضوع دور زدن حاکمیت اســت. وی ادامه  داد: کسی که 
این را نوشته یا می خواهد خودش مجددا رییس شود یا به دنبال نایب 
رییسی است و دارد با رییس بعدی هماهنگ می کند. چرا نباید خزانه دار 
توسط اعضای مجمع انتخاب شود؟ دوگانگی هایی وجود دارد که بعدا 
جز به وجود آوردن سوءتفاهم چیز دیگری ندارد و فقط پای بیگانه ها را 

باز می کند که واقعا جای تاسف دارد.

در حاشیه
تناقض هایی که صدای همه را درآورد؛

دور زدن حاکمیت

  قاب روز

دیدار سرمربی سپاهان با روبرتو کارلوس در مادرید

عبدا... ویسی که از تعطیالت لیگ استفاده کرده و در اسپانیا به سر می برد با روبرتو کارلوس در 
مادرید دیدار داشت.

این تیم با ملی پوشــان کشورمان با حساســیت زیادی همراه و سنتی ایران محسوب می شــود که همیشه دیدار کره جنوبی یکــی از رقبای قدیمی 
بوده و چند برد ایران مقابل این حریف سرسخت به دیدارهای ماندگار 

در تاریخ فوتبال تبدیل شده است، بردهایی که همیشه ازآنها به عنوان نقاط 
عطف فوتبال ملی ایران یاد می شود یکی از پرگل ترین این دیدارها به جام ملت های 

1996 آســیا برمی گردد که ایران که پس از شروعی ضعیف در جام ملت های 1996 
امارات با برد ســه-صفر برابر عربســتان جانی دوباره گرفته بود در یــک چهارم نهایی 
کره جنوبی قدرتمند را مقابل خود می دید. در نیمه اول هــم دو-یک باخت، اما توفان 

نیمه دوم شــاگردان محمد مایلی کهن، تاریخی ترین برد ایران مقابل کره جنوبی 
چهار گل ویران کننده. کریم رقم زد. باورنکردنی بود؛ 6 بر 2. یک نمایش فرازمینی از علی دایی با 

باقــری و خــداداد 
درخشان که هرگز فراموش فینالیست شود. یک برد نهایی شــد، اما نتوانست بودند. ایــران راهی نیمه عزیزی زننده دو گل دیگر 

نمی شود.

مرور نکته به نکته بر تقابل های ایران و کره جنوبی

تـعقیب و گـریز در سئول
علی دایی با ۴ گل بهترین 

گلزن ایرانی در رقابت های ایران و کره 

جنوبی شناخته می شــود، علی کریمی با 3 

گل، مسعود شــجاعی، کریم باقری، غالمحسین 

مظلومی و حسن روشن هر کدام با 2 گل در رده بعدی 

هستند. نکته جالب در این است که در این میان تنها 

کریم باقری و مسعود شجاعی 2 گل خود را در دو بازی 

مختلف زده اند و به جز این دو، همه بازیکنان ایرانی 

که بیشتر از یک گل به کره جنوبی زده اند، همه 

گل های خــود را در یک بازی بــه این تیم 
زده اند.

4

از زمانــی کــه کارلوس کی 
روش روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته 

کره جنوبی به یک بازنده همیشگی تبدیل شده 
است. این تیم در چهار مالقات اخیرش با ایران شکست 

خورده اســت که ســه پیروزی از این چهار برد ایران در 
مقدماتی جام جهانی بوده و و قرار است عصر امروز شاگردان 
کی روش برای کسب پنجمین پیروزی در مسابقه ای که برای 
ملی پوشان ایران تشــریفاتی، اما حیثیتی محسوب می شود 

 به مصاف کره جنوبــی بروند، رقابتی که برای شــاگردان
 شــین تائه یانگ حکم مرگ و زندگی دارد و آنها برای 

اینکــه بتوانند در جــام جهانی 2018 روســیه 
حضوریابند باید از سد ملی پوشان ایرانی 

بگذرند.

4

ایران با 20 امتیاز صدرنشین 
گروه A رقابت های مقدماتی جام جهانی 

2018 روسیه درآسیاست و با آسودگی خاطر بابت 
حضور درجام جهانی به مصاف کره جنوبی می رود، تیم 

ملی 80 روز پیش از این مســابقه و در پی پیروزی خانگی 
برابر ازبکستان صعودش به جام جهانی 2018 روسیه را قطعی 
کرد. یک روز پس از آنکه یوزهای ایرانی بلیط مسکوی خود را 
رزرو کردند کره جنوبی به عنــوان نزدیک ترین تعقیب کننده 
آن ها در گروه A قافیــه را به قطر واگذار کــرد تا هم صعود 
خودش را با اما و اگر مواجه کند و هم با از دست دادن همه 

امتیازات آن دیدار صدرنشینی ایران را 2 هفته مانده 
به پایان این دور از رقابت ها به صورت صددرصد 

تضمین کند.

