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فرمانده انتظامی استان اصفهان:

طرح »خانواده محوری پلیس« 
در اصفهان اجرا می شود

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه جامعه امن، 
آرام، با نشاط و پویا محصول خانواده های سالم و آگاه است از 
اجرای طرح»خانواده محوری پلیس« به منظور جلوگیری 

از آسیب پذیری خانواده ها خبر داد.
سردار مهدی معصوم بیگی در آیین تکریم از خانواده های 
کارکنان فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: خانواده به 
عنوان نخستین نهاد اجتماعی جامعه که در واقع می تواند در 
خیر و شر بودن تک تک افراد تاثیر گذار باشد، بسیار مهم و 
حیاتی است و باید مورد توجه و اهتمام جدی همه مسئوالن 
قرار گیرد.وی افزود: اگر خواهان جامعه ای ســالم، با نشاط 
و پویا هســتیم باید به موضوع خانواده توجه جدی داشته 
باشیم؛ چرا که امنیت و آرامش جامعه، در گرو خانواده های 

سالم و آگاه است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از اجرای طرح »خانواده 
محوری پلیس« توســط این فرماندهی خبــر داد و گفت: 
نیروی انتظامی نیز به نوبه خود مصون ســازی خانواده ها از 
آســیب های اجتماعی و همچنین آگاه سازی آنها نسبت 
به جرایم، آســیب ها و تهدیــدات را در دســتور کار خود 
قرار می دهد.وی افــزود: امروز برقــراری امنیت و آرامش 
یکی از مهم ترین کارها و از ضروریات جامعه اســت که بر 
عهده نیروهای انتظامی قرار گرفتــه و البته این ماموریت 
با دشواری ها و ســختی هایی همراه است که اگر حمایت و 
پشتیبانی خانواده های کارکنان نبود این ماموریت به خوبی 
انجام نمی شــد.وی امنیت را الزمه تولید، اشــتغال، رفاه، 
تحصیل و تحقیق و عبادت عنوان کرد و اظهار داشت: پیش 
نیاز هر کاری در جامعه امنیت است و بدون آن کاری از پیش 
نمی رود و کسانی که این ماموریت بر عهده آنان قرار گرفته 
از همه چیزشان، حتی خانواه خود نیز گذشته اند و به همین 
دلیل مقام معظم رهبری عنوان مجاهد فی سبیل ا... را به 

آنان اعطا کرده است.

بازی مرگ 
8

خبر آخر

با مشارکت مردم، سنت اطعام غدیر در اصفهان احیا می شود؛

میهمان سفره علوی شوید

9

همراه همیشگی غدیر

فرمانده آتشبار

میهمان حضرت زینب)سالم ا... علیها(

پیکر مطهر شهید مدافع حرم شرق اصفهان در آغوش وطن جای گرفت؛

شهیدی که رهرو می خواست

ویژه )پایداری(

»برکه« سوگند می خورد به امامت تو

من بهتر از سیب ها و یاس ها تو را می شناسم؛ چنان که 

غدیر تو را می شناســد. برکه، دو زانو در مقابل تو آینه 

می شود. باد، گیســوی صحرا را شــانه می زند. صدای 

گرامی پیامبر صلی ا... علیه و آلــه را بادها تا دل دورترین 

کوه ها می برد؛ »َمن ُکْنُت َموالُه فَهذا َعلیٌّ َموالُه« صدا، 

عطر امامت توست که جهان می شنود. »برکه« سوگند 

می خورد به امامت تو. همه رودهــا می آیند تا با دریای 

امامت تو پیوند بخورند. همه اقیانوس ها، غبطه می خورند 

به برکه ای که با دستان امامت تو وضو می کند.

عید غدیر خم بر تمامی مسلمانان مبارک باد 
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پوتین خواستار مذاکره با کره شمالی شد
رییس جمهور روسیه، پس از دیدار با رییس جمهور کره جنوبی، خواستار گفت وگو با کره شمالی 
جهت حل بحران به وجود آمده شــد. پوتین گفته است که اعمال تحریم های بیشتر علیه کره 
شمالی نتیجه عکس داشته و حمله نظامی به این کشور مانند چکاندن ماشه فاجعه جهانی است.

بین الملل

سوچی: 

اخبار منتشر شده درباره 
روهینگیا جعلی است!

فارس : رهبر میانمار و برنده صلح نوبــل، پس از افزایش 
فشارها، ســکوتش را درباره قتل عام روهینگیا شکست 
و گفت که اخبار منتشر شــده درباره آنها جعلی هستند؛ 
اخباری که بیشتر آنها از سوی ســازمان ملل مورد تایید 

قرار گرفته است.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، سوچی در گفت وگوی 
تلفنی با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه مدعی 
شد حکومت میانمار از همه مردم این کشور و تمام ساکنان 
اســتان راخین حفاظت می کند. آنگ سان سوچی گفت 
انتشار چنین اخباری درباره روهینگیا و چنین اطالعات 
غلطی، منجر به تمایالت تروریستی خواهد شد. سوچی 
درحالی انتشــار این اخبار را جعلی می خواند که سازمان 
ملل اخیرا طی گزارشی از کشتار مسلمانان و سوزانده شدن 
صدها خانه روهینگیا به دست نیروهای امنیتی میانمار 
خبر داد.رهبر میانمار همچنین گفت: مهمت سیمسک 
معاون نخست وزیر ترکیه هم قربانی اخبار نادرست درباره 
مردم روهینگیا شده و تصاویر نادرستی ازحوادث جاری 
راخین منتشر کرده است. البته این تصاویر بعد از مدتی 
از حساب توییتر معاون نخست وزیر ترکیه برداشته شدند.
سازمان ملل روز سه شنبه گفته بود که بیش از 120 هزار 
نفر از مسلمانان روهینگیا در دو هفته گذشته بعد از افزایش 
خشونت های دولت میانمار علیه مسلمانان، از کشور خود به 
سمت بنگالدش فرار کرده اند. دیده بان حقوق بشر هم اخیرا 
اعالم کرده که شواهد ماهواره ای نشان می دهد دست کم در 
10 بخش از استان راخین، آتش سوزی گسترده ای مشهود 
است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، روز دوشنبه به نقل از 
شاهدان عینی نوشته بود سرهای کودکان روهینگیا توسط 
نیروهای نظامی و شــبه نظامی در میانمار بریده شده و 
تعدادی نیز به صورت زنده سوزانده شده اند. روزنامه گاردین 
نیز در گزارشی درباره شرایط روهینگیا گزارش داده بود که 
آژانس های امدادی ســازمان ملل، همچنان اجازه انتقال 
کمک های امدادی از جمله غذا، آب و دارو به روهینگیا را 
ندارند و امدادگران حاضر در میانمار نیز می گویند انبارهای 

حاوی ذخایر حیاتی در حال غارت شدن است.
درگیری های اخیر در استان راخین در شمال غرب میانمار 
منجر به فرار 125 هزار مسلمان روهینگیا از این کشور شده 
و فشارهای بین المللی بر سوچی که برنده جایزه صلح نوبل 
است،  افزایش یافت. ســران برخی کشورهای اسالمی از 
جمله بنگالدش و پاکستان از ســوچی خواسته اند برای 
بهبود اوضاع تالش کند و سازمان ملل نسبت به شرایط بد 

انسانی هشدار داده است.

در چند سال گذشته که منطقه غرب 
آسیا دچار بحران شده، اختالفات ایران 
و عربستان بیشتر به چشم آمده است؛ اختالفاتی که خصوصا 
بعد از وقوع فاجعه منا و اعدام شیخ نمر در عربستان و همچنین 

حمله به سفارت سعودی ها در ایران به اوج خود رسید.
بعد از این اتفاقات بود که سطح روابط دو کشور به پایین ترین 
سطح ممکن رسید، با این حال بعد از پیروزی های متعدد جبهه 
مقاومت در عراق و سوریه و از سوی دیگر بحرانی شدن جنگ 
یمن برای ائتالف عربستان و جدا شدن قطر از اردوگاه سعودی ها 
و همچنین برکناری ولیعهد عربســتان و به قدرت رسیدن بن 
سلمان که موجب بروز اختالفات متعدد داخلی در این کشور 
شد، به نظر می رسد مسئوالن جدید ســعودی، هرچند برای 
تثبیت موقعیت فعلی و فرار از تنش های داخلی و خارجی بیشتر، 

تصمیم به ترمیم روابط خود با ایران گرفته باشند.
زمزمه های چنین اتفاقی بعد از صحبت های وزیر عراقی مبنی 
بر درخواست سعودی ها از عراق برای میانجی گری میان ایران و 
عربستان و مصاحفه وزیر خارجه سعودی با محمدجواد ظریف 

در ترکیه، در رسانه ها بیش از پیش مطرح شد.
در همین راســتا خبرهایی که از نوع برخورد مســئوالن حج 
عربستان با حجاج ایرانی مخابره می شود، این گمانه زنی ها را 

تقویت کرده است.

حتی خبرهای شنیده شــده حاکی از آن است که عربستان از 
رسانه هاي خود خواست به ایران و شیعه حمله نکنند. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، روزنامه »رای الیوم« چاپ لندن از 
دستور عربستان به رســانه های وابسته داخلی و خارجی برای 
خودداری از حمله به ایران و مذهب شیعه خبر داده که در واقع، 
این دستور در راستای بهبود روابط دو کشور ایران و عربستان 

اعالم شده است.
در این رابطه محمدجواد ظریــف در گفت وگوی اختصاصی با 
شبکه تلویزیونی المیادین در پاسخ به سوال علی هاشم، مجری 
این شبکه، در مورد امکان همکاری ایران و عربستان در موضوع 
مسلمانان روهینگیا ، گفت: ما در همه مسائلی که برای جهان 
اسالم اهمیت دارد، برای همکاری با کشور های اسالمی آمادگی 
داریم. عربستان یک کشور اســالمی مهم محسوب می شود؛ 
بنابراین ما آمادگی داریم برای رسیدگی به مسئله مسلمانان 
روهینگیا با عربستان سعودی همکاری کنیم، همچنین در کنار 
این مسئله، آماده ایم با عربستان درباره دیگر پرونده های منطقه 
همچون پایان دادن به خشونت ها در سوریه، توقف سرکوبگری ها 
در بحرین و خاتمه دادن به نبرد غیرعقالنی و پرهزینه علیه یمن 

همکاری کنیم.
وزیر خارجه کشــورمان در مورد زمینه های مشــترک برای 
گفت وگو میان ایران و عربستان گفت: ما همیشه برای گفت وگو 

آمادگی داشته ایم، اما این مسئله در مورد همسایگان ما صدق 
نمی کند. در صورتی که هرگونه تحولــی رخ دهد ایران از آن 
اســتقبال می کند. ما همیشه اعتقاد داشــته ایم که حج نباید 
سیاسی شود. ما از اینکه می بینیم موسم حج امسال بدون بروز 
مشکالت به پایان خود نزدیک می شود، بسیار خوشحالیم. وی 
درباره مصافحه ای که با عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی، در 
حاشیه اجالس سازمان همکاری اسالمی در استانبول داشت، 
گفت: همچنان که پیشــتر نیز گفتم چنانچه عربستان حاضر 
باشد چرخشی از خود نشان دهد، ایران نیز این آمادگی را دارد. 
در همین راستا علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل نیز درباره توافقات با دولت عربستان اظهار کرد: 
با عربستان در همین حد توافق داریم که حجاج ما سفر کردند 

و این گام مثبتی است.
وی افزود: ما در روابط دو جانبه مشکلی با عربستان نداریم اما 
توصیه ما به عربستان این است که در روابط منطقه ای دخالت 
نکند زیرا این کار به نفع این کشور است. با این اوصاف و در حالی 
که مسئوالن ایرانی در مورد برقراری رابطه دوباره با عربستان 
موضع نســبتا واحدی در گفتار و عمل دارند، به نظر می رسد 

چنین وضعیتی در عربستان صعودی وجود ندارد.
چراکه عادل الجبیر وزیــر خارجه عربســتان، باوجود اینکه 
فعالیت های عربستان برمبنای تالش برای برقراری رابطه با ایران 
است، با تکرار ادعاهای گذشته خود علیه ایران، مدعی شد که 
سخنان وزیر خارجه ایران در خصوص آشتی جویی با عربستان 

سعودی »مضحک« است.
وی ادامه داد: هیچ گونــه جدیت در ایران بــرای گفت وگو و 

همکاری دیپلماتیک نمی بینیم.«
الجبیــر در مورد جنگ کشــورش علیه یمن نیــز گفت: این 
 جنگی اســت که عربســتان آن را انتخاب نکرد بلکه تحمیل 

شده است.
وی در مورد پیشنهاد بازگشایی فرودگاه صنعاء یمن نیز گفت 
که این پیشنهاد ممکن است؛ اگر سازمان ملل اداره این فرودگاه 

را بر عهده بگیرد.
در نهایت واضح اســت که عملکرد متحــد در فضای داخلی 
و خارجــی اردوگاه ایران همچون گذشــته یکــی از عوامل 
دســت برتر ایران در برخورد با موضوعات پیرامون عربستان 
صعودی اســت که البته عکس چنین وضعیتــی در اردوگاه 
عربســتان نیز بــه این موقعیــت جمهوری اســالمی کمک 
فراوانی کرده اســت که به نظر می رســد در آینده نیز چنین 
وضعیتی بر روابط دو طرف حاکم شــود؛ مگر اینکه تغییرات 
 بنیادینــی در نوع نــگاه نظام حاکم عربســتان به مســائل 

دوجانبه صورت گیرد.

يادداشتيادداشت

 دیدار وزیر امور خارجه ایران با 
وزیر امور خارجه واتیکان

 صبح روز گذشــته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با 
»پل گاالگر« وزیر امور خارجه واتیکان دیدار کرد.

پاسخ دفتر رهبر معظم انقالب به نامه مولوی عبدالحمید:

همه موظف اند هیچ گونه نابرابری 
بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و 

مذهبی روا ندارند
دفتر مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید که در آن نسبت 

به برخی تبعیض ها انتقاد کرده بود، پاسخ داد.
متن نامه دفتر مقام معظم رهبری در پاســخ  به انتقادات به شــرح 

زیر است:
جناب آقای مولوی عبدالحمید،

سالم علیکم
مرقومه جنابعالی خطاب به مقام معظم رهبری دریافت و به استحضار 
ایشان رســید. معظم له از اظهار عالقه مندی شــما به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و جانب داری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان های 

واالی انقالب اسالمی قدردانی کرده و فرمودند:
»همه ارکان جمهوری اســالمی موظف اند بر اساس معارف دینی و 
قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و 
نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار 
هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسالمی 
بیندیشند و در راه آن تالش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و 
بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و 

کارشکنی کنند.«
به این امید که با الهام از تعالیم اســالمی و تمسک به اصول قانون 
اساسی همه ما به عنوان ایرانی بتوانیم در جهت اعتالی کشور و تامین 
منافع ملی و تحکیم وحدت و یکپارچگی گام برداریم و نقش خود را 

در انجام وظایف دینی و ملی ایفا کنیم.  محمدی گلپایگانی
الزم به ذکر است که مولوی عبدالحمید در نامه ای به رهبر انقالب، از 

برخی تبعیض ها انتقاد کرده بود.

ريیس جمهور:

آزادسازی مناطق مختلف از دست 
داعش، نتیجه همراهی شیعه و سنی است

میزان: رییس جمهور با بیان اینکه وحدت، نیاز مبرم و جدی جهان 
اسالم است، گفت: آزادسازی مناطق مختلف عراق، سوریه و لبنان از 

دست داعش، از نتایج همراهی شیعه و سنی است.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز گذشته در جلسه 
هیئت دولت با تبریک عید سعید غدیر گفت: ابالغ فرمان خداوند در 
غدیر خم به حدی مهم بود که بدون اجرای آن رسالت پیامبر به طور 

کامل انجام نمی شد.
وی افزود: فلسفه غدیر این اســت که خداوند در کنار قرآن و پیامبر 

مشعل نورانی دیگری در مسیر هدایت بشر قرار داده است.
روحانی اظهار داشت: بسیاری از آیات قرآن کریم در شأن امیرمومنان 

نازل شده است. شیعه و سنی در اصل واقعه غدیر هم عقیده اند.
وی با بیان اینکه وحدت، نیاز مبرم و جدی جهان اسالم است، گفت: 
آزاد سازی مناطق مختلف عراق، سوریه و لبنان از دست داعش، از 
نتایج همراهی شیعه و سنی است. رییس جمهور ادامه داد: باید دعوت 
یمنی ها به وحدت و تصمیم آنها را درباره این کشور بپذیریم؛ چرا در 

منطقه مسابقه تسلیحاتی به راه انداخته اید؟ 
روحانی در پایان گفت: راه حل بحران شبه جزیره کره این است که 
تهدید موجودیت کره شمالی پایان یابد. کسانی که در واشنگتن شعار 
می دهند و تهدید می کنند، درک کنند با کشوری که به سالح اتمی 

دست یافته، نباید شوخی کرد.

عکس روز

دست برتر ايران در واکنش به رفتارهای متناقض عربستان؛

اتحاد در اردوگاه ایران، اختالف در اردوگاه عربستان

در چند روز اخیر مسئوالن ايران بارها بر آمادگی ايران برای برقراری روابط با عربستان تاکید کرده اند و اين در حالی 
است که به نظر می رسد در میان مسئوالن عربستان چنین خط مشی واحدی وجود ندارد.

کافه سیاست

دولت

برنا: محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری، درباره 
سفر رییس جمهور به قزاقستان و آفریقای جنوبی گفت: 
ان شاءا... هفته آینده سفر به قزاقستان انجام می شود اما 
زمان سفر به آفریقای جنوبی هنوز مشخص نشده است. 
وی افزود: در حال طراحی سفر نیویورک رییس جمهور 
هم هستیم و این سفر ان شــاءا... در هفته آخر شهریور 
انجام خواهد شــد. واعظی در واکنش به انتقاداتی که از 
سن کابینه دوازدهم مطرح می شود، تصریح کرد: وقتی 
از کسانی که باتجربه هستند استفاده می شود، می گویند 
چرا از جوان ها استفاده نشــد و وقتی از جوانان استفاده 
می شــود می گویند اینها تجربه ندارند؛ ولی به هر حال 
باید نمره داد و فکر آینده کشور را کرد. وی درباره حضور 
شهردار تهران در جلسات هیئت دولت و اینکه چرا قالیباف 
در این جلسات حضور نداشت، گفت: شهردار جدید تهران 
در جلسات حاضر خواهد بود؛ به هر حال آنها درخواست 

داده اند و رییس جمهور هم پذیرفته است.

نشست بررسی عملکرد فراکســیون امید درباره رای 
اعتماد به کابینه دولت دوازدهم، عصر روز سه شنبه با 
حضور مصطفی کواکبیان عضو فراکســیون امید و دو 
تن از فعاالن سیاسی اصالح طلب، در دفتر حزب اراده 
ملت برگزار شد.کواکبیان در این نشست با بیان اینکه 
اگر قرار باشد روحانی ما را به سمت اصول گرایی ببرد با 
او برخورد می کنیم، ادامه داد: در این مسئله با او تعارف 
نداریم، زیرا هویت اصالح طلبی مخدوش شــده بود و 
فکر می کردیم با این دولت بهتر می توانیم به هویت خود 

برسیم؛ از این جهت آقای روحانی را برگزیدیم.
کواکبیان ادامه داد: از اول هم گفته بودم نام فراکسیون، 
»اصالح طلبان« باشد ولی بعد از آنکه فراکسیون امید 
تشکیل شد، یک عده آمدند گفتند ما مستقل هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصالح طلبان این است که 
همه منتظریم رییس دولت اصالحات برای ما لیست 

ببندد.