20 اولین گل ایران به کره جنوبی در دقیقه 

3۵ به دست آمد جایی که علیرضا خورشیدی 

مهاجم وقت تیم ملی در سئول موفق شد دروازه تیم 

کره را باز کند و نام خود را به عنوان نخستین بازیکن 

ایرانی که به تیم ملی کره جنوبی گل زده است در تاریخ 

ثبت کند. دومین گل تیم ملی ایــران را »هو کیم این« 

مدافع آن زمان تیم ملی کره جنوبی در دقیقه ۴0 بازی 

به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا این گل هم اولین 

گل به خودی در تاریخ برگزاری دیدار بین دو 

تیم نام گیرد.

35

با وجود اینکه صعود تیم ملــی ایران به جام جهانی 
قطعی شــده، اما دیــدار با کره جنوبــی همچنان 
حساسیت و البته جذابیت خود را دارد. در آستانه این دیدار با مروری بر 

مهم ترین نکته های تقابل دو تیم، با ما همراه باشید.

سمیه مصور

کیوسک
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بازگشایی خیابان شهرک مهدیه بعد از20 سال
محمدرضا برکت، مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان، از بازگشایی خیابان شهرک مهدیه 
بعد از ۲۰ سال خبر داد و گفت: ظرف ۲ الی ۳ ماه آینده عملیات احداث خیابان شهرک 

مهدیه انجام می شود.

چهره ها

با مسئوالن

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبرداد:

تشکیل کمیسیون های شورای شهر 
اصفهان در هفته آینده

سخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهان اظهارکرد: مباحث 
مقدماتی برای تشکیل کمیسیون های دوره پنجم شورای اسامی 
شهر اصفهان، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون تلفیق، با حضور 

اعضای این شورا بررسی شد.
مهدی مقدری افزود: چگونگی تشــکیل کمیسیون های شورای 
اسامی شهر براســاس قانون باید در صحن علنی این شورا مطرح 
شود که روز یکشنبه هفته آینده )۱۲ شهریور( این موضوع نهایی 
و در حضــور خبرنگاران و اصحاب رســانه اطاع رســانی خواهد 
شــد. وی گفت: با توجه به اینکــه نیاز به تغییــرات آیین نامه ای 
در کمیســیون های شورای اســامی شــهر اصفهان وجود دارد، 
ابتدا باید بــرای تصویب الیحــه اصاح آیین نامه های تشــکیل 
کمیســیون های جدید در صحن علنی این شورا رای گیری شود و 

سپس کمیسیون های جدید مشخص شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان اظهارداشت: شهروندان خیراندیش استان اصفهان می توانند گوشت قربانی و 
نذوراتی که به مناســبت عید قربان انجام می دهند را به  پایگاه های کمیته امداد در سطح استان تحویل دهند تا بین 

نیازمندان توزیع شود.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه روز عید قربان پایگاه های ثابت و سیار در کشتارگاه های دام، مراکز نیکوکاری، مساجد 
و ادارات کمیته امداد فعالیت می کنند، تصریح کرد: کمک های مردمی 
 در این عید بزرگ در همان ســاعات اولیه به دست افراد نیازمند خواهد 

رسید.
وی عنوان کرد: مــردم نیکوکار اصفهــان می توانند با شــماره گیری 
#8877* یا مراجعه به دفاتر و پایگاه های کمیته امداد در سراسر استان، 

در یاری رساندن به محرومان با این نهاد همکاری کنند.
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: به منظور تســهیل در 
خدمت رسانی به همشــهریان اصفهانی، اقدام به برپایی جایگاه توزیع 
دام زنده و ذبح شرعی زیر نظر ســازمان دامپزشکی شهرستان اصفهان 
به شرح آدرس های زیر کرده ایم که این مراکز از ساعت 8 صبح روز عید قربان آماده ارائه خدمات به همه نیکوکاران 

و خیران اصفهانی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبرداد:

اعالم آمادگی کمیته امداد برای دریافت نذورات عید قربان

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه  با اشاره به ســرویس دهی ویژه اتوبوسرانی اصفهان در روز عرفه 
اظهار کرد: به مناسبت روز عرفه از ساعت ۱۳ سرویس های ویژه ای برای خدمت رسانی به مردم جهت عزیمت به مقاصد 