ريیس دفتر ريیس جمهوری خبر داد:

روحانی به قزاقستان و 
نیویورک سفر می کند

خط  و نشان کواکبیان برای روحانی: 

روحانی ما را به سمت اصول گرایی 
ببرد، با او برخورد می شود  

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

لزومی ندارد با هیلی وارد 
بحث شویم

سردار طاليی نیک خبر داد:

دریافت یک میلیارد و 
710میلیون دالر از آمریکا

بهروز کمالوندی سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با 
اشــاره به اظهارات نیکی هیلی نماینــده آمریکا در 
سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران دو بار از سقف مجاز 
آب ســنگین عبور کرد، اما هر بار دولت اوباما به آنها 
کمک کرد تا به ســطح مجاز بازگردند، اظهار داشت: 
مبنای قضاوت درباره عملکــرد ایران، نه نیکی هیلی 
و نه هیچ شــخصیت دیگر آمریکایی است، بلکه این 
قضاوت بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است 
که تا به حال ٨ بار پایبنــدی ایران به تعهدات خود را 

اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه پایبندی جمهوری اســالمی ایران 
را چه کســی باید تایید کند، نیکــی هیلی یا آژانس، 
افزود: اگــر تایید این پایبندی بــا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اســت که این نهاد تاکنون ٨ بار این کار 
را انجام داده است؛ بنابراین لزومی ندارد با این خانم 

وارد بحث شویم!

تســنیم: ســردار رضا طالیی نیک، معــاون حقوقی و 
پارلمانــی وزارت دفاع با حضــور در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری  شبکه دو ســیما گفت: در چهار سال اخیر 
درخصوص بیش از ٨0 قرارداد خارجی نظارت و کنترل 
حقوقی داشتیم و در این ســال ها به علت دقت نظر در 
انعقــاد قراردادها و رعایت اصــول حقوقی، تقریبا هیچ 
قراردادی نداشتیم که به دعوای حقوقی منجر شده باشد.

معاون حقوقــی و پارلمانی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون 
داریم به قراردادهای نظامی پیــش از پیروزی انقالب 
اســالمی بر می گردد، افزود: 5 تا 6 روز پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی، در دولت موقت بختیار موافقت نامه ای 
میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و آمریکا منعقد شــد 
که اکنون مطالباتی را در این زمینه از آمریکا داریم که 
بخشی از آن در چند سال اخیر به میزان یک میلیارد و 

710میلیون دالر به ما پرداخت شد.

آگهی دعوت

هیات مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان سهامی خاص به شماره 
ثبت 22745 و شناسه ملی 10260435650 دعوت می گردد که در جلسات مجامع عمومی عادی به 
طور فوق العاده و فوق العاده که در ساعات 9 الی 10 صبح و 11 الی 12 ظهر، روز )جمعه( مورخ 96/6/31 
به نشــانی اصفهان خیابان چهارباغ پایین حدفاصل میدان شهدا و چهارراه تختی جنب بانک ملی مرکز 

جراحی میالد تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
- دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 9 الی 10 صبح مورخ 96/6/31

1- استماع گزارش بازرس و هیات مدیره
2- تعیین حق الزحمه بازرسان

3- تصویب تراز مالی سال 1395 پس از قرائت گزارش بازرس
- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 11 الی 12 ظهر مورخ 96/6/31

1- اتخاذ تصمیم در مورد تصحیح ماده 16 و 17 اساسنامه و حذف یک مورد
2- اتخاذ تصمیم در مورد حذف ماده )الحاقی( 55 اساسنامه

ایســنا: حجت االسالم علی 
کمســاری معاون پژوهشی 
موسســه تنظیم و نشــر آثار 
امام)ره( در نشســتی خبری 
درخصوص علت ایراد گرفتن 
این موسســه به چــاپ جلد 
سوم خاطرات مرحوم ابراهیم 
یزدی، گفت: خاطرات مرحوم 
یزدی مثل ده ها کتاب دیگر 
اســت که طبق قانون وزارت 
ارشاد به موسسه تنظیم آثار امام)ره( فرستاده می شود و ما هم کارشناسی 
ها را انجام دادیم و در نامه ای به ناشر، موارد پانزده گانه ای را برای اصالح 
اعالم کردیم که البته ناشر تاکنون در این زمینه با ما همراهی نکرده است.
وی در پایان توضیح داد: ما به دنبال ممیزی منفی و سانســور نیستیم 
چنین حقی را هم برای خود نمی شناســیم اما آقای یزدی در مواردی 
خالف گویی کرده که یکی از این موارد خالف وصیت نامه امام)ره( است و 

تا اصالح نشود نمی توانیم مجوز دهیم.
کمســاری با بیان اینکه الزم است ســخنان بنیان گذار انقالب اسالمی 
از تحریف مصون بماند، اظهار کرد: در ترویج اندیشــه امام)ره( معاونت 

فرهنگی این موسسه بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد.

معاون پژوهشی موسسه نشر آثار امام)ره(:

ابراهیم یزدی در خاطراتش 
خالف گویی کرده است

فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران با 
بیان اینکه 21 تیپ ارتش در 
سطح کشور به تیپ متحرک 
هجومی ارتقا پیدا کرده اند، 
گفت: در محیط جنگ های 
آینده فضا پیچیده تر خواهد 
شــد به همین دلیل نیازمند 
تحرک و چابکی بیشتر نیروها 

هستیم.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بجنورد اظهار کرد: به همین منظور 
21 تیپ هجومی را در زمینه هــای مختلف ارتقا و کارآمدی، چابکی و 
تحرک یگان ها، در مقابل حرکت و تهدیدهای دشمنان افزایش داده ایم. 
وی ادامه داد: نیروهای مسلح کشور در نهایت توانمندی و آمادگی به سر 

می برند و با این آمادگی هیج خطری کشور را تهدید نمی کند.
وی اظهار کرد: اگر دشــمنان حماقتــی انجام دهند آنهــا را با خاک 
یکسان خواهیم کرد. وی در بخش دیگری از ســخنانش، اشاره ای به 
عضویابی ارتش برای جذب نیرو اشاره کرد و افزود: ارتش نیروهایی را 
که شایستگی داشته باشند، دعوت به کار می کند و این سطح بندی و 

دعوت، به صورت مستمر ادامه دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش مطرح کرد:

ارتقای 21 تیپ ارتش به تیپ هجومی 
برای مقابله با دشمنان

نیروهای مسلحدیدگاهبرجام

زاينده رود
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در شهر

کافه اقتصاد

رفع تصرف ۲۰هکتار زمین بستر زاینده رود
مدیر دفتر مهندســی رودخانه ها و سواحل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
۲۰هکتار از زمین های بستر دریاچه سد زاینده رود با حکم دادستانی شهرستان بن و 

مشارکت کارشناسان واحد حفاظت شرکت از متصرفان پس گرفته شد.

حالل۴۰۲ شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به سه کشور صادر شد

رییس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
بیان اینکه نخستین محموله حالل4۰۲ پاالیشگاه سال 
گذشته به کشور پاکستان صادر شد گفت: این محصول 
امسال به کشورهای پاکستان، عراق، امارات و هند هم 
صادر شــد. ابراهیم کاویانی پور افزود: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با توجه به محدودیت بازار داخلی و اشباع 
آن، توسعه بازار فرآورده های نفتی در خارج از کشور را 
به عنوان یکی از راهبردهای کالن شرکت در دستور کار 
خود قرار داده است. وی با اشاره به کاربرد حالل4۰۲ در 
مصرف رنگ ســازها و کارخانه های رنگ سازی گفت: 
ورود به بازارهای صادراتی، ضمن افزایش درآمد شرکت، 
می تواند تضمین کننده حفظ سطح فروش و در برخی 
موارد افزایش میزان فروش فرآورده های تولیدی شرکت 
باشد. حالل 4۰۲ مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی 
و آروماتیکی به شــکل مایعاتی شــفاف به رنگ آب و 
دارای بوی مالیم اســت و از لحاظ شیمیایی پایدارند و 
خورندگی ایجاد نمی کنند. این ماده شیمیایی به عنوان 
حالل در تینرهای رنگ و الک الکل، حالل خشک کن 
رنگ ها و حــالل در چاپ پارچه کاربرد دارد. شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش 
نفت خام و تولید فرآورده های نفتی از سال1358 آغاز 
کرده اســت و اکنون حدود ۲۲درصد از فرآورده های 
نفتی مورد نیاز کشور را تولید می کند. ایـن شرکت در 
منطقه ای با وسعت 34۰هکتار در شمال غربی اصفهان 
واقع شده و ظرفیت تولید این پاالیشگاه 375هزار بشکه 

در روز است.

دستیابی به تولید روزانه 
۱۱۶ذوب در فوالد مبارکه

مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: شهریور امسال با دستیابی 
به تولید روزانه 11۶ذوب  روزانه بــا ۲1هزار و 315تن 
فوالد مــذاب و ۲۰هزار و 74۶تن تختــال، برگ زرین 
دیگری در آلبوم افتخارات این ناحیه به ثبت رساندند.

محمدرضا بناییان افزایش بهره وری و استفاده بهینه از 
تجهیزات را مهم ترین عوامل دستیابی به این موفقیت 
دانست و افزود: این شرکت موفق شده در سال اقتصاد 

مقاومتی، تولید و اشتغال به این موفقیت دست یابد.
تولید ســاالنه ناحیه فوالدســازی وریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بیــش از پنج میلیون و 

35۲هزار تن تختال است.

 جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی اصفهان برای نخستین بار 
درکشور موفق به طراحی وساخت آجر بدون پخت با استفاده از ضایعات 

سنگ و نخاله ساختمانی شدند.
دانشجوی بســیجی و مبتکر این طرح ،حجم باالی ضایعات ونخاله های 
ساختمانی وسنگبری ها را برای کالنشهر اصفهان مشکل ساز دانست و 
گفت: عالوه بر این برای تولید آجرهای پخته شده موجود در بازار با استفاده 

از خاک، به صورت قابل توجهی سوخت با قیمت باال مصرف می شود.
محمد حسین ســلیمیان مقاومت آجرهای بدون پخت را یک و نیم برابر 
آجرهای معمولی و قیمت نمونه اولیه این محصول را یک سوم قیمت آجر 
معمولی برشمرد و افزود: در کوره های پخت به سبب پخته شدن رنگ های 
محدودی برای آجر امکان پذیر است درحالی که در تولید آجر بدون پخت، 

آجر با محدوده وسیعی از رنگ ها و با بافت یکنواخت تولید می شود.

 ساخت آجر بدون پخت
 با استفاده از ضایعات

سکه تمام بهار آزادی
12،390،000 ریال)طرح جدید(

6،657،000 ریالنیم سکه

3,810,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،260،220 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه تولید کنندگان زنبور عســل اصفهان گفت: عوامل جوی 
نامناسب موجب خسارت ۲۰میلیارد تومانی زنبورداران استان اصفهان شد.
گودرز میرزایی افزود: امسال 5۰درصد تولید و کندوهای زنبور این استان 
دچارخسارت شد. وی با اشاره به اینکه اصفهان دومین تولید کننده عسل 
طبیعی در ایران به عنوان سومین کشور تولید کننده عسل در جهان است 
افزود: سرمای شدید زمستان، کمبود بارش باران، گرمای شدید تابستان 
و به ویژه گرد و خاک و آلودگی هوا از عوامل بروز  خســارت به زنبورداران 
استان اصفهان بوده است. وی با اشــاره به فعالیت 3هزار و 5۰۰ زنبوردار 
 در اصفهان گفت: مقرون به صرفه نبودن بیمه زنبور عسل از 4سال پیش 
تا کنون هم موجب استقبال نکردن زنبورداران برای جبران این خسارت 
شده است. سال گذشــته 98۰هزار کندوی زنبور عسل با تولید هر کندو 

7کیلوگرم در اصفهان سرشماری شد.

خسارت ۲۰میلیارد تومانی 
زنبورداران استان اصفهان 

رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان با بیــان اینکه ایران 
باالترین آمار تولید میوه در غرب آســیا را دارد، گفت: ایران 

در تولیدات 15 میوه در سطح جهانی رتبه زیر 1۰ را دارد.
شــقایق حق جوی جوانمرد، در برنامه »رویداد کارآفرینی 
هم نت« بنیاد نخبگان اســتان اصفهان با اشــاره به آماری 
از تولیدات میــوه به تبییــن علت اهمیت ایــن محصول 
پرداخت و اظهار داشت: ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای 
تولیدکننده میوه اســت و با وجود مشــکالت کنونی برای 
کشاورزی یکی از 1۰ کشور برتر در تولیدات میوه محسوب 
می شود. از میوه های شــاخص تولیدات ایران می توان به 
پسته، انار، خرما، گیالس، زرد آلو، سیب، به، هلو، انجیر و ... 
اشاره کرد. رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه 
3۰ درصد از محصوالت کشــاورزی ما بــه ضایعات تبدیل 
می شود، افزود: 3۰ درصد از محصوالت باغ های ما به ضایعات 
تبدیل می شــود و میزان آب هدر رفته در این 3۰ درصد از 
محصوالت کشاورزی بیشتر از میزان آب کل مصرفی برای 

مصارف خانگی و صنعت است.
وی با اشــاره به جایگاه ایران در تولیدات محصوالت باغی 
بیان کرد: ایران باالترین آمار تولید میــوه در خاورمیانه را 
دارد، در 15 محصول باغی در دنیا جــزو 1۰ تولید کننده 
برتر است و 4 درصد از محصوالت کشاورزی جهان را تولید 

می کند.

حق جوی جوانمرد پیرامون آمار مصرف میوه در استان نیز 
گفت: ما ۲/5 برابر سرانه تولید جهانی تولیدات داریم اما به 
میزان یک چهارم سرانه مصرف استاندارد جهانی از میوه ها 

تغذیه می کنیم و باید به طور ویژه به این مقوله بپردازیم.
 وی در مورد برنامه های کالن بنیــاد نخبگان تصریح کرد: 
4 سال گذشته برنامه ها به سمت کارآفرینی و اقتصاد مبتنی 
بر نوآوری تعریف شــدند، این برنامه از جایی آغاز شد که 

فهمیدیم اقتصاد مبتنی بر نفت، ناکارآمد است.
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان افزود: ما در این برنامه 
قصد داریم که به دانشــجویان و فارغ التحصیالن بیاموزیم 
که چگونــه فرصت های اطراف خود را به موقعیت شــغلی 

تبدیل کنند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در راستای 
توســعه دولت الکترونیک، 14 نوع فرم تقاضا و خدمت در 
شرکت گاز اســتان اصفهان به صورت مکانیزه ایجاد شده 
اســت.  مصطفی علوی به اقدامات انجام شده در راستای 
توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و بیان داشت: با استقرار 
سامانه های الکترونیکی مردم و شبکه دولت، اتوماسیون 
اداری، سیستم 5s )نظام آراستگی( تا حد زیادی استفاده 

کاغذ در مکاتبات اداری گاز اصفهان حذف شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی فرم های تقاضا در 
ارائه خدمات به واحدها و کارکنان بیان داشت: این طرح  از 
سال 83  آغاز شد و در هر سال تعدادی از فرم ها ی مربوط 
به تقاضاها و درخواست ها که به صورت کاغذی و دستی 
انجام می شد، مکانیزه شده و در سیستم اتوماسیون اداری 
شرکت تعریف شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
اظهار داشت: در حال حاضر 14 نوع فرم تقاضا شامل فرم 
درخواست وسیله نقلیه، اخذ شماره پروانه انجام کار ایمنی، 
درخواســت مجوز تردد افراد/خودرو، درخواست گواهی 
اشتغال به کار، درخواست دو ماه علی الحساب حقوق، وام 
اضطراری، علی الحساب حقوق و دستمزد، کاریابی، بازرسی 
فنی، درخواست فوق العاده جذب، ماموریت، علی الحساب 
وام ها، درخواست خدمات راه دور سخت افزار و نرم افزار، 
الکترونیکی شده و در سامانه اتوماسیون اداری )برید( این 

شرکت قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه نهادینه کردن 
دولت الکترونیــک در ادارات و لزوم توجــه ویژه به ایجاد 
بسترهای فرهنگی مناسب، برای اجرای صحیح  طرح های 
الکترونیکی امری ضروری است، برنظارت مستمر وحسن 
اجرای امور ادارات در فرآیند ســامانه اتوماســیون اداری 
شرکت تاکید کرد. علوی ادامه داد: ایجاد بستری مناسب 
برای تعامل آسان، پاســخگویی سریع و رسیدگی موثر به 
تقاضا، شکایات، پیشــنهادها و مشکالت مردم، به حداقل 
رســاندن فاصله زمان ثبت گزارش تــا پیگیری و حصول 
نتیجه، هدایت و کنترل درخواست ها و ایجاد منبع اطالعاتی 
جامع از کلیه درخواست ها و مشکالت  از مهم ترین ویژگی 

سامانه های  الکترونیکی به شمار می رود.

در راستای توسعه دولت الکترونیک صورت گرفت؛

ایجاد ۱۴ نوع فرم تقاضا در شرکت گاز اصفهان به صورت مکانیزه

آمار

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

باالترین آمار تولید میوه در غرب آسیا متعلق به ایران است

خبر

 امضای قرارداد سرمایه گذاری
 شهرک تحقیقاتی با دو شرکت فناور 

با امضای قرارداد ســرمایه گذاری با دو شــرکت فناور هوشمند در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان، تعداد شــرکت های فناور 

سرمایه گذار در این شهرک به صد شرکت رسید.
رییس  شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: قطعه زمینی به  
وســعت ۶41مترمربع با کاربری اداری، تولیدی، تحقیق و توسعه 
به یک شــرکت فناور هوشــمند و قطعه زمینی به وسعت دو هزار 
و3۲3مترمربع و کاربری اداری، تولیدی، تحقیق و توسعه به شرکت 

فناور دیگری در پارک علم و فناوری شیخ بهایی واگذار شد. 
مهدی کشمیری افزود: یکی از این شرکت های دانش بنیان روی 
ســخت افزارهای پردازش موازی از قبیل FPGA و DSP جهت 
کاربری های خاص شــامل پردازش تصویر و صــوت و همچنین 
سیستم های مبتنی بر ارسال و دریافت داده روی مدیاهای مختلف 
از قبیل فیبر نوری و بیســیم فعالیت می کند. وی گفت: شــرکت 
دیگر نیز با موضوع مهندســی معکوس، طراحی و ساخت قطعات 
صنایع پتروشیمی، پاالیشــگاهی و مجموعه های صنعتی مشغول 

به فعالیت شد. 
رییس  شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افــزود: پارک علم و 
فناوری شیخ بهایی 15۰پالک مجزا در زمین ها و 94واحد مستقل 

درساختمان های چند مستاجره )MTB( دارد.

بازار

قیمت انواع پرینت سرور

TP-LINK TL-PS310U تی پی لینک

 1,530,000
ریال

 1,690,000
ریال

TP-LINK TL-PS110U تی پی لینک

 1,480,000
ریال

 1,150,000
ریال

TP-LINK TL-PS110P تی پی لینک

 1,190,000
ریال

 1,512,000
ریال

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ادامه دار بودن 
طرح تشــدید نظارت بر بازار توزیع و عرضــه اقالم ضروری 
در آستانه بازگشایی مدارس در اســتان از 1۲ شهریورماه تا 
5 مهرماه، با نظــارت 1۲4 نفر از بازرســان اصناف به همراه 
135 نفر از ناظران افتخاری در ســطح استان خبر داد.جواد 
محمدی فشــارکی با اعالم این مطلب، گفت: با توجه به آغاز 

فصل تحصیلی و ایام بازگشــایی مدارس و همچنین افزایش 
تقاضا در برخی از کاالها و خدمات، این مدیریت در راستای 
پیشــگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها، طرح تشــدید 
بازرسی و نظارت ویژه بازگشــایی مدارس در سراسر استان 
را برگزار می کند.وی هــدف از اجرای این طرح را جلوگیری 
از افزایش بی رویه قیمت ها و برخورد بــا تخلفات احتمالی، 

نظارت بر رعایت نرخ های تعیین شده برای این کاالها در کنار 
جلوگیری از عرضه محصوالت بی کیفیت و بدون اســتاندارد 
به عنوان مهم ترین برنامه  این طــرح اعالم کرد و افزود: طرح 
تشــدید نظارت و کنترل بازار با هدف نظارت بر روند عرضه 
لوازم التحریر، کیف و کفش، پوشــاک و روپــوش مدارس، 
ازروز گذشته به صورت همزمان در سراســر استان اجرایی 
شده است.محمدی فشارکی با اشاره به افزایش تقاضا جهت 
برگزاری حراج و فروش فوق العاده در برخی از صنوف، گفت: 

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی هر فرد 
صنفی قبل از اینکه اقدام به فروش فوق العاده کند باید قبل از 
هر گونه اقدامی ابتدا مجوز الزم از اتحادیه صنف مربوطه اخذ 
کرده و کاالی خود را با تخفیف 1۰ الی 15 درصد زیر قیمت 
بازار عرضه کند.جواد محمدی فشارکی همچنین یادآور شد: 
تعداد بازرسی ها در سال 95 نســبت به ایام مشابه سال 94 
افزایش 38 درصد را نشــان می دهد که این میزان بازرسی 

منجر به کاهش 5۶ درصدی پرونده ها شده است.

طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی تا مهرماه ادامه دارد

فرارو: بیست و هشتم آذر ماه ســال 89 هنگامی که فرمان 
اجرای طرح موســوم به »هدفمندی یارانه ها« صادرشــد، 
هیچ کس تصورش را نمی کرد هفت سال دیگر این طرح به 
بزرگ ترین چالش اقتصاد ایران بدل شــود، کسی فکرش را 
نمی کرد از هدفمندی یارانه ها بدترین بخش آن یعنی فقط 

45 هزار تومان یارانه نقدی اش باقی بماند. 
هدفمندی یارانه ها با این ذهنیت آغاز شــد که می تواند به 
تولید داخلی و بخش صنعت کمک بزرگی کند و موانع را از 
جلوی پای تولید کنندگان بردارد، امــا این طرح صنعت و 
تولید داخلی را بیش از گذشته به ورطه ورشکستگی کشاند.

حتی کار به جای کشیده شد که وزیر مسکن از تنبل شدن 
ایرانی های به خاطر یارانه نقدی سخن گفت. عباس آخوندی 
ســال 93 در این باره گفت: »توزیع یارانه، ایرانی ها را تنبل 
کرده و گاهی باعث شده افراد در شهرهای کوچک دست از 

کار بکشند.«
قرار بود با حذف آرام و پلکانی یارانه حامل های انرژی قیمت 
ها واقعی شود، اما عمال با گذشت هفت سال، نرخ هیچ یک 
از حامل های انرژی واقعی نشده است. دلیل آن هم روشن 
اســت؛ دولت در وضعیت اقتصادی کنونی که میراث طرح 
هدفمندی اســت جرأت حذف یارانه حامل های انرژی را 
ندارد. در واقع به درســتی از نارضایتی و حتی طغیان های 

اجتماعی هراس دارد.
اکنون هفت ســال از اجرای هدفمندی یارانــه می گذرد، 

قیمت حامل های انرژی واقعی نشده و یارانه نقدی همچنان 
پرداخت می شــود. صنعــت و اقتصاد کشــور در رکود به 
ســر می برد و دولت به شدت بدهکار اســت، بدهکاری که 
 بخشــی از آن ناشــی از هزینه های پرداخت یارانه نقدی

 است. 
اکنــون هفت ســال از اجــرای هدفمندی می گــذرد، از 
هدفمندی فقط »یارانه نقدی« آن باقی مانده است. سوال 
اساسی این است که دولت دوم حسن روحانی برای »یارانه 
نقدی« چه طرحی دارد. وزیر کنونی اقتصاد تاکنون در این 

باره طرحی ارائه نکرده است. 
روحانی در دولــت اول تالش کرد با طــرح هایی همچون 
خود اظهاری و یا با شناسایی ثروتمندان یارانه نقدی آنها را 
حذف کند. آخرین اقدام در سال 95 صورت گرفت که سه 
میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه کنار گذاشــته شدند،اما 
این روند در سال 9۶ متوقف شد، شاید به خاطر انتخابات و 

تبعات سیاسی آن.
اما اکنون دولت فرصت دارد تصمیم درســت درباره یارانه 
نقــدی بگیرد. اخیــرا پرویز فتــاح، رییس کمیتــه امداد 
پیشــنهادی در این بــاره ارائه کرده اســت. وی گفته: »به 
دولت اعالم کردیم حاضریم متولی پرداخت یارانه باشیم به 
این صورت که پرداخت یارانــه را قطع و اعالم کند هر کس 
نیازمند دریافت یارانه است، به کمیته امداد مراجعه کند. در 
آن صورت خود به خود، بسیاری از دریافت یارانه انصراف می 

دهند و ما اهلیت متقاضیان را بررسی می کنیم.« 
در همین رابطه مهدی پازوکی  اظهار کرد: »پرداخت یارانه 
نقدی به شکل کنونی قطعا خطاســت. این شیوه هدفمند 

کردن یارانه ها نیست بلکه توزیع  پول است.«
وی در ادامه افزود: »از جمعیت 8۰ میلیونی ایران بیش از 74 
میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند. یعنی دولت ساالنه حدود 
4۲هزار و پانصــد میلیارد تومان یارانه مــی دهد. پولی که 
ساالنه باید هدف سرمایه گذاری شود از سال 89 توزیع شده 
است. از سال 89 تا پایان سال94 میزان یارانه نقدی بیش از 

دو برابر بودجه عمرانی این 5 سال بوده است.«
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: »این نشان می 
دهد که ما نه تنها یارانه نقدی را هدفمند نکرده ایم، بلکه با 
توزیع پول مشکالت بزرگی برای بودجه، اجرای طرح های 

عمرانی و اشتغال زایی در کشور به وجود آوردیم.«
پازوکی با اشــاره به اســتدالل های دولت محمود احمدی 
نژاد درباره یارانه نقدی گفت: »متاســفانه به دلیل تبلیغات 
نامناســب دولت قبل مردم یارانه نقدی را حق قانونی خود 
می دانند. چندی پیش برای کاری تحققی به کرمانشاه رفته 
بودم در آنجا یک پزشک که ماهانه 7۰ میلیون تومان درآمد 
دارد یارانه 45 هزارتومانی دریافت می کرد با این استدالل 

که پول امام زمان است و حق ماست.«
این اقتصاددان تاکید کرد که با توجه بــه نرخ تورم اکنون 
قدرت خرید با این رقم یارانه نقدی بسیار کاهش یافته است؛ 
بنابراین مجموعه نظام )ســه قوه( باید تصمیم بگیرند که 

یارانه نقدی به این شکل حذف شود.
وی در این باره پیشــنهاد کرد: »فقط به ســه دهک پایین 
جامعه، افراد تحت پوشــش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر 
خانوارهای فقیری که توســط وزارت رفاه شناســایی می 
شوند، یارانه نقدی پرداخت شــود. حداکثر تعداد این افراد 

زیر ۲4میلیون نفر هستند.«
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: »اگر این کار انجام شود 
می توانیم در مرحله بعد یارانه نقدی را برای این سه دهک 
افزایش دهیم تا در کاهش فاصله طبقاتی اثر گذار باشــد و 

حق به حق دار برسد.«
وی تاکید کرد: »البته دولت بایــد کاری کند که با توانمند 
سازی افراد نیازمند آنها را آرام آرام از زیر پوشش خود خارج 
کند. آنها باید بتوانند خود کســب درآمد کنند و نیازی به 
یارانه دولت نداشــته باشــند. این که دولت برای آموزش و 
بهداشت هزینه کند مناسب اســت، اما توزیع یارانه از بین 

بردن منابع است.«
 این کارشناس مســائل اقتصادی در ادامه از وضعیت بانک 
اطالعاتی کشــور برای تصمیم گیری های اقتصادی انتقاد 
کرد و گفت: »براساس گزارش یک گروه پژوهشی در وزارت 
رفاه 4۲ درصد از افراد مســتمری بگیر کمیتــه امداد غیر 
نیازمند هستند. 7۲ درصد از کســانی که به عنوان کارگر 
ساختمانی بیمه شــده اند، نیازمند نیســتند در واقع اصال 

کارگر ساختمانی نبوده اند.«  

7 سال از ارائه طرح هدفمندی یارانه ها گذشت؛

سرنوشت مبهم »یارانه نقدی«
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۱۸شهریور ؛ برپایی کنسرت گروه موسیقی پیام
کنســرت »گروه موســیقی پیام« با اجرای کــودکان، نوجوانــان و جوانــان تحت درمان 
شیمی درمانی، روشندل، آسیب نخاعی و کودکان کار، شنبه، ۱۸شهریور ساعت۲۱، همزمان 

با عید غدیر در سالن هالل احمر اصفهان برگزار می شود.

اخبار

با حضور سعید محسنی برگزار می شود؛

دومین دوره جلسات فیلم نامه خوانی
دومین دوره جلسات »فیلم نامه خوانی« در ادامه نخستین دوره 
این جلسات در فصل پاییز با حضور »سعید محسنی« برگزار 
می شود.اولین جلسه این دوره سه شنبه ۱۸مهر بوده و جلسات به 

صورت هفتگی برگزار خواهد شد.
در پایان دومین دوره نشست ها، در صورت تایید استاد و شورای 
فیلم نامه دفتر، فیلم نامه های برگزیده جهت تولید از طرف سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان حمایت خواهند شد.
در پایان دوره دوم، هنرجویان و نویسندگان محترم دو دوره، 
تا پایان بهمن ماه برای بازنویسی آثار خود فرصت خواهند 
داشت. باتوجه به ظرفیت محدود برای پذیرش اعضا در جلسات 
فیلم نامه خوانی و خوانش حداکثر ۲۰ الی ۲۲ فیلم نامه، بر اساس 
اولویت هنرجویان »نخستین دوره نشست های تحلیلی-آموزشی 
فنون فیلم نامه نویسی«، برنامه »انتقال تجربه« و شرکت کنندگان 
»نخستین دوره جلسات فیلم نامه خوانی« و »کارگاه فیلم سازی 
تجربی« پذیرفته می شوند.عالقه مندان برای ثبت نام در این دوره 
تا ۲۵شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به دفتر تخصصی سینما 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان واقع در خیابان 

باغ گلدسته، طبقه زیرین کتابخانه مرکزی اقدام کنند.

خبر

به زودی به پایان می رسد؛

طرح اصالح آجرفرش 
پشت بام مسجد جامع عتیق 

سرپرست پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان 
ضمن اشاره به پیشرفت طرح های در حال اجرا در مسجد 
جامع عتیق اصفهان اظهارکرد: طرح اصالح سنگ فرش 
قسمت هایی که در پای ستون های مسجد نم می داد 
بیش از 3۰ درصد پیشرفت داشته است و تا ۱۰ روز 

آینده به اتمام خواهد رسید.
حسین یزدان مهرافزود: طرح اصالح آجرفرش پشت بام 
مسجد با 3 هزار مترمربع مساحت بیش از 9۵ درصد 

پیشرفت داشته و روبه اتمام است.
وی گفت: سقف های از بین رفته مدرسه مظفری نیز 
با مرمتی که صورت گرفته در حال بازگشت به حالت 
قبل است. سرپرست پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق 
اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از اکیپ های ما در حال 
کار روی سنگ فرش حیات مسجد و کانال های دفع 
رطوبت ضلع جنوبی مسجد و کوچه های اطراف است 
تا با ساماندهی، ایزوله و عایق بندی کردن آن، جلوی 
نفوذ رطوبت در مسجدگرفته شود؛ چرا که قبال آبی که 
در این کانال ها وجود داشت در مسجد نم ایجاد می کرد. 
یزدان مهر عنوان کرد: هزینه این طرح ها یک میلیارد 

تومان است که تا اواخر مهرماه  به اتمام خواهد رسید.

مدیر حوزه هنری اصفهان خبرداد:

شروع عملیات بازسازی سینما 
ساحل از مهرماه

مدیر حوزه هنری اصفهان با اشاره به بازسازی سینما 
ساحل اظهار داشت: اوایل مهرماه بازسازی سینما 
ساحل اصفهان آغاز می شود تا به سالن های پردیس این 
شهر افزوده شده و فضای سینمایی افزایش یابد.مهدی 
احمدی فر افزود: قرار بود این بازسازی زودتر انجام شود 
اما به دلیل اکران فیلم های زیادی در تابستان و کمبود 
فضای سینمایی تصمیم گرفته شد در 6 ماه نخست سال 

از این فضای سینمایی استفاده شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ماه های محرم و صفر 
نیز بار سینمایی کم می شود می توان در مهرماه این 
بازسازی را انجام داد. مدیر حوزه هنری اصفهان با اشاره 
به اعتبار تخصیص یافته برای این سینما گفت: طرحی 
که برای آن در نظر داشتیم تغییراتی داشت، پیش بینی 
اولیه حدود 3/۵میلیارد بود که اگر آن تغییرات انجام 

شود به این سقف اضافه می شود.

مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهان با اشــاره بــه برگزاری 
نمایشگاه ملی صنایع دستی اظهار داشــت: نمایشگاه ملی 
صنایع دستی ۲۲ شهریور در مجموعه جهانی کاخ چهلستون 

اصفهان با حضور سایر استان ها برگزار می شود.
فریدون الهیاری افزود: این نمایشگاه یک هفته ادامه دارد و 
برنامه های جانبی بسیاری در حوزه صنایع دستی و رشد آن 

در نظر گرفته شده است. 
وی بیان کرد: برگزاری کارگاه های مختلف در حوزه صنایع 
دســتی و نشســت های تخصصی در این زمینه و همچنین 
تجلیل از پیشکســوتان این حوزه از برنامه های جانبی این 

نمایشگاه است.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تصریح کرد: نمایشگاه ملی 
صنایع دستی ایرانی، باید معرف صنایع دستی ایران و به ویژه 
توانمندی هــای هنرمندان اصفهان به عنوان دومین شــهر 

جهانی صنایع دستی باشد.
وی خاطرنشــان کرد: تالش خواهیم کرد تا نمایشگاه های 
دوساالنه صنایع دســتی اصفهان به صورت ملی و بین المللی 

در تقویم نمایشگاه های کشور ثبت شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

اصفهان گفت: توجه به ظرفیت طبیعت گردی و اقامتگاه های 
بوم گردی در توسعه متوازن گردشگری در مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته با توجه به شعار سال و توسعه اشتغال در 
مناطق محروم روستایی، هدف از برگزاری این همایش است.
فریدون اللهیاری، با تاکید بر جایگاه نخست استان اصفهان 
در حوزه اقامتگاه های بوم گردی در کشور افزود: بیش از ۲۰۸ 

اقامتگاه بوم گردی در استان اصفهان وجود دارد.
وی تصریح کــرد: با توجه به رشــد و توســعه اقامتگاه های 
بوم گردی در کشور و استان الزم است تبادل اطالعات، دانش 
و تجربه در این حوزه صورت پذیرد تا ایــن مهم با برگزاری 

چنین همایش هایی در آینده محقق می شود.
به گفته وی،شهرســتان خــور و بیابانک اســتان اصفهان 

بیشترین اقامتگاه بوم گردی در استان اصفهان را دارد.
اللهیاری اظهارداشــت: یکی از ظرفیت های جدی در حوزه 

گردشگری، حوزه طبیعت گردی بوده است. 
دبیر کمیتــه ملی طبیعت گردی کشــور گفت: ســازمان 
میراث فرهنگی برای تداوم پایدار و رو به رشد اقامتگاه های 
بوم گردی، ۵۰۰ روســتا را به صورت پایلوت برای این مهم 

درنظر گرفته است.

  محمد علی فیاضی بعد از ظهر دیروز در حاشــیه نخستین 
همایش ملی اقامتگاه های بوم گردی و گردشگری پایدار در 
کاشــان گفت: برای ایجاد اقامتگاه هــای بوم گردی در این 
روستاها، ســازمان های همکار یعنی بنیاد مسکن، وزارت 
کشور و معاونت مناطق محروم روستایی ریاست جمهوری 

همکاری خواهند داشت.
وی از  وجود 67۰ اقامتگاه بوم گردی در کل کشور خبر داد 
و گفت: بیشترین فراوانی اقامتگاه بوم گردی کشور در حوزه 

بیابانی و کویر است.
فیاضی افزود: با توجه به اینکه توسعه گردشگری روستایی به 
عنوان یک اصل گردشگری مبتنی بر اولویت پایدار، یکی از 
اولویت های سازمان میراث فرهنگی بوده، پیش بینی شده 
است تا پایان برنامه ششم دو هزار اقامتگاه بوم گردی در کشور 
ایجاد شود. فیاضی ضمن اشاره به ایجاد مولد در جهت ایجاد 
شغل پایدار در مناطق کمتر برخوردار و روستایی که بیشترین 
مهاجرت به حاشیه شهرها را داشته است تصریح کرد: یکی 
از امور انجام شده، ایجاد تفاهم نامه با سازمان های همکار در 

جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
به گفته  وی، با تفاهم نامه ایجاد شــده با بنیاد مسکن، خانه 
های روســتایی مخصوصا روســتاهای پایلوت می توانند از 

تسهیالت بنیاد مسکن استفاده کنند.
 وی از ایجاد تفاهم نامه ســه جانبه در کل کشــور یاد کرد و 
گفت: بر اساس این تفاهم نامه، مدیرکل روستایی استانداری، 
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان و مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان موظف هستند بستر الزم 
برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی در روســتا را به سرعت ایجاد 
کنند. فیاضی،با اشــاره به ایجاد تفاهم نامه با وزارت کشور 
گفت: در این تفاهم نامه اعتبــار ۱۰۰ میلیون تومانی برای 

زیرساخت ها از طریق سازمان دهیاری ها فراهم شده است.
وی اظهارداشت: این مهم نیز در ســال جاری با استفاده از 
پتانسیل دهیاری ها به عنوان متولی روستاها انجام خواهد 

شد. 
دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشــور، بــا تاکید بر انعقاد 
تفاهم نامه با معاونت مناطق روســتایی و محروم ریاســت 
جمهوری اذعان داشت: این معاونت ظرفیت های خوبی در 
زمینه پرداخت تســهیالت دارد. فریدون اللهیاری با اعالم 
خبر آغاز مرمــت مجموعه تاریخی آتشــگاه اصفهان اظهار 
داشت: مرمت این بنای تاریخی از شــهریور ماه سال جاری 
آغاز شــد. وی افزود: این عملیات مرمتی با اعتباری بالغ بر 
۸۰۰ میلیون ریال صورت گرفته و پیش بینی می شــود این 
مرحله از مرمت طی سه ماه و تا پیش از آغاز فصل بارندگی 

اصفهان به اتمام برسد.

روز گذشته اتفاقات فرهنگی زیادی در شهر اتفاق افتاد که از جمله آنها، می توان به برپایی  زاینده رود 
نمایشگاه صنایع دستی،مرمت کوه آتشگاه و انتخاب اصفهان به عنوان رتبه نخست در حوزه 

اقامتگاه های بوم گردی در کشور اشاره کرد که جزئیات آنها را در ادامه می آوریم.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

تالش برای ثبت نمایشگاه های صنایع دستی در تقویم کشور

اینستاگردی

واکنش بازیگرایرانی به بازگشت شهیدفهمیده  آذربایجان؛

جنست از زمین است!

پیکر مطهر شــهید حســن جنگجو که به شــهید فهمیده  استان 
آذربایجان شــهرت داشــت، صبح روز گذشــته وارد فرودگاه امام 
خمینی)ره( تبریز شد و مورد استقبال مردم و مسئوالن استانی قرار 
گرفت. در همین راستا پرستو گلســتانی بازیگر سینما و تلویزیون 
در صفحه اینستاگرامش مطلبی را خطاب به این شهید مفقوداالثر 

منتشر کرد. پرستو گلستانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
»فردا می آیی، بعد ســی و چهار سال قدمت بر سر چشم پدر جبهه 
بود و من جنگ را می شناختم؛ تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای 
مدرسه با عکس تو گذشــت و همواره فکر می کردم تو ... جنست از 

زمین است ؟«

ابالغ رای
6/145 کالسه پرونده: 46/96 شــماره دادنامه: 672- 96/4/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: جمال ذهبیون نشانی: اصفهان- 
شاهپور شهرک صنعتی امیرکبیر بلوک 8 پالک 52. خوانده: حسن صدیقی نشانی: 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه ســه فقره چک جمعا به مبلغ 13/500/000 ریال 
به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه داردسی و قرار تامین خواسته. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای جمال 
ذهبیون فرزند محمد علی به طرفیت آقای حســن صدیقی فرزند علی به خواسته 
مطالبه مبلــغ 13/500/000 ریال وجه چک به شــماره 958258 و 380735/23 
و 380734/37 به عهده بانک تجارت و ملت به انظمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه ک ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ در نشــر آگهی جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده  دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مســتندا به مواد 310و 313 قانون تجارت و ماده واحد قانون استعاریه 
تبصره الحاقی ماده 2 صدور چــک و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د. م حکم 
بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/342/500 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/10/20، 95/10/10، 
95/9/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 
15422 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه()331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/309 کالسه پرونده: 96-275 شماره دادنامه:96/5/23-9609976796101094 
مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید جمشیدیان 
قلعه سفیدی به نشانی اصفهان مشتاق دوم برآن شــمالی روستای جوزدان پشت 
کوچه کشاورز، خوانده: بتول اجل لوئیان به نشانی مجهول المکان،  خواسته: مطالبه 
یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی حمید جمشیدیان 
قلعه ســفیدی به طرفیت بتول اجل لوئیان به خواســته مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال وجه چک به شــماره 753083  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 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 رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و چهارصد هزار   400/000 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )96/11/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:16447 
شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )301 

کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
6/316 کالسه پرونده: 950747 شماره دادنامه:96/1/27-9609976793700541 
مرجع رسیدگی: شــعبه 7 شــورای حل اختالف، خواهان: شــرکت اعتبار کوثر با 
مدیریت عاملی عیسی رضایی با وکالت صبا حســین پور به نشانی اصفهان میدان 
انقالب پاساژ انقالب طبقه دوم واحد 201، خواندگان: 1- سهیل سلیمانی 2- سیما 
طاهری 3- سارا سلیمانی کورکی همگی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  شــرکت اعتبار کوثر با مدیریت عاملی عیسی رضایی به طرفیت 1- سهیل 
سلیمانی 2- سیما طاهری 3- سارا سلیمانی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال وجه چک به شــماره 333548-95/3/21 به عهــده بانک آزادی به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خــود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیــت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخــت مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارمیلیون و هشتصد و پنجاه  و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/3/21(  تا تاریــخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:16409 
 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)323 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970350900446 شــماره پرونــده:  /349
9509980350901088 شــماره بایگانــی شــعبه: 951247 . خواهان: صندق 
کارآفرینی امید ) صندق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت 
خانم عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی اصفهان- اصفهان- اصفهان خیابان 
هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه 
عباسی خواندگان: 1- آقای ولی ا... جعفری فرزند بختیار به نشانی اصفهان- خ زینبیه 
- خ دکتر مفتح- کوچه حکیم شفایی- پ 51، 2- آقای حسنعلی اکبری فرزند بارون 
به نشانی اصفهان - زینبیه - ارزنان- کوی بهار آزاذی- کوچه بنفشه - فرعی سوم- 
سمت راست - پ سوم 3- آقای عبدا... مرادی فرزند محمدعلی به نشانی مجهول 
المکان. خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه وجه دادگاه با بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید.رای دادگاه: درخصوص 
دعوی خواهان صندق کارآفرینی امید) صنــدق مهر امام رضا( با وکالت خان عزت 
دهقان کدنوئیه فرزند مراد بطرفیت خواندگان 1- ولی اله جعفری فرزند بختیار 2- 
عبدا... مرادی فرزند محمد علی 3- حسنعلی اکبری فرزند بارون به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت قرارداد وام به شرح متن دادخواست به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات 
در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت 
از اشتغال ذمه وی داشته و نظر به اینکه وی دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول 
و ابراز نداشته و دلیلی بر برایت ذمه یا بطالن دعوی اقامه و ارایه ننموده و دعوی و 
مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و اعتراضی  از سوی خوانده باقی مانده است و 
با تمسک به اصل استصحاب لذا دعوی طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به 
مواد 522- 519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/900/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
1395/11/17 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجرای حکم محاسبه 
می گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر  و اعالم می گردد رای 
صادره نسبت به خوانده غیابی ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های 
تجدید نظر استان و نسبت به دیگران رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر اســتان می باشد. 
م الف: 15364 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی  شهرســتان اصفهان )436 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

6/351 کالسه پرونده: 950778 شــماره دادنامه: 960390- 1396/8/22 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهرداد مظاهری. 
خیابان ابوذر کوی باغ جنت پالک 22 ســاختمان پاسارگاد واحد19. وکیل: احسان 
رفیعیان. خیابان وحید ابتدای خیابان مارنان ســاختمان ناژیــن 3 واحد4 . خوانده: 
مهدی سلطانی هفشجانی. مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مهرداد مظاهری 
به طرفیت مهدی سلطانی هفشجانی به وکالت احسان رفیعیان به خواسته مطالبه 
مبلــغ 199/500/000 ریال وجه 3 فقــره چک به شــماره 140418- 94/8/1 و 
140419- 94/9/1 و 140420- 94/10/1 عهده بانک ملت به انظمام خســارات 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونــده و. گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محــال علیه و با توجه به اظهــارات خواهان در 
جلسه رســیدگی مورخه 96/2/19 عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده 
و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاشورا 
بشرح صورت جلسه مورخه 96/2/19 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب 
دین و مستندا به ماده 11 قانون شــورا های حل اختالف و مواد 310و 311و 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و نود ونــه میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 5/737/500 
ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف: 15333 
 شعبه 39 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)360 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/318 کالسه پرونده: 960182 مرجع رسیدگی: شــعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: مصطفی ترابی به نشــانی: اصفهان خ ســروش کوی هوشمند 
کوچه مجتمع بوستان بن بســت شــهید مهدری پ 29 خوانده: محمد کدیور به 
نشانی مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه حواله. با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای مصطفی ترابی به طرفیت محمد کدیور به خواســته مطالبه مبلغ 
27/200/00 رســید عادی به تاریخ 92/12/10 که به امضاء خوانده رسیده و نشانه 
طلبکار بودن خواهان اســت به انضمام مطلق خســارات قانونی. با عنایت به بقای 

اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده 
مبنی بر اینکه دلیل مســتندی مبنی بر پرداخت بدهی خود ارائه نکرده و در جلســه 
دادرسی حاضر نگردیده اســت. بالدلیل تلقی می گردد، شــورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و دویست هزار ریال 27/200/000 بابت اصل 
خواسته و یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال 1/490/000 بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/2/20 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می 
باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 16404 
شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )309 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/319 کالسه پرونده: 227/95 شماره دادنامه: 301-95/11/28 تاریخ رسیدگی: 
95/11/13 مرجع رسیدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای 
سید مهدی حسینی: دروازه دولت، ابتدای چهارباغ عباسی، روبروی بانک صادرات، 
فروشــگاه جین ایران. خوانده: آقای علی اکبر یگانه به نشــانی: مجهول المکان. 
خواســته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/280/000 ریال بابت یک فقره 
چک به انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرسی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سید مهدی حسینی به طرفیت آقای علی 
اکبر یگانه به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/280/000 ریال بابت 
صدرو یک فقره چک به شــماره 812392 و مورخه 95/02/10 به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرســی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در یدخواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه و استحقاق خواهان 
بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشــار در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد، که به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 42/280/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/947/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صــدور چک مورخه 
95/02/10 تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 16395 
 شعبه 47 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)336 کلمه، 4 کادر(

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو 206 مدل 1385 به رنگ 
خاکستری به شماره پالک 53 - 522 س 46 و شماره 
شاسی 14802772 و شماره موتور 1358001557 به 
نام بهراد ایمن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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ویژه 

نمایشگاه خودروی فرانکفورت که از چند روز دیگر آغاز به کار می کند میزبان 
یک محصول مفهومی و البته عجیب از شرکت رنو است.

رنو این خودرو را در قالب برنامه ای موسوم به »چشم انداز ۲۰۳۰« ارائه کرده 
و طی آن قصد دارد طیف متنوعی از خودروهای مفهومی و متعلق به آینده 
را تولید و به دنیا معرفی کند. پیشتر نیز این خودروساز از محصول مفهومی 
دیگری موســوم به Vision ۲۰۲۷ RS در نمایشــگاه خودروی شانگهای 

رونمایی کرده بود.
 Vision ۲۰۲۷ RS این خودروساز فرانسوی اعالم کرده که هدف از تولید
نشان دادن این نکته هیجان انگیز بوده که در سال ۲۰۲۷ خودروهای ویژه 
 Renault رقابت های فرمول یک چه شکل و شــمایلی خواهند داشت؛ اما
Symbioz گامی بلندتر به جلو و نمایش تحســین برانگیز از یک خودروی 

جاده ای در سال ۲۰۳۰ است.
رنو هنوز اطالعات فنی درباره این خودروی مفهومی منتشر نکرده و تنها از 
روی ساختار آن می توان دریافت که به تلفیق حرکت و سبک زندگی در آینده 
توجه ویژه ای صورت گرفته؛ همچنین فاکتور محیط زیســت به عنوان یک 

اصل در آن در نظر گرفته شده است.

وقتی ساعت هوشمند مثل سایه دنبالتان می کندرویای »رنو« از سال ۲۰۳۰ را ببینید

اپلیکیشن جدیدی طراحی شده که با نصب روی ســاعت هوشمند امکان 
ردیابی و کنترل دقیق هر حرکتی را به کاربر مــی دهد. این فناوری جدید 
می تواند به افراد در کنترل دقیق شــاخص های ســالمت و شرایط مناسب 
اندام های بدن کمک کند. امروزه ساعت های مچی هوشمند دیگر تنها برای 
برقراری تماس، تصویربرداری و استفاده از دنیای اینترنت کاربرد ندارند. اما 
نکته ای که منتقدان به آن اشاره می کنند این است که ساعت های مچی تا 

آن حد هوشمند نشده اند که بتوان برای اهداف دیگری از آنها استفاده کرد.
اکنون محققان دانشگاه ساســکس الگوریتمی ارائه کرده اند که ساعت های 
مچی هوشمند را به سطح باالتری می برد. با این نوآوری چنین ساعت هایی 
هر کاری را که کاربر انجام می دهد تشــخیص داده و ثبت می کنند. جالب 
اینجاست که ساعت هوشمند برای این کار منتظر دستور نمی ماند؛ به طور 

کامال هوشمندانه اقدام به ثبت چنین حرکاتی می کند.
این فناوری جدید ســرآغازی بر تولید نســل جدیدی از ساعت های مچی 
هوشمند است که به طور کامال خودکار طیف گســترده ای از فعالیت های 
جدیدی را که فرد آغاز می کند ردیابی کرده و مورد آنالیز دقیق قرار می دهد.

یک برنامه نویس دســتگاهی شــبیه دوربین عکس های فوری ساخته که 
تصویرهای متحرک می سازد و به کاربر تحویل می دهد.

آبیشک سینگ برنامه نویس، دستگاهی شــبیه دوربین عکس های فوری 
اختراع کرده که تصاویر متحرک آنی چاپ می کند!

این دستگاه که InstaGif نام گرفته، شبیه دوربین OneStep پوالروید 
است و در نگاه نخست عملکرد مشابهی دارد. تصویربرداری GIF با دوربین 
بسیار ساده اســت. کاربر باید قاب خود را تنظیم کند و سپس دکمه شاتر را 
فشار دهد. این دســتگاه به جای آنکه عکس فوری تحویل کاربر دهد، یک 

کارتریج در اختیار او می گذارد که در حقیقت یک مینی رایانه است.
 »Pi این کارتریج یک نسخه ارتقا یافته صفحه نمایش ال سی دی »راسبری
بوده که دارای پورت های یو اس بی اســت و در آن مدارهای ساده و باتری 

قابل شارژ وجود دارد.
 دوربین با اســتفاده از نرم افزاری که ســینگ ساخته، با فشــار دکمه شاتر
 GIFهای سه ثانیه ای تولید می کند. سپس این GIF فشرده شده و به وسیله 
وای فای به کارتریج فرستاده می شود. سینگ بدنه دوربین و همچنین شاتر 

به وسیله پرینتر سه بعدی ساخته شده است.

علم پژوهی

شمارش معکوس برای اجرای رجیستری موبایل
طرح رجیستری گوشی موبایل پس از وعده های چندباره، سرانجام در ۲8 خردادماه به مرحله 
قرارداد با پیمانکار رسید و به گفته وزیر سابق ارتباطات، برای اجرایی شدن به 4 ماه زمان نیاز دارد 

که این مهلت با پایان مهرماه همزمان می شود.

با این دوربین گیف بسازید

بازسازی چهره با استفاده از 
DNA

محققان در دســتاورد جدید خود توانســتند تنها با 
اســتفاده از کدهای ژنتیکی، تصویری از صورت افراد 

را بازسازی کنند.
محققــان بــه تازگــی از فنــاوری جدیــدی برای 
تصویرسازی و بازســازی تصویر چهره افراد استفاده 
کرده اند. براســاس این یافته های جدید، محققان با 
DNAهای ذخیره شده در پایگاه های داده سر و کار 
دارند و روزی قادر خواهند بــود تصاویر واقعی تری را 

برای نیروهای پلیس تهیه کنند.
در ســال های اخیر، همزمان با اینکــه محققان برای 
یافتن عوامل ژنتیکــی در بیماری های مختلف تالش 
می کردند، هزاران ژنوم انسانی از سوی موسسه های 
تحقیقاتی جمع آوری شــده اســت. بخش اعظم این 
پروژه ها، شــامل پــروژه 1۰۰ ژنوم مرکــز خدمات 
انگلیس NHS، به داوطلبان این طرح متعهد شــده 
است که نام آنها به صورت کامال ناشناس ذخیره شود 
اما این مطالعات نشــان می دهد که این میزان امنیت 
در درازمدت غیر اصولــی و غیرممکن خواهد بود. در 
صورت گسترش بیشــتر این فناوری، از آن می توان 
در شناســایی مجرمان از طریق بازسازی چهره افراد 
با کمک بررســی نمونه های DNA به دست آمده در 

صحنه جرم استفاده کرد.
محققان کمپانــی Human Longevity واقع در 
لس آنجلس کالیفرنیا، الگوریتمی را آموزش داده اند 
تا اطالعات ژنتیکی افراد را بــا ویژگی های چهره آنها 
مرتبط کــرده و بتوانند بازســازی چهــره را به طور 

ژنتیکی انجام دهند.
محققان با کمک این الگوریتم ها توانسته اند نمونه های 
واقعی از چهره افراد را برای شناســایی افراد از طریق 
ژنوم آنها بازســازی کنند. آنها بر این باورند که ژنوم 
انسانی حاوی تمام اطالعات تعیین کننده شخصیت 
افراد اســت. در حالی که تجزیه و تحلیــل نمونه ای 
از 1۰ فرد با نژاد ترکیبی صــورت می گیرد، محققان 
توانستند تصویر بازسازی شده را براساس استفاده از 

ژنوم انسانی با 8۰ درصد دقت تهیه کنند.
دانشــمندان اعالم کرده اند که این الگوریتم ها تنها 
روی 1۰۰۰ چهره آزمایش شده اســت و آنها قادرند 
با روش های بهتر و بهبود اطالعات، دقت در بازسازی 
چهره را افزایــش دهند. کدهــای ژنتیکی همچنین 
برای تفسیر انواع شــخصیت و مغز مورد استفاده قرار 
می گیرند. با کمک ایــن اطالعات، محققان می توانند 

ویژگی های شخصیتی افراد را مشخص کنند.

الون ماسک در پاسخ به پوتین:

رهبران هوش مصنوعی، جنگ جهانی 
سوم به راه می اندازند

مدیر عامل شرکت تسال معتقد است جنگ جهانی سوم توسط رهبران 
هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.

الون ماسک در پاسخ به والدیمیر پوتین درباره هوش مصنوعی گفت: 
فناوری احتماال عامل جنگ جهانی سوم خواهد بود.

در همین راســتا مدیرعامل شــرکت تســال در توییتر خود پیامی 
هشدار دهنده منتشر کرد. الون ماسک نوشت:چین و روسیه به زودی 
در علوم رایانه ای قدرتمند می شوند. رقابت برای برتری در حوزه هوش 

مصنوعی در سطح ملی احتماال به جنگ جهانی سوم منجر می شود.
او در پیامی دیگر نوشت: شاید رهبران کشورها این جنگ را آغاز نکنند 
اما احتمال دارد یکی از رهبران هــوش مصنوعی تصمیم به این کار 
بگیرد. این در حالی است که چند روز قبل والدیمیر پوتین در سخنرانی 
برای دانشجویان روس گفته بود هر فردی که بتواند در زمینه هوش 

مصنوعی پیشرفت کند، حاکمیت جهان را به دست خواهد گرفت.

موبایل آتی هواوی؛ مجهز به تراشه 
هوش مصنوعی

یک شرکت تولید کننده تلفن همراه اعالم کرد در موبایل آتی خود از 
نخستین تراشه مجهز به هوش مصنوعی برای موبایل استفاده می کند. 
هواوی برای رقابت با تولید کنندگان دیگر موبایل به هوش مصنوعی 
رو آورده است. این شرکت اعالم کرده Mate ۱۰ تلفن هوشمند آتی 
اش مجهز به تراشه های Kirin۹۷۰ است که قابلیت پردازش هوش 
مصنوعی را دارد. این نخستین باری است که یک واحد پردازش عصبی 
در موبایل به کار می رود. استفاده از تراشه به معنای آن است که موبایل 
به جای اتکا به هوش مصنوعی، در خدمت ابر قابلیت های خود خواهد 
بود. به گفته ریچارد یو مدیر بخش محصوالت این شــرکت، موبایل 
مذکور عملکرد سریع تر و عمر باتری بیشــتری دارد. به عبارت دیگر 
تراشه مذکور عالوه بر فراهم کردن قابلیت های هوش مصنوعی، سبب 
می شود عمر باتری موبایل ۵۰ درصد افزایش یابد.  Mate۱۰ در 1۶ 

اکتبر رونمایی می شود.

تایید حداکثر ایمنی در راهکار شارژ 
HUAWEI سریع محصوالت

هواوی از آغاز همــکاری تجاری با شــرکت صادرکننده گواهی نامه 
 بین المللی TÜV برای دریافت گواهی تایید فناوری شــارژ ســریع 
)Supercharge( خــود خبر داد. این گواهی نامــه برای اولین بار 
تضمین می کند یک سیستم شارژ ســریع به شکل فراگیر موفق به 
گذراندن تست های ســخت ایمنی کارشناسان ایمنی مطرح جهان 

شده است.
در این تســت تمامی قسمت های سیســتم شارژ ســریع هوآوی 
شــامل آداپتور، مدارهای IC و کابل شــارژ برای عبــور ایمن برق، 
درجه حرارت پایین و تســت شــوک حرارتی مورد آزمایش دقیق 
 ایمنی قــرار گرفتنــد. اعطای این گواهــی همراه با نظــارت دقیق

 TÜV Rheinland نشان می دهد هواوی ماموریت خود را برای ارائه 
ویژگی های نوآورانه به خوبی انجام داده و تنها به ارائه شارژ سریع بسنده 

نکرده، بلکه از آن مهم تر شارژ سریع ایمن را مدنظر قرار داده است.
 آقــای کالیــان وارمــا معــاون کســب وکار جهانــی شــرکت

 TÜV Rheinland در ارتباط با همکاری با هوآوی گفت :»درطول 
14۵ ســال گذشــته TÜV خود را متعهد کرده  اســت تا انتظارات 
کاربران را در ارتباط با تضمین امنیت دستگاه های پیچیده بر مبنای 
آزمایش های دقیق خود برآورده کند.« او همچنین افزود: »با افزایش 
تقاضا برای ارائه راهکارهای شارژ سریع، ما بسیار خوشحال هستیم 
که با هواوی برای فناوری SuperCharge  این شــرکت همکاری 
کرده ایم تا با روش های آزمایشگاهی ثابت شده و تخصصی، اطمینان 
مصرف کننده را درخصوص این سیســتم تضمین نماییم. ما همواره 
باید در مسیر نوآوری ایمنی مصرف کننده را در خط مقدم این فرآیند 
حفظ کنیم.« در ادامه آقای بروس لی معاونت کسب وکار گوشی های 
هواوی اشــاره کرد: »ما در هر محصول نه تنها به دنبال ایجاد ویژگی 
و عملکردهایی نوآورانه هســتیم، بلکه فراتر از آن سعی داریم تجربه 
کاربری مصرف کننده را در مقایســه با رقبا بهتر کنیم.« او همچنین 
در این ارتباط گفت : »در همکاری متخصصان برجســته شــرکت 
TÜV Rheinland ما نه تنها راهکار شارژ سریع قدرتمندی معرفی 
کرده ایم، بلکه این راهکار را با استانداردهای ایمنی ارائه می کنیم که 

هیچ یک از رقبا از آن بهره مند نیستند.«
فناوری شارژ سریع هواوی)HUAWEI SuperCharge(  به طور 
مداوم دســتگاه را از اطالعات اجزای این سیستم مطلع می کند و با 
درنظر گرفتن تمام اجزای چرخه شارژ، به صورت هوشمند ولتاژ شارژر 
را تنظیم و جریان خروجی مناسب را برای به حداکثر رساندن سرعت 

شارژ تلفن همراه پیش بینی می نماید.
عالوه بر این، اتصاالت و جک شــارژ در دستگاه های هواوی به نحوی 
برنامه ریزی شده است که اگر با قطره ای آب تماس برقرار شد، به صورت 
خودکار سیستم شــارژ قطع شــود. این عامل مانع از اتصال کوتاه و 

آتش سوزی دستگاه خواهد شد.