۳گانه برگزاری دعای عرفه آماده خواهند بود که بازگشت اتوبوس ها نیز پس از اتمام مراسم به مبدأ انجام خواهد شد.
محمدعلی احمدی افزود: جهت نماز عید سعید قربان نیز تعداد ۱5۰ دستگاه اتوبوس پیش بینی شده که از ساعت 6:۳۰ 

از مبادی میدان قدس، میدان احمدآبــاد، میدان بزرگمهر، میدان آزادی، 
میدان 9 دی، پل یزدآباد، پایانه صفه و مســاجد و پایگاه هایی که سرویس 
نماز جمعه دارند، به مقصد مصای بزرگ امام خمینی)ره( خدمت رسانی 

خواهند کرد.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: برای حضور 
مردم در مراسم دعای عرفه دانشــگاه اصفهان، اتوبوس ها از میدان قدس، 
میــدان احمدآباد، میدان بزرگمهــر، میدان آزادی، پــل یزدآباد، میدان 
جمهوری اســامی و پایانه صفه حرکت می کنند؛ همچنین برای حضور 
مردم در مراسم دعای عرفه گلستان شهدا، میدان قدس، میدان احمدآباد، 

 میدان بزرگمهر، میــدان آزادی، میدان 9 دی، پایانه صفه و پایانه کاوه، محل های اســتقرار اتوبوس برای مســافران
 است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

اختصاص150دستگاه اتوبوس جهت تردد شهروندان روز عرفه

اخبار

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبرداد:

فراهم کردن زمینه جذب 
سرمایه گذاران داخلی وخارجی

رییس اتــاق بازرگانــی اصفهان اظهارداشــت: فعال 
اقتصادی از دولت، طلبکار و از طرفی به بانک بدهکار 
اســت و در برابر طلب خود هیچ دیرکــردی دریافت 
نمی کند؛ ولی برای بدهــی خود باید بهــره دیرکرد 

پرداخت کند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به شرایط  دشوار 
فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان، اعام کرد: چنانچه 
مسئوالن استان و دادگستری در کمیته های قضائی، از 
سرمایه گذاری واحدهای تولیدی حمایت نمی کردند 
در حــال حاضر رونــد تعطیلی این واحدها ســرعت 

بیشتری داشت.
وی درخصوص نــرخ بــاالی بانکی گفــت: برخی از 
تسهیات بانکی با رقم ۳9درصد برای دریافت کننده 
محاســبه می شــود که این عدد به هیچ عنــوان قابل 

پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست.
ســهل آبادی بیــان داشــت: بــه دنبــال حمایت 
قضائــی از ســرمایه گذاران، می تــوان زمینه جذب 
 سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای استان فراهم 

کرد.

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی خبرداد:

بررسی الیحه بازنگری قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی، ازبررسی  الیحه 
بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن خبرداد. 
حســین نحوی نژاد گفت: با توجه بــه اینکه اقدامات 
کارشناســی و نظرات و پیشــنهادات در مورد الیحه 
بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن اتخاذ 
شده، پیش بینی می شود تصویب این الیحه طی یک 

ماه آینده به نتیجه برسد.
معــاون توان بخشــی ســازمان بهزیســتی گفــت: 
پــس از تصویــب مــوارد و بندهــای الیحــه 
حمایــت از حقــوق معلــوالن در کمیســیون 
 تخصصــی، ایــن الیحه بــه صحــن علنی ارســال 

می شود.
نحوی نژاد تاکید کرد: همچنین بــا توجه به صحبت 
های انجام شده با سایر نمایندگان مجلس، مشکلی در 
فرآیند تصویب این الیحه در صحن علنی وجود ندارد و 
به نظر می رسد با رای قابل قبولی برای تصویب نهایی 

به شورای نگهبان ارسال شود.