شکایت از شرکت سونی به دلیل 
انفجار تلفن همراه

یکی از کاربران موبایل های سونی به دلیل انفجار با سوختگی درجه 
۳ دستانش روبه رو شــده و اکنون تقاضای دریافت غرامت 1۰ هزار 
پوندی از این شرکت دارد. یک مرد انگلیسی با شکایت از شرکت سونی 

تقاضای 1۰ هزار پوند غرامت کرده است. 
موبایل سونی اکســپریا Z ۲ این کاربر آتش گرفته و سبب سوختگی 
درجه ۳ دست های او شده است. تیم کالینز ۳۶ ساله پس از منفجر 
شــدن تلفن همراه و سوختگی انگشتان دو دســتش به بیمارستان 

مراجعه کرد. 
فرآیند بهبود دست او سه ماه طول کشــیده و به همین دلیل، شغل 
خود و دوستانش را از دســت داده اســت. انفجار موبایل در ۲4 می 
 ســال جاری و زمانی اتفاق افتاد که کولینز مشــغول ارسال پیامک 

بود.

فناورانه

مثل جک هدفون که ســال پیش حذف شــد، دکمه هوم 
هم گویا قرار اســت به زودی برچیده شــود و موبایلی که 
 اپل تا چنــد روز دیگر معرفی مــی کند فاقــد این دکمه 

خواهد بود.
دکمه هوم آیفون که در قسمت پایینی آن قرار دارد، قدمتی 
به اندازه خود آیفون دارد و همیشــه هم نقشی مرکزی در 
کنترل دستگاه داشته است. روی تلفن های فعلی، این دکمه 
برای روشن کردن نمایشگر، باز کردن قفل دستگاه، حرکت 
میان اپلیکیشــن ها، انجام پرداخت هــا، صحبت کردن با 
سیری و بازگشت به صفحه اصلی موبایل کاربرد دارد. حتی 
زمانی که شما نمی دانید چه کار می خواهید بکنید، باز هم 

یک بار دکمه هوم را فشار می دهید.
به گزارش مارک گورمان از بلومبرگ، اپل قرار اســت روی 
آیفون گران قیمت و جدید خود )که احتماال آیفون ۷ ادیشن 
نام دارد(، به جای دکمه هوم، از یک نوار نرم افزاری جدید 

استفاده کند.
این نوار نرم افزاری می تواند بسیاری از قابلیت های پیشین 
دکمه فیزیکی هوم را اجرا و یک ســری قابلیت دیگر به آنها 
اضافه کند. احتماال کاربران برای باز شدن قفل موبایل باید 
انگشت خود را روی این نوار بکشــند. ممکن است از چند 
حرکت دیگر برای جا به جایی میان اپلیکیشــن ها استفاده 
کنند و... اما یکی از اصلی ترین قابلیت های دکمه فیزیکی 
هوم، احتماال به هیچ وجه از طریق این نوار اجرایی نیست: 

اثر انگشت برای امنیت دستگاه.

با توجه به آنچه تاکنون شنیده ایم، اپل موفق نشده سنسور 
اثر انگشت را به زیر نمایشگر انتقال دهد و مجبور است آن را 
به پشت موبایل ببرد. یک سری دیگر از شایعات هم گفته اند 
که احتماال در این آیفون جدید خبری از تاچ آیدی نیست و 
همه چیز به عهده لیزرها و سنسورهای تشخیص چهره است 
که در کنار دوربین جلویی دستگاه یک مجموعه پیشرفته 

را تشکیل داده اند.
در هر صــورت، حذف کردن دکمه هوم از قســمت جلویی 
موبایل، تجربه کاربری ما را نســبت به گذشته کامال تغییر 
می دهد. سنســور اثر انگشــت نه فقط به منظور حفاظت 
اطالعات، بلکه برای پرداخت های موبایلی Apple Pay در 

اپلیکیشن هایی نظیر اوبر نیز کاربرد دارد.
اما آیا کسانی که سال هاســت از آیفون استفاده می کنند، 
می توانند به همــه این تغییرات عادت کنند؟ شــاید برای 
بسیاری ساده باشــد. برای خیلی دیگر نیز احتماال اینطور 
خواهد شــد که ناخودآگاه جــای خالی دکمــه هوم روی 
نمایشگر را می فشارند و وقتی نتیجه ای نمی بینند یادشان 

می افتد که دکمه هومی وجود ندارد.
اپل اهمیت بــاالی دکمه هوم را در برابــر انگیزه ای خاص 
پایمال کرده: انگیزه پوشــاندن تمام نمــای جلویی آیفون 
جدید با نمایشــگر OLED، تا بتواند نمایشــگری به اندازه 
نمایشــگر آیفون ۷ را روی بدنه ای کوچک تــر از آیفون ۷ 

جای دهد.
منبعی مطلع و مطمئن، اطالع داده که اپل ماه ها تالش کرد 

 OLED تا سنسورهای مخصوص دکمه هوم را زیر نمایشگر
تلفن جدیدش قرار دهد اما هیچ راه حل مطمئنی برای آن 
پیدا نکرد. حتی تالش کرده تا آن را در قسمت پشتی موبایل 
قرار دهد اما اگر اطالعات گورمان صحیح باشد، هیچ یک از 

این دو، اتفاق نیفتاده است.
سامسونگ هم در گلکسی اس 8 و اس 8 پالس دکمه هوم 
را حذف و همانند اپل تالش کرد تا دکمه را به زیر نمایشگر 
انتقال دهد؛ اما موفق نشــد و در نهایت آن را به پشت تلفن 
و کنار دوربین انتقال داد؛ جایگاهی که باعث بازخوردهای 
منفی بسیاری شــد که نه تنها دسترســی به آن برای همه 
کاربران با ابعاد متفاوت دست ساده نیست، بلکه باعث کدر 
شدن شیشه لنز دوربین نیز می شود؛ بنابراین امیدواریم اپل 

راه حل هوشمندانه تری را ارائه کند.
چالش های طراحی گاهی اوقات تبدیل به فرصت می شوند. 
پس از مــدت کوتاهی که دلمــان برای دکمــه هوم تنگ 

خواهد شــد، احتمــاال از 
قابلیت هــای جدیدی که 
حذف آن بــه ارمغان آورده 
است، شــگفت زده شده و 
 از آنهــا اســتقبال کنیــم 
و امیدواریــم کــه راه حل 
امنیتی جدید اپل )تشخیص 
چهره به جای اثر انگشــت( 
به اندازه شــیوه قبلی امن، 
مطمئن و با کاربری آســان 

باشد.
یکی دیگر از عواقب نمایشگر 
لبه به لبه، وجود قســمتی 
باریک بــرای قــرار دادن 
دوربین جلو و سنسورهای 
کنــار آن اســت. بلومبرگ 
می گوید کــه اپل به منظور 
برطرف کردن این مشــکل 
هم یک طراحی خاص برای 

رابط کاربــری در نظر گرفته تا اطالعاتــی مثل آنتن دهی، 
سیگنال وای فای، زمان، درصد شــارژ باتری و... به خوبی 

نمایش داده شود.
اپل به تازگــی اعالم کــرده کــه آیفون هــای جدیدش 
را چنــد روز دیگــر در تاریــخ ۲1 ســپتامبر در خانــه 
جدیدش رونمایــی خواهد کــرد و  در کنــار آن احتماال 
شــاهد رونمایــی اپــل واچ، اپــل تــی وی جدیــد و 
 دیگــر دســتاوردهای اپل طــی چند مــاه گذشــته نیز

 خواهیم بود.

آیا اپل می تواند فقدان دکمه هوم آیفون را عادی سازد؟

Unbalance  یک پروژه  کوچک است که تنها توسط یک 
نفر ساخته شده؛ عنوانی که با وجود بعضی مشکالت خود 
به واسطه گیم پلی جالبی که دارد می تواند بین هیاهوی 
بازی های کلیشــه ای ســبک پازل تجربه ای جذاب به 

بازیکن ها هدیه دهد.
مکانیزم های Unbalance پیرامون »تعادل« می چرخند؛ 
باید توازن موجود را به هم زده و توپ قرمز رنگ را به مربع 
آبی در هر مرحله برسانید؛ اما چگونه؟ برای این کار بازی 
به شما تعدادی توپ خاکستری می دهد. با کلیک روی هر 
قسمت از صفحه لمســی، توپ ها به آنجا افتاده و به علت 
سنگین شدن جسم شاهد تغییر زاویه آن هستیم. بنابراین 
چون جسم اصلی می چرخد، توپ قرمز رنگ می افتد. البته 
بخش دشوار ماجرا اینجاست که باید به گونه ای از توپ های 
خاکستری استفاده کنید تا نهایت توپ قرمز رنگ، مربع 
آبی را لمس کند؛ استفاده درست از فیزیک و ترکیب آن با 

تعادل، ایده جالبی بود که سازنده به خوبی از آن بهره برد.
بازی هم معماهای متنوعــی دارد و در صورت ادامه دادن 
شاهد اضافه شدن عنصر »خطای چشم« به آنها خواهید 
بود. ترکیب تمام اینها با موسیقی شنیدنی و محیط های 
 Gamebra.in مینیمال که یادآور بازی های استودیوی
هستند، باعث شده تا جذابیت Unbalance افزایش یابد.

ولی نکته اینجاست که با تمام این نکات مثبت، معماها از 
همان ابتدا بیش از اندازه سخت هستند و آن روند آسانی 
که معموال در بازی های پازل شــاهد آن هســتیم، اینجا 

نمی بینیم.
از همان ابتدا معماها پیچیدگی های خود را داشته و حتی 
بعضی وقت ها به شانس متکی می شــوید؛ در مقایسه با 
بازی هایی همانند KAMI 2 این ویژگی می تواند بازیکن ها 
را نسبت به ادامه دادن Unbalance خسته کند. شاید اگر 
در این قسمت باالنس بهتری وجود داشت بیشتر می شد 
از Unbalance لذت برد؛ اما همچنان Unbalance به 
goo.gl/   قدری لذت بخش هست که با استفاده از لینک

YFhzCu  اقدام به دانلود آن کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

در یک النه دو خرگــوش نر و ماده قــرار دارند. فرض 
می کنیم که ایــن دو خرگوش در هــر ماه یک جفت 
خرگوش نر و ماده تولید می کنند و هر کدام از زوج های 
جدید نیز هر ماه به غیر از مــاه اول زندگی، یک جفت 
خرگوش نر و ماده به وجود می آورنــد. آیا می توانید 
بگویید بعد از یک ســال چند خرگــوش در این النه 

خواهند بود؟

پاســخ معمای پولی که دختر بچه در قلکش دارد، 
119 سکه است.

به این صورت که مقسوم علیه های مشترک را در هم 
ضرب کرده و از حاصل یک کم می کنیم: 

۳*۳*4*۵-1=119 سکه

  معمای شماره ۲۲۳1

  جواب معمای شماره ۲۲۳۰

معرفی بازی Unbalance؛ 

تعادلی که از بین رفت

به گزارش مارک 
گورمان از 

بلومبرگ، اپل قرار 
است روی آیفون 

گران قیمت و جدید 
خود )که احتماال 

آیفون ۷ ادیشن نام 
دارد(، به جای دکمه 

هوم، از یک نوار 
نرم افزاری جدید 

استفاده کند
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يادداشت
اعطای تسهیالت اشتغال زایی، از موازی کاری جلوگیری می کند

کوروش موگوئی،معاون فرماندارچادگان به نظارت بیشتر بر اعطای تسهیالت 
اشتغال زایی در شهرستان اشاره کرد و گفت:نظارت بر اعطای تسهیالت اعطایی 

در بحث اشتغال زایی باعث جلوگیری از موازی کاری وکاهش بیکاری می شود.

با مسئوالن

ريیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل خبرداد:

جلوگیری از فعالیت یک واحد 
خدمات گردشگری غیرمجاز

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشــگری آران و بیــدگل گفت: با آران و بیدگل
همــکاری و پیگیــری ایــن اداره، از فعالیت یک واحــد خدمات 
گردشگری که با شکایات متعدد مردمی روبه رو شده بود جلوگیری 

به عمل آمد.
جواد صدیقیان اظهار کــرد: برای فعالیت در زمینه گردشــگری 
ضوابطی حاکم است و بی توجهی در این موارد به ابطال و جلوگیری 
از فعالیت می انجامد و در پی همین ضوابط و آیین نامه، از فعالیت 
یک واحد خدمات گردشــگری که به صورت غیر مجاز مشــغول 

فعالیت بود جلوگیری شد.
وی به شرکت های خدماتی موجود در شهرستان اشاره کرد و گفت: 

در آران و بیدگل فقط یک دفتر خدماتی دارای مجوز رسمی است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری آران و 
بیدگل به آیین نامه مذکور اشاره کرد و گفت: براساس نامه بند ب 
نظارت بر تاسیسات گردشگری، فقط واحدهای دارای مجوز رسمی 
از میراث اســتان مجوز برگزاری تورهای گردشگری و سیاحتی را 

دارند و فعالیت سایر واحدها مجاز نیست.

 عملیات ساخت سه طرح عمرانی 
و خدماتی آغاز شد

معاون اداری مالی و مدیریــت منابع وزیر علوم،  تحقیقات و فناوری اظهارکرد: اعتبارهای عمرانی ابیانه
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســال جاری14هــزار 
میلیاردریال)هزار و 400 میلیارد تومان(اســت کــه تاکنون هزار 

و34میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
به گفته حسین عسگریان ابیانه شــش هزار و 400 میلیارد ریال 
)640میلیارد تومان( از این اعتبار برای تعمیر و تجهیز دانشگاه ها و 

مرکزهای آموزش عالی در سراسر کشور  هزینه می شود.
وی، اعتبارات جاری وزارتخانه شامل دانشگاه و ستاد را 8 هزار و 500 
میلیارد تومان با رشد متوسط 19/5درصدی نسبت به سال گذشته 
عنوان کرد و گفت: رشد این اعتبارات پیش از اینکه به صورت الیحه 
مطرح شــود کمتر از 14 درصد بود اما بعد از ارائه مجلس و عنایت 

نمایندگان، این رقم به 19/5درصد افزایش یافت.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
به پرداخت تسهیالت در قالب وام 70 میلیون ریالی به دانشجویان 
با بهره 10درصد اشاره کرد و گفت: بازپرداخت این وام بالفاصله پس 
از فراغت از تحصیل دانشجویان است. عسگریان ابیانه ایجاد تشکلی 
به نام »میز صنعت« برای اجتماع نمایندگان بخش صنعت از استان، 
شهرستان و شــهرهای مجاور در دانشگاه کاشــان را ابتکار خوبی 
در تعامل صنعت و دانشگاه برای ایجاد اشــتغال کار و دانشجویان 
توصیف کرد. عملیات ساخت سه طرح عمرانی و خدماتی با مجموع 
زیر بنای سه هزار و 900 مترمربع  وحدود 40 میلیارد ریال اعتبار 
از محل اعتبارهای ملی، در آیینی بــا حضور معاون اداری و مالی و 
 مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کاشان آغاز 

شد.

اخبار

ريیس شبکه دامپزشکی اردستان:

جوجه های بدون برگه 
سالمت را نخرید

رییس شــبکه دامپزشکی اردستان 
اظهارکرد: بیماری آنفلوآنزا نیازمند اردستان

کنترل است تا ریشه کن شــود؛ لذا مرغداران یا صنف 
مرغداری ها باید طبق ضوابط جوجه ریزی و بارگیری 

مرغ خود ا انجام دهند.
اســتکی با بیان اینکــه دو پرونده جوجــه ریزی غیر 
مجاز نیز در دست بررسی اســت، تصریح کرد: پرونده 
 ها برای صدور حکم به دادگســتری اردســتان ارجاع 

شده است.
رییس شبکه دامپزشکی اردســتان خاطرنشان کرد: 
شــهروندان از خرید جوجه های بدون هویت »برگه 
سالمت« خودداری کرده؛ چرا که یک گرم کود آلوده 
 می تواند بیش از یک میلیون جوجــه و پرنده را آلوده

 کند.
استکی یادآور شد: شبکه دامپزشکی اردستان در یک 
ماه گذشته نمونه برداری های مختلفی از مرغداری ها 
داشــته که تاکنون نمونه ها مثبت نبــوده و به مردم 
اطمینان خاطر می دهیم که مصرف گوشت سفید در 

حال حاضر مشکلی ندارد.