 اعظم  از دیرباز تامین مســکن برای قشر 
ضعیف جامعــه، دغدغــه تمامی حاجی رضازاده

دولت ها درسطح جهان بوده است؛ 
به گونه ای که ســازمان ملل و نهادهای قانون گذار جهانی، 
قوانینی را برای خانه دار کردن انسان های کم درآمد تصویب 
کرده اند. در کشور ایران هم  قانون اساسی از دولت خواسته 
است تا تمام ســعی خود را برای خانه دار کردن مردم انجام 
دهد و این موضــوع دربرنامه تمامی دولت ها وجود داشــته 
وهرکدام از آنها کارهایی را برای تحقق بخشــیدن به این امر 
انجام داده اند. اما این موضوع در دولت نهم جلوه دیگری پیدا 
کرد؛ تاجایی که برای خانه دار کردن مردم برنامه ای جدی را 

با عنوان »مسکن مهر«پی ریزی کرد.
آنچه طی سال های اخیر به نام »پروژه های مسکن مهر« در 
وزارت مسکن وشهر سازی مطرح شده، تجربه ای جدید برای 
تامین مسکن گروهای کم در آمد جامعه بوده است. دو هدف 
عمده در مسکن مهر شامل سرعت بخشــی به اجرا و نهایتا 
خانه دار شدن مردم و پایین آوردن هزینه های ساخت است. 
این طرح به طور گسترده در بیشتر شهرهای ایران به اجرا در 
آمد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. هم اکنون بعد از گذشت 
چند ســال از اجرای آن  در این گزارش، به بررســی میزان 
موفقیت آن در کانشهر اصفهان پرداختیم. در این خصوص 
گفت وگویی داشتیم با مدیر مسکن و ســاختمان اداره راه و 

شهرسازی استان اصفهان که خواندن آن خالی از لطف نیست.
اجرای اولین مسکن مهر در سال 1390

ایمان طاهر اظهار داشت: ســال ۱۳9۰، اولین پروژه مسکن 
مهر در اصفهان و شهرســتان شهرضا اجرا شــد و از صفر تا 

8میلیون تومان آورده داشت.
مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان اصفهان 
متراژ ایــن واحدها را ۴5متر عنوان کــرد و افزود: واحدهای 
متقاضیانی که با آورده صفر ثبت نام کردند، با وام ساخته شد.
طاهرتصریح کرد: آخرین واحد مسکن مهر نیز با آورده ۳5 تا 

۴۰میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده می شود.
وی افزود: بجز مسکن مهر فوالدشهر که پس از اجرای پروژه، 
به شهر الحاق شد، ســایر پروژه ها خارج از محدوه شهرهای 

استان اصفهان نبود.
بهره برداری کامل از مسکن مهر تا پایان شهریور

این مقام مسئول از بهره برداری پروژه های مسکن های مهر 
استان اصفهان تا آخر شــهریور خبر داد و افزود: از این تعداد 

پروژه، فقط ۲۰۰۰واحد  فوالد شهر باقی می ماند.
مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان اصفهان 
اذعان داشت: موفق ترین پروژه مسکن مهر از نظر زمان اجرا، 
مربوط به مسکن هایی است که توسط تعاونی های مسکن در 

شهرضا ساخته شد.
طاهر افزود: مسکن مهر سه جانبه که در سال ۱۳9۰ ساخته 
شد، در بیشــتر شــهرها از جمله کاشــان، خمینی شهر و 

شاهین شهر موفق بود. 
وی آمار زیاد تولید مســکن در پروژه مســکن مهر را باعث 
پایین آمدن کیفیت آن دانست و با اشاره به اینکه مسکن مهر 
استان اصفهان به تناسب کیفیت در کشور نمره خیلی خوبی 
را دریافت کرد، افزود: اساسا اســتان اصفهان در رتبه بندی 

کشوری جزو رتبه های اول در کیفیت و کمیت قرار دارد.
مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان اصفهان 
در پایان خاطرنشــان ساخت: اولین اســتانی هستیم که در 
 بین کانشــهرها پرونده مســکن مهر را با موفقیت به پایان

 رسانده ایم.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی می گوید استان اصفهان در اجرای مسکن مهر موفق بود؛

نمره خوب »مهر«

یکی از اساسی ترین نیازهای  طبیعی انسان پس از غذا، مسکن است. مسکن مهر نیز چند سالی می شود که در 
کشور جزو پروژه های مطرح بوده که هدف عمده آن تامین مسکن برای گروه های کم درآمد است.

یکی از اعضای شوراي اسالمي شهر اصفهان:

 شهردار اصفهان
 مدیریت جامع نگر دارد

یکی از اعضای شوراي اسامي شهر اصفهان گفت: شهردار اصفهان 
مدیریت جامع نگر دارد و نگاهش جامعیت در مدیریت اســت که 

نقطه مقابل تمامیت خواهي است.
کوروش محمدي درخصوص چرایي انتخاب قدرت ا... نوروزی به 
عنوان شــهردار اصفهان، اظهار کرد: نوروزي فردي پاک دست و 
مردم دار است که از بطن مردم آمده و با دردهاي آنها غریبه نیست؛ 
از ســطوح پایین جامعه شروع کرده اســت و فردي خوش نام در 

اصفهان محسوب می شود. 
وي افزود: توانمندي در مدیریت یکي از ویژگی های دیگر شهردار 
انتخابي اصفهان است. او فردي انقابي است و همواره سعي کرده 
رویکردهاي مثبتي از خود به نمایش بگذارد و جزو نیروهاي فعال 
نظام محسوب می شــود. او از یادگاران دوران دفاع مقدس بوده و 
همین نکته نیز بر انتخاب او از طرف من و بقیه اعضای شورای شهر 

تاثیر زیادي داشته است. 
این عضو شوراي اسامي شهر اصفهان ادامه داد: در دوره فرمانداري 
نوروزی نیز اصفهان در مســیر درســت حرکت کرده و به همین 
دلیل بــا زیر و بم شــهر اصفهان آشناســت. همچنیــن به دلیل 
 ســبقه سیاســي، توانایي اداره و هماهنگي بین نهادها را خواهد 

داشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان با اشاره به حادثه محله مسجد 
سید خیابان علی قلی آقا اظهار داشت: ظهر روز سه شنبه کارگران حوالی 
منطقه ای که دارای بافت فرسوده بود کار می کردند که یکی از کارگران 

در هنگام انجام کار زیر آوار مدفون شد.
محمد شــریعتی با بیان اینکه کارگران موضوع را خیلی فوری به آتش  
نشانی اطاع داده و خودشان هیچ اقدامی انجام ندادند، گفت: ماموران به 
محل حادثه رسیده و محله را از حضور مردم، خلوت و اقدام به آواربرداری 

کردند و کارگر ۴6 ساله را از زیر آوار بیرون  آوردند.
وی با بیان اینکه نیروهای اورژانس هم در محل حادثه حضور داشتند 
که او را به بیمارستان انتقال دهند، گفت: این کارگر آسیب هایی دید اما 

زنده از زیر آوار بیرون آمد.

در محله مسجد سید اصفهان صورت گرفت؛

نجات کارگر ۴۶ساله 
ساختمان از زیر آوار

مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان اظهار کرد: به طور متوســط 
75درصد صورت حساب سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری وصول 

شده و جمع مبالغ قابل وصول نیز ۱۱میلیارد تومان است.
حسن امجدی با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۰۰۰۱۰۰۳۰۰ گفت: این 
سامانه قبل از حرکت هواپیما، مسافران را از آخرین وضعیت پرواز مطلع 
می کند، همچنین ۳۳ کانال به خط ۱99 فرودگاه اضافه شده که در حال 
حاضر مشغولی خط نداریم. در حوزه فرودگاهی سه میلیارد تومان و در 
حوزه هوانوردی نیز سه میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان اظهار کرد: ۱۳ فروند پرواز به 
مدینه و ۱۱ فروند پرواز به جده انجام شده است و ۱۴ شهریور ماه اولین 

عملیات برگشت آنها انجام می شود.

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

بازگشت اولین گروه زائران 
1۴ شهریورماه

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

باخبر  شوید:

آواز پارسی  به اصفهان می رسد
کاخ مجلل چهلستون

روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱6و ۱7 شهریور ماه

+  اصفهان

شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 نظافت روزانه ۴5میلیون مترمربع 
از معابر

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: روزانه ۴5 
میلیون مترمربع از معابر شهر اصفهان باید نظافت شود.

احمدرضا مصور ادامه داد: بر همین اســاس مجموع قراردادهای 
رفت و روب و تنظیف معابر در سال، ۱۰5 میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد نظافت شــهر به صورت 
مکانیزه و توسط ماشــین آالت کوچک، متوســط و بزرگ انجام 
می شود و بر اساس برنامه اصفهان ۱۴۰۰، این عدد باید به 6۰درصد 
برسد؛ البته در برخی از معابر شــهری به دلیل بافت سنتی، امکان 
نظافت به صورت مکانیــزه وجود ندارد. معاون خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان با تمام تاش 

خود سعی می کند هیچ زباله ای در شهر باقی نماند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان اظهارکرد: استان اصفهان در عرصه های مختلف 
مبارزات انقابی نقش خود را به خوبی ایفا کرد و تاثیر بسزایی 
در پیروزی انقاب اسامی داشت؛ همچنین مردم اصفهان در 

دفاع مقدس سهم قابل توجهی داشتند.