فرماندهی انتظامی گلپايگان خبرداد:

 کشف محموله پوشاک
به ارزش یک میلیارد ریال

فرماندهــی انتظامــی گلپایگان  اظهارداشــت: با شــکایت یکی  از گلپايگان
شــهروندان مبنی بر ســرقت از انبار پوشــاک خود، 
بالفاصله بررسی سرقت و دستگیری ســارق انبار در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان گلپایگان 
قرار گرفت. حســین بســاطی افزود: ماموران پس از 
بررسی های الزم موفق شدند ســارق را که فردی غیر 
بومی و ساکن یکی از استان های شمالی کشور بود پس 

از  شناسایی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کنند.
وی گفت: ســارق پــس از دســتگیری و  بازجویی، با 
مستندات پلیس به ســرقت محموله پوشاک که یک 

میلیارد ریال ارزش ریالی داشت اعتراف کرد.
بساطی با اشاره به اینکه پرونده ای در این زمینه برای 
شخص سارق تشکیل و به همراه متهم به مراجع قضائی 
تحویل داده شد، خاطرنشــان کرد:  اموال کشف شده 

پس از طی مراحل قانونی تحویل مالک می شود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تســلیم وپس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 1101 - 1396/03/23 هیأت : آقای عباس خورشیدی بیدگلی  فرزند 
حسن شماره شناسنامه 9110 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170.50 مترمربع 
شماره پالک 895 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت عادی.
2( رأی شماره 1276 و 1277- 1396/04/04 هیأت : آقای اصغر مجیدی بیدگلی 
فرزند عزیز اله  شماره شناسنامه 104 و خانم زهرا رمضان زاده بیدگلی فرزند جواد 
شماره شناســنامه 598  )بالمناصفه( - ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 83.45 
مترمربع شماره پالک 899 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی و باقیمانده 6 اصلی از 
پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت 

عادی. 
3( رأی شماره 1552 و 1553 - 1396/05/10 هیأت : خانم زهرا رمضانی بیدگلی 
فرزند قاسم شماره شناســنامه 8063 و خانم مریم بیابانی بیدگلی فرزند مصطفی 
شماره شناســنامه 6190041329  )بالمناصفه( - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
193.30 مترمربع شــماره پالک 38 فرعی مجزا از شماره 11 و 14  فرعی از پالک 
139 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمد بیابانی 

و زهرا کشتکار.
4( رأی شماره 1468- 1396/05/08 هیأت : آقای احمد مالنژاد آرانی  فرزند مهدی 
شماره شناسنامه 6217 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 47.50 مترمربع شماره 
پالک 1149 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از وراث عباس صالح. 
5( رأی شــماره 797 - 96/02/18 هیأت : موقوفه جواد دادخواه بیدگلی با تولیت 
ونظارت اداره اوقاف وامور خیریه با شماره شناســه 14003505268 - ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت 32.40 مترمربع شماره پالک 5768 فرعی مجزا از شماره 
422 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل موقوفه جواد دادخواه بیدگلی.
6( رأی شماره 1467- 1396/05/08 هیأت : خانم فاطمه جعفری نژاد بیدگلی فرزند 
احمد شماره شناسنامه 67 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 232 مترمربع شماره 
پالک 6098  فرعی مجزا از شماره 16 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از سید حسین آقایی.
7( رأی شماره 1551- 1396/05/10 هیأت : آقای امیرحسین پناهیده فرزند علی 
محمد  شماره شناسنامه 10632 - ششــدانگ  یکباب انباری به مساحت 231.90 
مترمربع شماره پالک 6101 فرعی مجزا از شماره 267 و 272 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از 

میثم و قدرت ریحانی بیدگلی.
8( رأی شماره 1554 - 1396/05/10 هیأت : آقای حسن کوهی نوش آبادی فرزند 
تقی شماره شناسنامه 1250052025 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.80 
مترمربع شماره پالک 55 فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت عادی. 
9( رأی شماره 5539- 1395/12/19 هیأت : آقای سعید معروفی نوش آبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه 5711 -  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره 
پالک 565 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت عادی.  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
     تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/06/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/01
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

  عباس عباس زادگان
م الف: 5/2/6/421

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610113633100922 نامــه:  شــماره   6 /329
9509983633101192 شماره بایگانی شعبه: 951221 از دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 951221 ح 1 به: آقای 
علیرضا )علی ضامن( صوفی فرزند اسحاق و شادی درخشنده چالشتری فرزند محمد 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن آقای 
جوانمیر فتح اللهی فرزند محمود به خواســته مطالبه وجه و در جریان رسیدگی می 
باشد اخطار می نماید که برای روز یکشنبه 96/8/14 ساعت 8:30 صبح در دادگاه 
شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید؛ 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4843 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113633100924 نامــه:  شــماره   6 /330
9509983633101193 شماره بایگانی شعبه: 951222 از دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر پرونده مطروحه کالســه 951222 ح 1 به: آقای 
علیرضا )علی ضامن( صوفی فرزند اســحاق و مهدی احمدی پور فرزند رمضانعلی 
خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای 
جوانمیر فتح اللهی فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز شنبه 96/8/13 ساعت 11:30 صبح در دادگاه شعبه اول 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید؛ به صورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ 
و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4844 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر)175 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/352 شماره صادره : 1396/42/411694- 1396/6/13 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 1455 مورخ 1396/02/25 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی تحدید ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4852/991 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی خلیلی فرزند 
محمدابراهیم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک باستناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19 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 ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. م الف: 18669 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)151 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/378 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 3/10 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/7/25 مشخصات خواهان: روح اله رحمتی فرزند کرمعلی فرزند خمینی شهر 
میدان شهدا خ مدرس جنب کیک مدرس مغازه پالسکو مشخصات خوانده: مریم 
حسینی فرزند محمدرضا و محمدرضا طاهریان خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک 
9402/844232 - 12 مبلغ 304/000 ریال دالیل خواهان: تصویر مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت بانکی  گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی 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 اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد.م الف: 4853 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/418 در خصوص پرونده کالسه 285/96 ش 2 دعوی سید مرتضی میرمحمد به 
طرفیت ابوالفضل روح پرور به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن 
آدرس محل سکونت خوانده و تعیین وقت رســیدگی به تاریخ 96/7/30 ساعت 4 
بعدازظهر مراتب حسب نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان اعالم 
می گردد.ضمنا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم در پرونده جهت ابالغ به خوانده 
موجود می باشــد  مقتضی است پس از انتشار نوبت نســخه از روزنامه جهت بهره 
برداری قضایی به این شعبه از شورا ارسال فرماید. م الف: 283 شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )102 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/419 در خصوص پرونده کالســه 259/96 ش 2 دعوی سید مرتضی میرمحمد 
به طرفیت وهاب حسینی به خواســته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن 
آدرس محل سکونت خوانده و تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 96/7/30 ساعت 3:30 
بعدازظهر مراتب حسب نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان اعالم 
می گردد.ضمنا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم در پرونده جهت ابالغ به خوانده 
موجود می باشــد  مقتضی است پس از انتشار نوبت نســخه از روزنامه جهت بهره 
برداری قضایی به این شعبه از شورا ارسال فرماید. م الف: 282 شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )101 کلمه، یک کادر(
ابالغ و احضار

6/420 آقای کیومرث غالمحسین پور فرزند علی اصغر مجهول المکان همسر شما 
خانم مریم عشقی برابر دادنامه شماره 9609973633300355 شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی خمینی شهر تقاضای ثبت و اجرای طالق نموده است؛ لذا الزم است 
ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این آگهی، در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر 
به آدرس خمینی شهر چهارراه شریعتی حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام 
به ثبت و اجرا طالق خواهد شد، و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 4867 

دفترخانه رسمی ثبت ازدواج37 و طالق 34 خمینی شهر )88 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 961046363490006 شــماره پرونــده:  /421
9609983634900529 شــماره بایگانی شــعبه: 960558 از دادیاری شــعبه 4 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خمینی شهر موضوع: نشرآگهی  نظر به اینکه در پرونده کالسه 960558 
د/آقای رضا سالمی به اتهام فروش مال غیر نسبت به یک دستگاه خودرو سواری 
هیوندای توسان و کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تحویز ماده 174 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا 

ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خمینی شــهر واقع در منظریه بلوار دانشــجو حاضر و از اتهام 
انتســابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 
می نماید. م الف: 4865 شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمینی شهر )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610103623501983 شــماره پرونــده:  /427
9609983624000126 شماره بایگانی شعبه: 960214 حسب گزارش بیمارستان 
شهید بهشــتی علیه عیســی عزیززاده و روح انگیز خســروی خاور فرزند شکراله 
دائر بر کــودک آزاری تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اردســتان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفری 2 اردســتان ارجاع و به کالسه 
9609983624000126 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/10 ساعت 
11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و 
به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 234 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی 

سابق()135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113635200623 نامــه:  شــماره   6 /428
9609983935200245 شــماره بایگانی شــعبه: 960281 در پرونده کالســه 
960281 این شعبه آقای محمدحسین شــیرافکن فرزند افشین به اتهام توهین و 
تهدید تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 
174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر 
می گردد. م الف: 4869 شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمینی شهر )104 کلممه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/431 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 4/15 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/7/18 مشخصات خواهان: مجید  بوســعیدی فرزند محمدرضا مشخصات 
خوانده: یونس امیریوسفی فرزند محمدحسین خواســته و بهای آن: تقاضای الزام 
خوانده به انتقال سند رســمی. دالیل خواهان: استعالم از شرکت مخابرات گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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: 4872 شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری هیوندای سانتافه مدل 
2012 به رنگ سفید به شماره پالک 53 -186 ل 84  و 
شماره شاسی KMHSH81G5CU 828582 و شماره موتور 
G6DCBA757548 به نام آرزو پورحسین مطلق مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به گــزارش ایمنا خواهــر کوچک تر گفت:  »زودی یه آرزو کــن، زودی یه آرزو کن...« شهرضا
خواهر بزرگ تر چشماشو بســت و آرزو کرد. خواهر کوچک تر 
گفت: »چپ یا راست؟ چپ یا راست؟« خواهر بزرگ گفت: »م م 
م راســت...«، خواهر کوچک تر گفت: »درسته، درسته، آرزوت 
برآورده می شه، هورا!« دستشــو دراز کرد و از زیر چشم چپ 

خواهرش مژه رو برداشت.
خواهر بزرگ گفت: »تو که از زیر چشــم چپ ورداشتی که...« 
خواهر کوچک تر چپ و راست رو خوب نگاه کرد و گفت: »خب 
اشکال نداره« و دستشــو دراز کرد و یه مژه دیگه از زیر چشم 
راست خواهرش برداشــت و گفت: »دیدی؟ آرزوت می خواد 
برآورده بشه، دیدی؟ حاال چی آرزو کردی؟« خواهرش گفت: 

»آرزو کردم دیگه مژه هام نریزه...« 
اینها بخشی از خاطرات یک بیمار بخش شیمی درمانی است؛ 
کودکان و مردان و زنانی که دردهای گاه و بیــگاه امان آنها را 
بریده؛ امابعضی اوقات تحمل درد جســمی راحت تر از ســایر 
دردهاســت. دکتر فرهاد عطایی، متخصص غدد و متابولیسم  
عنوان کرد: بیماری های بسیاری در ایران و سراسر جهان وجود 
دارد که هرکدام در دسته بندی ویژه ای قرار می گیرند. برخی 
از این بیماری ها شــامل بیماری های خــاص و بیماری های 

صعب العالج هستند.
وی تصریح کرد: بیمــاری هایی چون تاالســمی، هموفیلی 
و بیماری نارســایی کلیه و بیمــاران نیازمند بــه دیالیز، جزو 

بیماری های خاص به شمار می روند.
این متخصص غدد و متابولیســم اظهار کرد: با شــکل گیری 
بنیاد امور بیماری های خاص، برای نخســتین بار عنوان واژه 
»بیماری های خاص« به کار برده شد و با تالش این بنیاد اختالل 
های تاالســمی، هموفیلی و دیالیزی با این عنوان به تصویب 

قانونی رسید.
عطایی گفــت: بیماری هایی چون ســرطان، نقــص ایمنی 
مادرزادی، هپاتیت )B( و )C(، بیماری های شدید روانی، اعتیاد 
و بیماری های پیشرفته روماتیسمی نیز به عنوان بیماری های 

صعب العالج شناخته می شوند.
بیماران خاص در کشور همواره با مشکالت درمانی مواجه بوده اند 
و دولت های مختلف نیز با ارائه بســته های خدماتی به دنبال 
افزایش سطح خدمات درمانی و بیمه ای برای این افراد بوده اند 

اما برخی از نارسایی ها همچنان وجود دارد.
اما گاه دســتانی از مهر، دانه هایــی از عطوفــت می کارند تا 
شاخســاری از همدلی به بار آید و جمعی به زیر سایه سار آن 

آرام گیرند.
در شهرستان شهرضا روستایی وجود دارد به نام »کهرویه« که 
یکی از اهالی آن دست به اقدامی خیرخواهانه و ابتکاری برای 

حمایت از بیماران خاص زده است.
مجید محمدیان، خودش از بیماران خاص است، البته خودش 
می گوید من قبل از آنکه یک بیمار خاص باشــم، یک انســان 

خاص هستم.

دوست دارد همه بدانند چه سختی هایی کشیده تا بتواند صدای 
خودش را به گوش همه برساند، او مسیر 1960 کیلومتر شهرضا 
تا مشهد را با دوچرخه پیموده تا به ملت ایران این پیام را بدهد 
که بیماران خاص نیز بخشی از جامعه ما هستند و باید به آنها 

کمک شود.
وقتی درباره طرحی کــه آغازگر آن بوده پرســیدیم، گفت: از 
حدود 6 ماه قبل یک واحد نانوایی را در روستای کهرویه از توابع 
بخش مرکزی شهرستان شــهرضا ایجاد کردیم که درآمد آن 
صرف کمک به بیماران خاص می شــود؛ البته یک گروه به نام 
»مهرآفرینان« هم تشکیل شده که بعضی از ورزشکاران شهرضا 
و اصفهان و یکی از اعضای شورای شهر شهرضا، آقای مرتضی 

آقاخانی عضو آن هستند.
برایم جالب تر شد، زیرا در این دوره و زمانه که هرکس به دنبال 
حل مشــکالت خویش است، مگر کســانی هم هستند که به 
دیگران بیندیشــند؟ اما وقتی صحبت های مجید محمدیان 
را شــنیدم، یقین پیدا کردم که مهر و نوع دوســتی هنوز هم 

طرفداران خود را دارد.
او باز هم به سخنان خود ادامه داد: گروه ما در حدود 190 عضو 
دارد، تاکنون به چند بیمار خاص هم کمک کردیم، برای دختری 
که از داشتن هر دو کلیه محروم بود و وضع مالی خوبی نداشت، 

یک اتاق دیالیز آماده کردیم.
جوان دیگری هم که بر اثر برخورد سر با زمین، رگ مغزی اش 
دچار مشکل شده بود، با کمک این گروه برای درمان به تهران 

اعزام شد.
به اینجا که رسید، آه سردی کشید و آرام تر گفت: من خودم یک 
بیمار خاص هستم، به همین دلیل درد و رنج این بیماران را حس 
می کنم؛ قلب و کبد من در سمت راست بدنم قرار دارد و همین 
مسئله برایم مشکل ساز شــده، اما بیماری نه تنها مرا مغلوب 
نکرد بلکه به فکر کمک به دیگر کسانی افتادم که مشکالتی از 

این نوع داشتند.
در شهرضا کمتر از طرح من استقبال شــد اما در تهران افراد 
زیادی از جمله برخی از چهره های سرشناس سیاسی و هنری 
به اســتقبال من آمدند. شــعار من حمایت از بیماران خاص و 
جلب کمک خیران اســت. طرح اصلی من این بود که انجمنی 
ایجاد کنم تا بیماران خاص در آن کار کــرده و بتوانند مخارج 
خودشان را تامین کنند، اکنون به دنبال آن هستم که با حمایت 
جمعی از خیران یک برنامه گلریزان به راه بیندازم تا هزار دست 

لوازم التحریر برای کودکان یتیم و بی بضاعت تهیه کنم. 
او خبرنگاران و رســانه ها را به یاری می طلبد و می گوید: آنچه 
بیش از هرچیزی برای من مهم است، مصاحبه با رسانه هاست 
تا مردم بیشــتری با من و طرحم برای کمک به بیماران خاص 
آشنا شوند، تاکنون هم به دنبال هر مصاحبه کمک های بیشتری 

جلب شده است. 
مجید محمدیان مصمم است شعبه دیگری از نانوایی خود را در 
شهر بهارستان راه اندازی کند. کســی چه می داند؟! شاید این 
جوان شهرضایی آغازگر راهی باشد که سرانجام آن بهتر شدن 

وضعیت بیماران خاص باشد.

آغاز حرکتی جهت کمک به بیماران خاص در روستای کهرويه؛

آرزو کردم دیگه مژه هام نریزه!

No. 2231 | September 07,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



رییس شورای شهر ناغان گفت: دومین جشنواره انگور، فردا  در این شهر برگزار می شود. وی 
گفت: این جشنواره با هدف معرفی توانمندی های گردشگری و جاذبه های طبیعی  برای 

جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی محصوالت باغی برگزار می شود.

ناغان؛ میزبان دومین جشنواره انگور
اخبار

بامسئوالن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

 ۷۰۰ میلیون تن آمونیاک 
در چهارمحال تولید می شود

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
 و بختیــاری گفت: بــا احداث پتروشــیمی لــردگان،

 ۷۰۰ میلیون تن اوره و آمونیاک در چهارمحال و بختیاری 
تولید می شود.

به گزارش تابنــاک؛  نعیم امامی با اشــاره به اینکه ۷۰۰ 
میلیون تن آمونیاک در چهارمحال و بختیاری تولید می 
شود، اظهار داشت: پتروشیمی لردگان یکی از بزرگ ترین 

پروژه های اشتغال زای چهارمحال و بختیاری است.
وی اظهار داشت: با راه اندازی پتروشیمی لردگان بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ شغل در این استان ایجاد می شود که یک 

هزار شغل آن غیر مستقیم است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: این پروژه با سرعت در حال احداث 

است و سال آینده به بهره برداری می رسد.
شرکت پتروشیمی لردگان یکی از ده شرکت پتروشیمی 
کشور است که در سال ۱۳۸۷ عملیات ساخت آن در بخش 
فالرد شهرستان لردگان در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار 

آغاز شده است.

رییس جهاد کشاورزی استان خبر داد:

اجرای۱۰۰ طرح توسعه کشت 
گل محمدی در چهارمحال

 رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
۱۰۰ طرح توسعه کشــت گل محمدی در چهارمحال و 

بختیاری اجرا می شود.
ذبیح ا...غریب در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشــاره 
به اینکه ۱۰۰ طرح کشــت گل محمدی در چهارمحال 
و بختیاری تســهیالت دریافت می کنند، اظهار داشت: 
توسعه کشت گل محمدی از مهم ترین برنامه های جهاد 

کشاورزی چهارمحال و بختیاری است.
وی اظهار داشت: کشــت و تولید اسانس گل محمدی از 

شغل های پردرآمد در بخش کشاورزی است.
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی با توسعه کشت 
گل محمدی برای ایجاد اشتغال از مهم ترین اهداف جهاد 

کشاورزی این استان است.
وی تاکید کرد: بخش کشاورزی از مهم تری حوزه هایی 
است که توسعه آن سبب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.

توزیع کتب درسی اول و دوم 
متوسطه در کتابفروشی ها

کارشــناس کتب درســی و نشــریات کمک آموزشــی استان 
چهارمحــال و بختیاری از توزیع کتب درســی متوســطه اول و 
دوم در کتابفروشــی ها خبــر داد و گفت: کتــب ابتدایی و پیش 
دانشــگاهی نیز در مدارس و همزمان با آغاز ســال تحصیلی در 
میان دانش آموزان توزیع خواهند شد . نبی ا... شریفی اظهار کرد: 
کتاب های دانش آموزان مقاطع ابتدایی اســتان میان مناطق ۱۷ 
گانه توزیع شــده و اکنون در مرحله صدور حواله به منظور توزیع 

میان مدارس قرار دارد. 
وی افــزود: کتاب هــای مقاطــع اول و دوم متوســطه از طریق 
کتابفروشی های مجاز سطح شــهر توزیع می شود و دانش آموزان 
می توانند با مراجعه به این مکان ها کتب مورد نیاز خود را برای سال 

تحصیلی 96-9۷ تهیه کنند.
شــریفی اضافه کرد: کتب مقطع پیش دانشــگاهی در خرداد ماه 
جاری میان مدارس و مناطق ۱۷ گانه اســتان توزیع شده است و 
با آغاز مهر ماه امسال توســط مدارس در اختیار دانش آموزان قرار 

می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه کتاب های مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش 
اســتان نیز در حال توزیع میان مدارس و مناطق مختلف اســت، 
خاطرنشــان کرد: این کتب از اول مهر ماه در اختیار دانش آموزان 
قرار خواهد گرفت. کارشــناس کتب درســی و نشــریات کمک 
آموزشی استان گفت: مجموع کتاب های سال تحصیلی 96 – 9۷ ، 

بیش از ۱6۰ هزار جلد است.

مشاهده یک کانون بیماری تب 
برفکی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل دامپزشکی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر یک کانون بیماری تب برفکی در منطقه فرخشهر مشاهده 
شده که تعدادی از گاو و گوساله های این کانون درگیر بیماری تب 
برفکی شده اند. عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: بیماری تب برفکی 
یکی از بیماری های عفونی با عامل ویروســی است که در دام ها به 
شدت واگیر دار است و به لحاظ کاهش وزن و تولید شیر خسارات 

اقتصادی زیادی به دامداران وارد می کند.
وی افزود: ورود و خروج غیر مجاز دام توسط برخی از دامداران ) به 
عنوان دالل و چوبدار( همچنین ممانعت از واکسیناسیون، تعدادی 
از گاوهای آبستن سنگین و نداشتن ایمنی الزم باعث بروز خفیف 

بیماری شده است. 
مدیرکل دامپزشکی استان در پی شــایعات انجام شده در فضای 
مجازی در خصوص مصرف گوشت های آلوده به این بیماری، تصریح 
کرد: گوشــت های مصرفی مردم پس ازکشــتار دام در کشتارگاه 
و انجام بازرسی های الزم به مدت 24 ســاعت در پیش سرد ۰-4 
درجه نگهداری می شود و به دست مصرف کنندگان می رسد و در 
صورتی که موردی از بیماری در الشه های کشتاری مشاهده شود 
بازرسان بهداشتی دامپزشکی الشه بیمار را حذف می کنند.وی از 
دامداران و مدیران مجتمع های دامپروری خواست از ورود و خروج 
دام به دامداری خود بدون مجوز دامپزشکی جدا خودداری کرده و با 

اکیپ های واکسیناسیون همکاری الزم را داشته باشند.

 مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در این باره می گوید: 
قبال به گردشگران هشدار داده بودیم بیش از حد مجاز وارد این 
غار نشوند، اما مسئول کارگروه غارنوردی و غارشناسی استان 
اذعان می کند هیچ تابلوی هشداری حوالی آن غار وجود ندارد . 

به گزارش ایســنا؛ »چما« یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین 
غارهای استان چهارمحال و بختیاری معرفی  شده است که در 2۵ 
کیلومتری چلگرد واقع شده و در اصل یک انبار پر برف است که 
گفته می شود ارتفاع دیواره های برفی آن، گاه تا ۵۰ متر می رسد. 
به گفته  سعید محمدی، مسئول کارگروه غارنوردی و غارشناسی 
اســتان چهارمحال و بختیاری، » چما« تفرجگاه محلی مردم 
چهارمحال و بختیاری و استان های حاشیه ای همچون خوزستان 

و فارس است، اما هیچ امکانات رفاهی و امدادی ندارد ! 
وی  می گوید:  غارنوردها، چما را یک غار نمی دانند، چون آنجا در 
اصل دره ای با طاق برفی است که درونش با برف و یخ پوشیده شده 
است .  محمدی که حدود یک ماه پیش به چما رفته، درباره  ایمنی 
این غار به ایسنا، توضیح می دهد :  با اینکه این غار یخی به عنوان 
جاذبه  گردشگری زیاد معرفی شده، اما نه تابلوی هشداردهنده 
دارد، نه نگهبان و نه مرکز هالل احمر در نزدیکی آن.  من تا حاال 
نشنیده ام درباره ورود به آن در استان هشدار داده و اطالع رسانی 

کرده باشند. 
این درحالی است که بعد از مرگ آن دو جوان، بهمن عسگری  
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 

چهارمحال و بختیاری که اعتقاد داشت پیشروی بیش از حد در 
این غار عامل اصلی بروز حادثه بوده، تلویحا علت بروز این حادثه 
را متوجه گردشگران دانســته و گفته: »همواره به گردشگران 
توصیه و هشدار داده می شــود بیش از حد مجاز درون غار وارد 
نشوند، چون ممکن است به ســبب تغییرات دمایی قندیل ها 

سقوط کنند .« 
مؤذن پور، پدر آن دو جوان کــه در روز حادثه بر اثر برخورد یک 
قطعه یخ، یکی از پاهایش مصدوم شــد نیز حرف های مسئول 
کارگروه غارنوردی و غارشناسی استان چهارمحال و بختیاری را 
تایید می کند و به ایسنا می گوید : آن روز گردشگران زیادی اطراف 
غار بودند و خیلی ها به داخل آن می رفتند، اما نه نگهبانی بود که 
هشدار بدهد و نه حتی یک تابلو در مسیر و یا نزدیکی غار. این 

هشداری که می گویند را کجا و از چه طریق داده بودند؟ 
مسئول کارگروه غارنوردی و غارشناسی استان می گوید :  وقتی 
منطقه  گردشگری را به عنوان تفرجگاه معرفی و تبلیغ می کنند، 
باید رفاه و ایمنی آن را هم تامین کنند. چما و مناطق مشابه آن، 
در سال های گذشته جان بسیاری را گرفته ولی برای تغییر این 

وضعیت کاری نشده است.   
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان کوهرنگ نیز تایید کرده 
که سال های پیش در غار یخی چما موارد فوتی وجود داشته، اما 

ریزش یخ برای نخستین بار اتفاق افتاده است . 
مؤذن پور که در سوگ فرزندانش است، درباره  آن حادثه به ایسنا 

توضیح می دهد : آن روز تعداد زیادی گردشگر در اطراف چما 
بودند. ما ۸ نفر بودیم که پنج  نفرمان، یعنی دو پسرم که جانشان 
را در آن غار یخی از دست دادند، من و دامادم و نوه ام باال رفتیم 
وارد غار اول و بعد غار دوم شدیم، افراد دیگری همزمان در غار 
بودند. بعد از بازدید می خواســتیم برگردیم که ناگهان صدای 
مهیبی شبیه انفجار آمد، تکه یخ بزرگی با پاهایم برخورد کرد و 
به زمین افتادم و دیدم که حجم زیادی از یخ روی سر فرزندانم 

آوار شده است . 
وی ادامه می دهد:  از ناحیه  پا مصدوم شــده بودم قادر به انجام 
کاری نبودم و کشان کشان به سمت خروجی غار و دامادم که با 
فرزندش بیرون دهانه بود، رفتم. همان موقع گردشگرانی که در 
منطقه حاضر بودند به سمت روستا رفتند و اهالی را خبر کردند، 
تا 2۰ کیلومتری غار امکان  آنتن دهی تلفن همراه وجود ندارد 
و هیچ مرکز امدادرسانی نیست، برای همین رسیدن نیروهای 
امدادی طول کشــید. برای نجات ما تعداد زیادی از محلی ها با 
وسایل مختلف آمدند، حدود سه ساعت طول کشید تا فرزندانم 
را از زیر برف بیرون بکشند و وقتی پایین آمدیم، تازه امدادگران 

و آمبوالنس رسید. 
این اظهارات را بیــژن طاهری، رییس جمعیــت هالل احمر 
شهرستان کوهرنگ  هم تایید کرده و گفته که ساعت۱۳ و 4۵ 
دقیقه روز شنبه ۱۱ شــهریورماه اعضای یک خانواده از استان 
فارس، برای گردش به غار یخی چما در شهرستان کوهرنگ آمده 

بودند که دچار حادثه شده و بر 
اثر ریزش یخ از سقف این غار 
دو جوان ۳2 و 2۷ ساله کشته 
و پدر ۵۸ ساله آنها از ناحیه زانو 

مصدوم شد . 
وی اظهــار کرده بــود که به 
دلیــل صعب العبــور بودن 
منطقــه و جــاده خاکی به 
ســمت غار و عدم آنتن دهی 
تلفن همراه در محدوده  این 
حادثه، تقریبا ساعت۱۵ و ۳۰ 
دقیقه به اداره جمعیت هالل 
احمر شهرســتان کوهرنگ 
اطالع رسانی شد و سریعا دو 
اکیپ نیروی امــدادی و یک 
اکیــپ نیــروی اورژانس به 

منطقه اعزام شد . 
»چما« در ســایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان چهارمحال و بختیاری جزو غارهای جذاب 
استان از نظر گردشگری معرفی شــده و هیچ هشداری درباره  
وضعیت ایمنی و خطرات احتمالی آن داده نشده است، هرچند 
که در همین سایت یک هشدار کلی داده شــده که خانواده و 
گردشگران مراقب تبلیغات فریبنده باشند و با تورهای گردشگری 
غیرمجاز برخورد می شود، اما درباره  جاذبه های خطرآفرین این 

استان هیچ مطلبی دیده نمی شود .

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9409973630100418 نامــه:  شــماره   6 /328
9409983630100101 شــماره بایگانــی شــعبه: 940133 پرونده کالســه 
9609983630100101 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران دادنامه 
شماره 9609973630100418 خواهان: آقای رجبعلی اسماعیلی گنهرانی فرزند 
تیمور با وکالت آقای ابراهیم ایمانیان پور فرزند حســن به نشانی نجف آباد خیابان 
امام خمینی بعد از چهارراه  شهرداری نبش کوچه شهامت دفتر وکالت خوانده: آقای 
محمدرضا جهاندار ملک آبادی فرزندنبی اله به نشــانی اصفهان خ آتشگاه خ نبوی 
منش جروکان محله امت ک شهید کاظمی پ 81888. خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رت اعالم و با استعانت از 
ذات باریتعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
دادخواست آقای رجبعلی اســماعیلی گنهرانی فرزند تیمور با وکالت آقای ابراهیم 
ایمانیان پور بطرفیت آقای محمدرضا جهاندار ملک آبــادی فرزند نبی اله مبنی بر 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بانضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت 
یک فقره چک به شماره 697276 مورخ 93/6/1 عهده بانک سپه دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده وجود اصول اسناد در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد و خوانده دلیلی بــر پرداخت دین یا پرداخت ذمه ارائه ننموده اســت لذا ادعای 
خواهان را ثابت و مسلم تشخیص داده و مســتندا به مواد 519 ، 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 6/170/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی از 
تاریخ سررسید چک 93/6/1 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م 
الف: 231 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران و کرون  )307 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610103734103103 ابالغنامــه: شــماره   6 /374
پرونده:9609983734100045 شــماره بایگانی شــعبه:960047 ابالغ شونده 
حقیقی: شوکت عینی فرزند محمد مهلت حضور: از تاریخ ابالغ 7 روز محل حضور: 
نطنز علت حضور: مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت اقدام، در غیر 
اینصورت مطابق مقررات اتخاد تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 
قضایی به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:280 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

نطنز)153 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

6/375  سکینه رجبی نطنزی دارای شناسنامه شماره 3490 به شرح دادخواست به 
کالسه  232/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه تعمیری نطنزی به شناســنامه 102 در تاریخ 96/05/01 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- سکینه رجبی نطنزی ش.ش 3490 نسبت با متوفی) فرزند( 2- ام البنین رجبی 
نطنزی ش.ش 63 نسبت با متوفی) فرزند( 3- کبرا خانم رجبی نطنزی ش.ش 41 
نسبت با متوفی) فرزند( 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: 274 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک()141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/377 احســان قدیری دارای شناســنامه شــماره 5- 027534- 113 به شرح 
دادخواست به کالسه  461/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اصغر قدیری به شناسنامه 19 در تاریخ 1396/2/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-  رقیه قدیری خوزانی فرزند قدیرعلی ش.ش 7763 )مادر( 2- فاطمه چربی فرزند 
جعفر ش.ش 11038 )همسر( 3- احسان قدیری فرزند اصغر ش.ش 5- 027534- 
113 )فرزند( 4- حســین قدیری فرزند اصغر ش.ش 12595 )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: 4861 شعبه 
7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()146 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/422 ســرور قانعی خوزانی دارای شناسنامه شماره 21 به شــرح دادخواست به 
کالسه  490/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدتقی خالقی خوزانی به شناسنامه 3128 در تاریخ 1373/3/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- ســرور قانعی فرزند محمد ش.ش 21 )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: 4863 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()119 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

6/423  ابراهیم گلشائی دارای شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
248/96 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صاحب خالق زاده میالجردی به شناسنامه 27 در تاریخ 96/06/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- ابراهیم گلشائی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3 )فرزند متوفی( 2- عباس 
گلشائی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4 )فرزند متوفی( 3- مریم گلشائی فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 172 )فرزند متوفی( 4- علی گلشائی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 354 )فرزند متوفی( 5- محسن گلشــائی فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 4337 )فرزند متوفی( و به جز نامبردگان ورثه دیگــری ندارد.اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 281 شعبه 
اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک()172 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

6/425 شــماره پرونده: 139504002004000158/3 شــماره بایگانی پرونده: 
9500425/2 شــماره ابالغیه: 139605102004001490 بدینوســیله به آقای 
محمدحسن عمادی اندانی ساکن: اصفهان خیابان عســگریه مقابل مهد کودک 
ثمین نبش بن بست ارم پالک 227 کدپســتی 8199783117 بدهکار پرونده که 
برابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق و پالک 227 مورد شناسایی واقع نگردیده 
ابالغ می گردد که طبق تقاضای بســتانکار بانک پاسارگاد مورد وثیقه، شش دانگ 
اعیانی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی پالک 39521 فرعی 
از 15190 اصلی بانضمام شــش دانگ اعیانی انباری پالک 39541 فرعی و شش 

دانگ اعیانی یک واحد پارکینگ پالک 39570 فرعی مجزی شده از عرصه مشاعی 
15190/9845 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه سند رهنی شماره 19359 
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 146 شهر اصفهان متعلق به آقای علیرضا 
فرزندی و آقای محمدحســن عمادی اندانی که در مقابل طلب بانک پاسارگاد در 
رهن بانک قرار گرفته است توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ سه میلیارد 
و سیصد و هشــتاد و هفت میلیون و چهارصد هزار ریال )3/387/400/000 ریال( 
ارزیابی گردیده شــده اســت لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
چنانچه مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید ظرف مدت 5 روز اعتراض 
کتبی خود را به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ پنج میلیون 
ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی ارسال دارید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد 
مقرر یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد و به همان قیمت آگهی خواهد گردید. م الف: 18668  اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

6/426 شــماره پرونده: 139504002134000024/3 شــماره بایگانی پرونده: 
9500936/2 شماره ابالغیه: 139605102004001286 بدینوسیله به آقای علی 
رضا قاسمی ساکن: اصفهان خ رزمندگان مجتمع شکوفه کدپستی 8513153557 
که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می 
گردد که  برابر سند رهنی شماره 215 مورخ 90/11/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 374 تیران و کرون، مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 
78/910/950 ریال بابت جرائم تاخیر تادیه تــا تاریخ 95/3/1 و از این تاریخ به بعد 
روزانه مبلغ 246/575 ریال به بدهی مطروحه افزوده می گردد به بانک کشاورزی 
شعبه مرکزی تیران بدهکار می باشید باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
139504002134000024/3 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و چنانچه ظرف 
مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی 
تمامت مورد وثیقه )ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 302 فرعی از 29 اصلی 
بلوک لنجان ســفلی واقع در لقاطات زیار زازران بخــش 9 اصفهان( و قطعیت آن 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده جهت 
وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید و جز آگهی مزایده آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. م الف: 18665 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )274 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/429 مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان کالســه پرونده 880/96 حل 3 وقت رسیدگی ساعت 5/50 
بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 1396/8/2 مشخصات خواهان: محمدعلی صفری 
فروشانی فرزند سیف اله مقیم خمینی شهر بلوار شهید منتظری کوچه شهید احمدی 
47 منزل شخصی. مشــخصات خوانده: فرزاد ترک فرزند محمدابراهیم خواسته و 
بهای آن: مطالبه یک فقره چک به شــماره 583707 مورخ 96/5/31 عهده بانک 
سپه- گواهینامه عدم پرداخت. دالیل خواهان: 1- کپی مصدق چک 2- گواهینامه 
عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی 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 اســت 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: 4877 
شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)190 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

6/434 نظر به اینکه زهرا امینی فرزند حسن با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که 
هویت شهود رسما گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت دفترچه ای شماره 
715254 مربوط به پالک 194 و 195 و 196 فرعی تجمیعی از 180 اصلی بخش 
دوازده ثبت اصفهان مورد ثبت دفتر 65 صفحه 293 شــده که به نام نامبرده صادر 
و تسلیم گردیده اســت اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می 
شــود که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود سند مالکیت المثنی 
صادر و به متقاضی تســلیم می گردد. م الف: 235 اداره ثبت اسناد و امالک تیران و 

کرون )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/317 کالسه پرونده: 254/95 شــماره دادنامه: 577-95/6/21 مرجع رسیدگی: 
شــعبه هجدهم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا رادنان به نشانی: 
اصفهان خ عالمه مجلســی پاســاژ جعفری پالک 4. خواندگان: 1- زهرا عشاقی 
2- رضا عموزیدی به نشانی: اصفهان خ احمدآباد کوچه لت بن بست حقیقی جنب 
کتابخانه امیرالمومنین. خواسته: مطالبه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده واخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست علیرضا رادنان به طرفیت 1- زهرا عشاقی 2- رضا عموزیدی بخواسته 
مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال 60/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
های 810/477146-91/8/2 و 810/477149-94/3/26 عهده بانک مسکن به 
انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مســتندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315 و 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/080/000 یک میلیون و هشتاد هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات، تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه خواهد بود و پس از 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 16396 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )304 کلمه، 3 کادر(

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری هیوندای النترا مدل 2015 به 
رنگ مشکی به شماره پالک 53  - 514 ل 34 و شماره 
 G4NBEU822638 و شماره موتور KMHDH41E7FU شاسی
به نام آرزو پورحسن مطلق مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شنبه، یازدهم شهریورماه دو مرد جوان که درحال بازدید از غار یخی »چما« در چهارمحال و بختیاری بودند، 
کمتر از چند ثانیه زیر آواری از یخ دفن شده و جان خود را از دست دادند.

غاری بدون امکانات رفاهی و امدادی؛

مسئول جان این دو جوان کیست؟

چما و مناطق مشابه 
آن، در سال های 

گذشته جان 
بسیاری را گرفته 

ولی برای تغییر 
این وضعیت کاری 

نشده است
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يادداشت

محیط زيست

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور در 
اصفهان  اظهارکرد : بیش از ۱۰میلیون خانوار نیک اندیش با کمیته امداد در 

حمایت از خانوارهای کم بضاعت و بی بضاعت مشارکت می کنند.
ذوالفقاری با بیان اینکه هم اکنون بیش از 8میلیون خانوار کشور با در اختیار 
داشتن صندوق صدقات به نیازمندان کمک می کنند، افزود: یک میلیون 
خانوار نیز از حامیــان فرزندان بی بضاعت یتیم در قالــب طرح اکرام ایتام 

هستند.
وی با اشاره به حمایت خیران اصفهانی از اقشار آسیب پذیر این استان افزود: 
شاخص نیکوکاری و حمایت نیک اندیشان این استان از نیازمندان همیشه در 
کشور باال بوده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
هم  با اشاره به اینکه در این مراسم از ۱۱۰خیر و مدیران خیریه استان تجلیل 

شد، گفت: بیش از ۱۰۰هزار خانوار در استان زیر پوشش امداد هستند.

عوامل ضرب و شتم 
شهروند اصفهانی گرفتار 

پلیس شدند

حمایت ۱۰میلیون 
خانوار خیر کشور از 

نیازمندان

فرمانده انتظامی استان اصفهان به دستگیری عوامل ضرب و شتم شهروند 
اصفهانی اشاره کرد و اذعان داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر اینکه در یکی از پارک های شــهر اصفهان درگیری صورت 
گرفته و یکی از شهروندان به شدت مجروح شده است، بالفاصله تیم گشت 
فوریت های پلیسی به محل اعزام شد. حسن یاردوستی  افزود: در بررسی 
اولیه مشخص شــد ســه نفر از اراذل و اوباش به علت نامعلومی با یکی از 
شهروندان درگیر شده و او را به شدت مجروح کرده و متواری شده اند که 
شناسایی و دستگیری آنان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی 
این فرماندهی قرار گرفت. وی بیان داشت: ماموران با انجام یکسری کارهای 
تخصصی و اقدامات خاص موفق شدند هر ســه نفر را شناسایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاه شان دستگیر 

کنند که پس از سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

یک میلیون کودک 
با مادر ایرانی و پدر 
خارجی، شناسنامه 

ندارند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شوند، نه تنها شناسنامه که هیچ کارت هویتی هم ندارند و از تمام حقوق اجتماعی 
محروم هستند، تاکنون در مجلس تالش هایی برای تغییر وضعیت این کودکان صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است.