سید علی قریشی افزود: بســیاری از استان ها پس از پیروزی 
انقاب اســامی در گرفتن خدمات از استان اصفهان سبقت 
گرفتند؛ درحالی که مردم اصفهان انسان های قانع و کم توقعی 
هستند، آنان مطالبه گری چندانی از دولت نداشته و مسئوالن 

نیز حق این مردم شریف و انقابی را به خوبی ادا نکرده اند.

وی تصریح کرد: برای مثال استان اصفهان با داشتن ۱7۰ واحد 
دانشگاهی، نقشی اساســی در ارتقای سطح تحصیات مردم 
داشته است، اما کشور نتوانسته این استان را در تراز خود حفظ 
کند. قریشی یادآور شد: ایثارگری مردم اصفهان در دوران دفاع 

مقدس به خوبی معرفی نشده است.
وی اضافه کرد: مردم ایران بایــد بدانند که اصفهان در عرصه 
گذشت، ایثار و شــهادت و دفاع مقدس در کشور یکه تاز بوده 

است.   

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

اصفهان، یکه تاز عرصه شهادت و دفاع مقدس در کشور است
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امام علی  عليه  السالم :
در شگفتم از كسی كه در پی يافتن گمشده خويش می  گردد، در حالی 

كه »خود« را گم كرده و در پی يافتن »خويش« نيست!
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 اگر گاهی اوقات دچار خســتگی و استرس شده 
و با حجم زیادی از کار مواجه می شــوید، یک نفس 
عمیق بکشید و یکی از کارهایی که در ادامه پیشنهاد 
می دهیم را انجام دهید تا توجه بیشتری به سالمت 

خود داشته باشید.
 زمانی که کارهایتان زیاد است و کسل هستید برای 
خود گل های تازه و معطر بخرید و اگر کار می کنید 

روی میز کارتان یا جلوی چشمتان قرار دهید.
 اگر ناراحت هستید، با کسی درد دل کنید یا حتی 
گریه کنید، این کار بهتر از این است که همه حرف ها 

را درونتان بریزید.
 اگر بعد از یک هفته کاری خسته شده اید، دیدن 
فیلم هایی که مورد عالقه تان است همراه با نوشیدنی 

و خوراکی های جذاب حالتان را بهتر می کند.
 یک دوش آب گرم یا خوابیدن در وان حمام همراه 

با چند شمع روشن می تواند شما را آرام کند.
 می توانید از ماسک های صورت استفاده کنید که 
خواص خنک کنندگی دارند یا پوست صورت خود 

را ماساژ دهید.
 به جای فکر کردن به اینکه چه کاری برای انجام 
دادن دارید یا مــرور کارهای عقب مانــده، کارها و 
موفقیت هایی که تــا امروز به دســت آورده اید را 

لیست کنید.
 کارهای غیر ضروری را کنســل کنید برای مثال 
رفتن به رستوران با کسانی که زیاد با آنها صمیمی 
نیستید شاید خیلی برایتان هیجان انگیز نباشد و تنها 

وقت و انرژی شما را هدر بدهد.
 اگر به حیوانات عالقه دارید برای بازی با آنها کمی 

وقت بگذارید.
 از فضای مجازی بیشتر فاصله بگیرید، نه تنها چیز 
زیادی را از دست نمی دهید ، بلکه آرامش بیشتری 

به دست می آورید.
 کمی مطالعه کنید، کتاب هایی را که دوست دارید 

تهیه کنید و هر روز یکی از آنها را بخوانید.
 برای خودتان هدایا یا خوراکی هایی بخرید که شما 
را به یاد کودکی تان یا دورانی که دوست داشته اید، 

می اندازد.
 گاهی اوقات همه ما نیاز داریم بدون محدودیت 
زمانی و توجه به کارها و وظایفی که داریم به طبیعت 

برویم و از آن انرژی بگیریم.
 به موســیقی هایی که دوست دارید ، به خصوص 

موسیقی های آرام بخش گوش بدهید.

مهارت زندگی

 با این کارهای ساده
 بیشتر به خودتان توجه کنید

یادداشت

تفریح ندا شاه نوری
از چشم  و هم چشــمی کردن در خرید تلفن 
همراه، اتومبیل، لباس و ظرف و ظروف می گذریم و می رســیم به 
چشم و هم چشمی در تفریح کردن. یکی از جاهایی که خیلی خوب 
می توانیم خودمان را به رخ دیگران بکشــیم، مدل تفریح کردنمان 
است. چون فالنی رفته خارج، )اینجا منظورم خارج دور مثال فرانسه 
است( ما هم باید بریم خارج. بعد این دوست عزیزمان که فکر می کند 
خارج رفتن صرفا به معنی خارج شــدن از مرز است و قدم گذاشتن 
آن طرف خط مرزی باعث یک تحول درونی عمیق و برگشت ناپذیر 
می شــود، وقتی از خارج بر می گردد و چمدان سوغاتی هایش را باز 
می کند، فکر می کنید با خودش چی آورده؟ نخود و کشمش؟ با صدای 

چی؟ نه ببخشید اشتباه شد.
با خودش 6 دست شال و کاله بافتنی آورده که شب عید، همین جا 
کمی باالتر از میدان هفت تیر می دهند جفتی 20 هزار تومان. بعد هم 
اگر بپرسید که خب عزیزم کجاها رفتید و چی دیدید، جواب می دهد 
که خرید کردن دیگه فرصت گشت و گذار برایشان باقی نگذاشته بوده 
و ان شاءا... دفعه بعد! بعضی وقت ها هم یک مدل تفریح بین مردم مد 
می شود، فرض کنید پریدن از آبشار. چون فالنی از آبشار پریده ما هم 
باید این آخر هفته جمع بشویم و برویم از آبشار بپریم حتی اگر ترس 
از ارتفاع داشته باشیم یا اگر دما به زیر صفر رسیده باشد و آبشار یخ 
زده باشد یا به دلیل برداشت بی رویه آب در باالدست رودخانه، آبشار 
یک شبه ناپدید شده باشد یا خبر بدهند که خانواده ای از یک جور 
ماهی گوشتخوار دسته جمعی کوچ کرده اند و صاف زیر همان آبشار 
 چادر زده اند، اینها هیچ کدام نمی توانــد خللی در تصمیم ما ایجاد 

کند. ما باید بپریم و می پریم!

باغ 
کاغذی

کتاب »مرداب روح« نوشته دکتر »جیمز هولیس« به جایگاه               
و نقش موثر رنج ها در تعالی روح می پردازد.

 همه انســان ها به دنبال رهایــی از درد و رنج و رســیدن به 
خوشــبختی هســتند. ما از رنج ها گله می کنیــم و آنها را 
بدشانسی می دانیم. حال آنکه دکتر جیمز هولیس رنج ها را 
موهبتی می داند که به رشد و تعالی روح کمک می کند. وی در 
کتاب » مرداب روح« در مورد رنج، افق جدیدی برای خواننده 
نمایان می کند. در روی جلد کتاب» مرداب روح« جمله ای 
نوشته که در بردارنده پیام کتاب است: رنج ها حرف هایی برای 

گفتن دارند.
  آیا هدف زندگی، رســیدن به شادی اســت؟ به راستی چه 
کسی اســت که آرزوی داشــتن زندگی آرام و شاد را نداشته 
باشد؟ کیست که نخواهد در جایی زندگی کند که تا آخر عمر 
بی دغدغه و رها در آنجا بیاساید و شــاد باشد؟ می دانیم که 
واقعیت زندگی چنین نیست. مسیر زندگی ما اغلب اندوه بار و 
نامعلوم است. اکثر اوقات با روحیه ای سرشار از تاریکی ناشی 
 از احساس گناه، خیانت، شک، افســردگی، خشم و وحشت

 به سر می بریم.

مرداب روح چشم و هم چشمی

دیوانه وار ترین بازی ها در شهربازی های دنیا)2(
دانستنی ها

 اگر چیــزی نخواهید چیزی به دســت
 نمی آورید

زندگــی می خواهد بداند که دقیقــا از آن، چه 
می خواهیــد. اگر چیزی نخواهیــد، چیزی به 

دست نخواهید آورد. 

»حکایت دولت و فرزانگی«
»مارک فیشر«
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زندگی غم انگیز کارمندان ژاپنی
»دیوید تسینسکی« در ســفرش به ژاپن، مجموعه تصاویری از کارمندان 
ژاپنی تهیه کرده و نام آن را »انسان-ماشین« نامیده است زیرا ژاپنی ها مانند 

روبات کار می کنند. 
سال هاست که آنها شب با همکاران و مشتریان خود بیرون می روند و ساعت 
2 نیمه شب به خانه بازمی گردند و دوباره قبل از طلوع آفتاب به محل کارشان 
برمی گردند. گاهی فقط در خیابان ها می خوابند، زیرا نمی توانند از عهده پول 
تاکسی برآیند، چون فقط شبیه گوسفندانی برای شرکت های بزرگ هستند. 
آنها روزانه 14 ساعت یا بیشــتر کار می کنند و مانند ارواح خودمحوری در 
خیابان راه می روند که عمیقا روی حرفه هایی تمرکز کرده اند که دقیقا روشن 
نیست، اما دیدگاه آنها متفاوت است. »فقط 5 سال دیگر به بهترین موقعیت 

در این هرم بی نهایت خواهم رسید.«

دانشمندان موفق به شناسایی پروتئینی شده اند که به عنوان یک سنسور ورزشی 
عمل کرده و می تواند تغییرات جریان خون را در زمان ورزش کردن تشخیص دهد.  
محققان دانشگاه لیدز بریتانیا دریافتند زمانی که قلب در طول فعالیت بدنی خون 
بیشتری را در بدن پمپاژ می کند، پروتئین »Piezo1« در اندوتلیوم یا پوشش درونی 
شریان ها، فشار بیشتری را در دیواره عروق خونی احساس می کند.  در واکنش به این 
وضعیت، به تدریج تعادل الکتریکی در اندوتلیوم تغییر می کند و این وضعیت منجر به 
باریک شدن عروق خونی می شود. باریک شدن عروق خونی موجب کاهش جریان 
خون به معده و روده ها می شود، بدین ترتیب خون بیشتری به مغز و ماهیچه های 
درگیر در ورزش می رسد.دیوید بیچ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»اگر ما نحوه عملکرد این سیستم را متوجه شویم، قادر خواهیم بود تکنیک هایی را 

گسترش دهیم که می توانند با  بزرگ ترین بیماری ها   مقابله کنند.«

قرص ورزش هم به بازار آمد

تصاویر روز

عکس های خالقانه و ترکیبی زیبا

2- ترن هوایی فوجین رایجین 2، ژاپنحرف حساب
ژاپن که در میان انواع تکنولوژی همیشه نامش در جهان 
می درخشد، در این مورد هم از دیگران عقب نمی ماند. رولر 
کوستر فوجین رایجین Fujin Raijin2( 2( دستگاهی 
 )Expoland( بود بسیار محبوب در پارک اکسپولند ژاپن
که در قالب ماشین هایی با 4 صندلی می توانست مردم را 
به خوبی به وجد بیاورد و سرعتش به حدود 75 کیلومتر بر 
ساعت می رسید، اما سانحه ای تلخ در سال 2007 سرنوشت 
این دستگاه را عوض کرد. ماشین ها در یک لحظه از باالی 
فوجین رایجین سقوط کردند. این سقوط یک کشته و 19 
زخمی بر جای گذاشت. چرخ هایی که 15 سال بی وقفه 
کار کرده بودند، گویی از به دوش کشیدن بار سواران خسته 
شده و سبب این حادثه دلخراش شدند.پس از این رخداد 
مسئوالن  اکسپولند ناچار به از کار انداختن این رولر کوستر 

پرطرفدار شدند.
آدرس: ژاپن، شهر سویتا، شهربازی اکسپولند

3- ترن هوایی پارک ارم،  ایران

متاسفانه شــهر بازی معروف تهران، در لیست شهربازی 
های نا امن جهان قرار گرفته اســت. پارک ارم که از سال 
1350 پا برجاست، از نظر متخصصان با شهربازی فرسوده 
و از رده خارج کره شمالی در یک جایگاه قرار می گیرد. ابزار 
زنگ زده و قدیمی و بازی هایی کم کیفیت این مجموعه 
170 هکتاری دست به دست هم داده اند تا یک شهربازی 
نه چندان مرغوب در دل پایتخت جای بگیرد. ترن هوایی 
شهربازی ارم با تکان های شدید و فشاری که به سر و گردن 
برخی ســواران وارد می کند از دیدگاه استفان زوآنزجر، 
کارشناس پارک های موضوعی، بد ترین رولر کوستر جهان 
است.در سال 1393 یکی از دلخراش ترین حوادث پارک 

ارم به وقوع پیوست. 
کابین یکی از وسایل بازی به دلیل نقص فنی و عدم رسیدگی 
کافی سقوط کرد و آسیب جدی از ناحیه سر، گردن و نخاع 
به سه دختر جوان وارد شد. با همه این اتفاقات هنوز هم شهر 
بازی ارم از مراکز اصلی تفریحی پایتخت به شمار می رود و 

آخر هفته ها مملو از جمعیت می شود.
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