ناهید تاج الدین با اشاره به وضعیت دشوار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی اظهار کرد: »متاسفانه در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 8۰۰ هزار تا یک میلیون 
کودک بی هویت در ایران وجود دارد که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند؛ زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه بوده و به خاطر محرومیت و پاره ای 
از ناهنجاری ها، صرفا به صورت شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را ثبت و قانونی کنند، با مردان غیر ایرانی و اغلب افغان، ازدواج کرده اند و حاصل این گونه ازدواج ها بعضا 
چند کودک بی هویت است که به خاطر عدم برخورداری از حقوق اجتماعی، هویتی زیرزمینی و پنهان پیداکرده اند و به اجبار وارد چرخه ای از مشکالت و مسائل اجتماعی 

می شوند.«

تولید ماهانه یک میلیون قطعه جوجه گوشتی در اردستان 
رییس اداره دامپزشکی اردستان گفت: یک میلیون قطعه جوجه گوشتی هر ماه 

در مرغداری های این شهرستان پرورش داده می شود.

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست اصفهان:

یک گربه پاالس در تصادف 
جاده ای موته تلف شد 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: در روزهای گذشته یک گربه پاالس در تصادف 
با خودروهای عبوری جاده منطقــه موته به گلپایگان 

اصفهان از بین رفت.
مرتضی جمشــیدیان اظهار داشــت: برخــی مواقع 
حیات وحش به دلیل گرســنگی یا مــواردی دیگر از 
جاده ها عبور می کنند که خودروهــای عبوری بدون 
توجه به تابلوهای هشــدار دهنده، به دلیل ســرعت 
 زیاد و عــدم احتیاط الزم بــا این حیوانــات برخورد

 می کنند.
وی بــا بیان اینکــه در روزهای گذشــته یــک گربه 
پــاالس در تصادف بــا خودروهــای عبــوری جاده 
منطقــه موته بــه گلپایــگان اصفهان از بیــن رفت، 
افزود: گربــه پــاالس از گونه های جانــوری کمیاب 
 و یکی از هشــت گربه سان وحشــی ایران محسوب 

می شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
بیان داشــت: از رانندگان تقاضا داریــم در جاده های 
مجاور مناطق حفاظت شده یا محل عبور حیات وحش 
به تابلوهای راهنما دقت الزم را مبذول دارند و از سرعت 

مطمئنه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشته یک پرنده حواصیل 
زخمی به دلیل گرما و خشکسالی به منظور پیدا کردن 
آب به زمین های کاشت برنج وارد شده بود، ابراز داشت: 
این پرنده پس از تحویل به مرکز، توسط دوست داران 
محیط زیست، تیمار، درمان و درطبیعت خمینی شهر 

رهاسازی شد.

عکس روزيادداشتيادداشتيادداشت

 قطع یک دست و یک پای »محدثه« 
در حادثه داراب

ريیس سازمان حج و زيارت خبر داد:

 دیه شهدای منا 
همچنان در دست پیگیری

رییس سازمان حج و زیارت گفت: آزمایش 
DNA خانواده های ۱۱ زائر مفقود 
شده فاجعه منا انجام شده و طبق 
اظهــارات وزارت حج و صحه 
عربستان، نتیجه حدودا یک 

هفته  دیگر اعالم خواهد شد.
حمیــد محمــدی دربــاره  
پیگیری های صــورت گرفته، 
اظهار کــرد: قبال ایــن موضوع 
در مذاکــره با وزیر حج عربســتان 
مطرح شــده بود، به همین دلیل عزیزانی 
که مشخصا مزار شــهید آنها مشخص نیســت در این موسم با ما 
همراه شدند. وی افزود: پیش از ایام تشــریق با هماهنگی وزارت 
حج و صحه عربســتان، آزمایش DNA انجام شد که مطابق گفته 
مقامات سعودی، پاســخ دهی فرآیندی حدودا ۱۵روزه دارد که با 
توجه به اینکه یک هفته از آزمایش می گــذرد، امیدواریم نتیجه 
زودتر مشخص شود.رییس سازمان حج همچنین گفت: در طول 
مذاکراتی که با وزیر حج عربستان داشتیم، موارد مربوط به فاجعه 
منا و ریشه یابی آن، دیه شهدا بر اســاس قاعده »قتیل الزحام« و 
همچنین دیه شهدای مسجدالحرام که وعده داده شده بود، مطرح 
شده و مصرانه دنبال خواهد شد. اخیرا در جلسه ای که با وزیر حج 
عربستان داشتیم، تایید کردند که این مسئله را بررسی و نتایج را 

بعد از موسم حج اعالم می کنند.

فاطمه کاويانی عده ای از شــنیدن این مطلب که 
نتیجه یک بازی، خودکشی کاربر در 
دنیای واقعی باشد شگفت زده می شوند. اما نوعی بازی به نام 
»نهنگ آبی« تاکنون افراد زیادی را در کشــورهای مختلف 

ازجمله روسیه و اروپا به کام مرگ فرستاده است.
 اما این بازی چگونه کاربران را به انجام اعمال خشونت آمیز و 

خودکشی وادار می کند؟
طراحی این بازی  که بیشــتر شــبیه یک چالش خطرناک 
نمود پیدا کرده، به گونه ای اســت که طی ۵۰ روز مخاطب 
را با خود همراه کرده و در ابتدا با ایجــاد حس کنجکاوی و 
تهدید، نوجوان را وادار به وارد شدن به این بازی می کند و از 
او خواسته می شود تا با انجام کارهای سخت توانایی خود را 
نشان دهد و اگر نوجوان از خواسته های آنها سرپیچی کند، او 
را تهدید می کنند که نزدیک خانه شما هستیم. با بردن اسم 

چند مکان نزدیک خانه، باعث می شوند مخاطب بترسد و تا 
آخر بازی را ادامه دهد. روش بازی این گونه است که این بازی 
را تا ۵۰ روز ادامه می دهند و در این ۵۰ روز، ۵۰ وظیفه رعب 

آور را به عهده نوجوان می گذارند. 
خودزنی، حک کردن شکل و شماره با چاقو بر ساعد، تماشای 
فیلم های وحشــتناک، حاضر شــدن در اماکن، سازه ها و 
بلندی های خطرناک برای گرفتن عکس سلفی و بیدار شدن 
در ساعات نامعمول، بخش هایی از این چالش است که هر روز 
و رفته رفته سخت تر و سخت تر می شود و در پایان پنجاهمین 
روز، از نوجوانی که »بازی« را شروع کرده، خواسته می شود 

تا خودکشی کند.
طبق آخرین آمار این بازی از نوامبر 2۰۱۵ تا آوریل 2۰۱6 
میالدی در روســیه حدود ۱3۰ نفر را به کام مرگ کشانده 
است . این در حالی است که تنها نوجوانان روسیه درگیر این 

چالش نبوده اند و گزارش هایی از هند، گرجستان، صربستان 
و فرانسه هم اعالم شده که مسئوالن این کشورها را وادار به 

واکنش کرده است.
اکنون موج این بازی به آسیا رســیده و ایران نیز در کانون 
خطر ایــن بازی قــرار گرفته اســت؛ در همیــن خصوص 
رییس انجمن آســیب شناســی ایران با بیــان اینکه نگاه 
جامعه ما به بازی هــای رایانه ای بیشــتر نگاهی وارداتی و 
غرض ورزانه از دنیای غرب اســت می گوید: در بحث بازی 
های رایانــه ای ما به عنــوان جامعه ای هســتیم که دارای 
فرهنــگ و هویتی ملــی مذهبی اســت امــا تولیدکننده 
و اهل تکلیف نیســتیم؛ این در شرایطی اســت که ما تنها 
 یک بــازی را تقلید و کپی می کنیــم و مصرف کننده صرف

 هستیم.
دکتر کوروش محمدی با اشاره به اینکه انسان جهان امروز 
نیازمند هیجان است و به دنبال کسب آن حرکت خواهد کرد 
اذعان می کند: تولیدکنندگان بازی نهنگ آبی که مشابه آن را 
در بازی های رایانه ای دیگر هم شاهد بوده ایم، با بهره گیری 
از ایجاد جذابیت در تحرک و درگیری ذهنی، نسل جوان را با 
خود همراه می کنند و از هیجان فیزیکی ایجاد شده در جهت 

مقاصد خود بهره می برند.
وی ادامه می دهد: این بازی بیشتر  بر کسانی تاثیرگذار است 
که از تجربه و اطالعات کمتری بهره مندند یا از مشــکالت 
روحــی، روانی خاصی رنــج می برند؛ یا اینکــه دارای عزت 
نفس کمتــری هســتند. بنابراین نفــوذ و تاثیرگذاری این 
 بازی در کودکان و نوجوانان به دلیــل اطالعات وتجربه کم 

بیشتر است.
رییس انجمن آســیب شناســی ایران می گوید: کودک و 
نوجوانی که به خودزنی روی مــی آورد، نباید چنین متصور 
شــد که تنها برای جذابیت به دنبال آن رفته، بلکه سلسله 
عواملی همچون کم توجهی جامعه و کاهش عزت نفس باعث 
این حرکت شده است و شاید کلیشه ای به نظر برسد در حالی 

که واقعیت دارد. 
خانواده و مســئوالن نباید تنها به فکر نفی این بازی باشند؛ 
بلکه بــا ایجاد آگاهی و روحیه ارزشــی در قشــر نوجوان و 
بها دادن به آنهــا، به طبع دیگر به ســمت چنین بازی ها یا 

چالش هایی نخواهند رفت.

رییس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس گفت: 
حدود 8۵ درصد سیستم های گرمایشی  مدارس استاندارد 
هستند و سعی داریم در بحث استانداردسازی،  سوخت را از 

داخل کالس ها خارج کنیم. 
محمدتقی  نظرپــور اظهار کرد: از ابتــدای انقالب تاکنون  
2۰درصد فضاهای  کشــور توسط خّیرین  ســاخته شده و 

اکنون این رقم به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
او با تاکید بــر تغییر دیدگاه هــا در حــوزه تامین فضای 
آموزشی و ایمن سازی ســاختمان ها، گفت: در حال حاضر 
ســاختمان هایی در مجموعه آموزش و پــرورش  با قدمت 
باال وجــود دارد. ردیف مســتقلی در قانــون بودجه برای 
مقاوم سازی فضاهای آموزشی در نظر گرفته شده، همچنین 
ردیفی  برای تخریب و بازسازی  و مقاوم سازی ۹6۵ کالس  

برای امسال در دست اقدام است.
 نظرپور به وضعیت سیستم های گرمایشی استاندارد مدارس 
اشــاره کرد و گفت: اکنون حدود 8۵ درصد سیســتم های 
گرمایشی  مدارس استاندارد هستند و سعی داریم در بحث 
استانداردسازی،  سوخت را از داخل کالس ها خارج کنیم. 
اکنون برای قریب  به ۱3 میلیون دانش آموز فضای آموزشی 
در نظر گرفته شده و تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد 
به بیش از ۱۴ میلیون افزایش پیدا می کند؛ بنابراین  باید در 

بحث  ساخت و ساز فضاهای جدید تالش کنیم.

رییس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس، درباره 
به کارگیری  فناوری های جدیــد در مدارس گفت: فناوری 
پیشرفت  زیادی داشــته و باید خود را با آن تطبیق  دهیم  
و به گونه ای شــرایط را ایجــاد کنیم که فضــای فیزیکی  
 در رشــد و شــکوفایی اســتعداد دانش آموزان موثر واقع 

شود.
وی با بیان اینکه فضای فیزیکی  می تواند مکمل  فعالیت های 
معلم باشــد، افزود: در فضای آموزشی مسائل فنی  اهمیت 
بسزایی دارد اما مهم تر از این موارد، کیفیت کار است که در 

روند آموزش نیز موثر خواهد بود.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان برای کنترل بیماری های احتمالی در 

بین حجاج آمادگی کامل دارد.
دکتر رضا فدایی روز ســه شــنبه در گفت و گو با ایرنا 
افزود: امســال حدود 6 هزار زائر در برگشت از مناسک 
حج تمتع به فرودگاه اصفهان وارد می شوند و به محض 
ورود در پایگاه مراقبت بهداشتی تحت کنترل و معاینه 

قرار می گیرند.
وی، با اشاره به اســتقرار تیم مراقبت بهداشتی همراه با 
فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ در فرودگاه اصفهان، 
اظهارکــرد: در معاینه و کنترل حجــاج، هرگونه مورد 
ابتال به بیماری ها ثبت می شــود و اگر فرد مشکوک به 
بیماری های خاص و خطرناک شناسایی شد، در اسرع 

وقت توسط اورژانس به بیمارستان اعزام می شود.
فدایی با بیان اینکه احتمال ورود حجاج بیمار به استان 
اصفهان بسیار کم است، تصریح کرد: در تماس هایی که 
با حجاج در مراسم حج تمتع داشــتیم هیچ گونه مورد 

خاصی از شیوع بیماری حاد گزارش نشد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی حجاج به دلیل 
کهولت ســن دچار عارضه هایی ماننــد قلبی عروقی، 
گرمازدگی یا خستگی مفرط شده باشند که مراقبت های 

الزم در این زمینه انجام شده است و خواهد شد.
فدایی با تاکید بــر اینکه آموزش هــای الزم به حجاج 
درخصوص رعایت ضوابط بهداشــتی در حین مناسک 
حج تمتع و همچنین در بازگشــت به کشور ارائه شده 
اســت، افزود: هر 2 کاروان حج نیز دارای یک پزشــک 
بودند و اقدام های الزم در این زمینه صورت گرفته است.
به گفته غالمرضا زاهدی مدیرکل حج و زیارت اســتان 
اصفهان، در مناسک حج امســال تاکنون فوت یکی از 
حجاج شهرستان خوانسار به دلیل کهولت سن اعالم شده 

است و سایر حجاج در سالمت کامل قرار دارند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان خبر داد: 

آمادگی پایگاه بهداشت فرودگاه برای کنترل بیماری های احتمالی حجاج

بهداشتخبر

ريیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:

85درصد سیستم های گرمایشی  مدارس استاندارد هستند

»نهنگ آبی« به ايران رسید

بازی مرگ 

ایمنا: یک روانشناس با ابراز نگرانی از رشد آمار خودکشی موفق 
زنان گفت: در بین زنان بیشترین متغیرهایی که عامل گرایش آنها 
به خودکشی می شود مربوط به وضعیت خانوادگی است. طاهره 
باغانی اظهار کرد: آمار خودکشی در ایران نسبت به نرخ جهانی 
پایین تر است.وی با اشــاره به دالیل خودکشی در کشور افزود: 
بافت جوان جمعیتی، گذار جامعه از بافت سنتی به صنعتی شدن 
و فشارهای اقتصادی و اجتماعی، همگی از جمله عواملی هستند 
که خطر خودکشی را در ایران افزایش می دهد. این عوامل در کنار 

متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، بیکاری، تحصیالت 
پایین و وضعیت خانوادگی تا عوامل روان شناختی و روان پزشکی 
مثل ابتال به بیماری هایی نظیر افسردگی در گرایش به خودکشی 
دخیل هستند. همچنین اغلب اقدام به خودکشی هایی که در زنان 
انجام می شود به منزله فریادی برای کمک است.باغانی با اشاره به 
ساختار سنی جوان اقدام کنندگان به خودکشی در کشور تصریح 
کرد: بیشترین افراد در معرض خودکشی در سنین زیر 3۰ سالگی 
قرار دارند. برخی از رفتارهای اقدام به خودکشــی نیز به منظور 

جلب توجه یا حمایت از سوی خانواده یا همسر انجام می شود. وی 
با اشاره به تفاوت روش های مورد استفاده برای خودکشی براساس 
وضعیت جغرافیایی اظهار کرد: براســاس آمارها در استان های 
غربی کشور شاهدیم که بیشتر، از روش های توأم با خشونت نظیر 
خودسوزی برای خودکشی استفاده می شود که متاسفانه در بین 
زنان نیز شایع تر است.وی با انتقاد از سهولت دسترسی به وسایل 
خودکشی در ایران گفت: بیشــترین آمار اقدام به خودکشی در 
بین جمعیت زیر 2۰ سال اتفاق می افتد و این در حالی است که 
سهولت دسترسی به وسایل خودکشی، نظارت بیشتر مسئوالن 

را می طلبد.

بیشترین آمار اقدام به خودکشی در بین جمعیت زیر ۲۰ سال

۶ ماهه دوم سال؛  زمانی برای 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشــور، از ســاماندهی کودکان 
کار و خیابانــی در 6 ماهه دوم 
ســال ۹6 با حمایت خیرین 
و ســازمان های مــردم نهاد 
خبر داد.حبیب ا... مسعودی 
فرید اظهارکرد: ســازمان بر 
اســاس قانــون و برنامه های 
توسعه، وظایف متعددی در حوزه 
مسئولیت اجتماعی برعهده دارد. وی 
با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور 
در حوزه  ساماندهی کودکان خیابانی در کالن شهرها بیان کرد: در 
این زمینه برای توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای باالی ۵۰ هزار 

نفر برنامه ریزی شده است.
فرید ادامه داد: در 6 ماهه دوم سال ۹6 برنامه ویژه ای برای ساماندهی 
کودکان کار و خیابانی پیش بینی شده است که در این خصوص، از 
ظرفیت شهرداری ها، سازمان های فعال در حوزه اجتماعی و خیرین 
استفاده خواهد شد. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور، تشکیل کارگروه کاهش و آسیب های اجتماعی، از برنامه های 
پیش بینی شــده در حوزه اجتماعی خواهد بــود. وی اضافه کرد: 
اعتباراتی برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی از سوی بهزیستی و 
وزارت رفاه پیش بینی شده است که در اختیار استان ها قرار می گیرد.

 اهدای عضو
اهدای زندگی به سه بیمار

اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان، به 
ســه بیمار نیازمند عضو اهدا شد. 
مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشی درمانی 
الزهــرای اصفهــان گفت: 
اعضای مسعود صنعتی زاده 
2۵ ســاله که در اثر تصادف 
دچار مرگ مغزی شــده بود با 
رضایت خانواده نوع دوستش در 
این مرکز برداشته شد. مریم خلیفه 
سلطانی افزود: کبد این جوان مرگ مغزی به بیمارستان نمازی شیراز 
ارسال شد و کلیه های این جوان نیز به دو بیمار نیازمند عضو در مرکز 

آموزشی درمانی الزهرا پیوند خورد.

اخبار

اصفهان؛ پیشرو در اشتغال زنان زندانی 
زمینه اشــتغال بیش از 3۰هزار و ۵۰۰زن 
زندانی اســتان اصفهان فراهم شده 
است. مدیرکل زندان های استان 
اصفهان گفت: بانــوان  زندانی 
در رشــته های زیــور آالت، 
خیاطی، میناکاری، قالی بافی، 
چرم دوزی، فیــروزه کوبی و 
بسته بندی فعالیت می کنند.

اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه 
چهار درصد از زندانیان این اســتان 
زنان هســتند افزود: اکنون تمامی بانوان 

زندانی استان مشغول به کار بوده و منبع درآمد دارند.
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پیکر مطهر شهید مدافع حرم شرق اصفهان در آغوش وطن جای گرفت؛

شهیدی که رهرو می خواست

سمیه مصور زمانی که همسر شهید شفیعی به همسر شــهید حججی پیام داد و در این پیام از دل تنگی های فرزندان شهدای 
جاوید االثر سخن به میان آورد، نمی دانست که به زودی خبر بازگشت همسرجهاد گرش به آنها داده می شود و حاج 
محمود پس از 20 ماه انتظار به آغوش فرزندانش بر می گردد. همسری که زمزمه های آسمانی شدن در دفترچه گمنامی نام آوران ایرانی 

در هنگامه ایثار در سوریه به ثبت رسید و غربت زندگی و شهادتش، پیکرش را در سوریه جا گذاشت .
پیکر مطهر  شهید مدافع حرم شرق اصفهان  در روزهای اخیر در جریان مبادله پیکر مطهر شهدای حزب ا... لبنان و شهدای ایرانی به کشور 
بازگشت که پس از انجام آزمایش DNA هویتش محرز شد و روز  دوشنبه در معراج الشهدای تهران مورد استقبال زهرا و فاطمه قرارگر فت.
حاج محمود شفیعی جهادگر مدافع حرمی بود که از سال 80 مشغول فعالیت های جهادی در مناطق محروم غرب کشور شد  به گونه ای 
که در کنار فعالیت های عمرانی از فعالیت های فرهنگیـ  تربیتی در قبال مردم منطقه و نیروهای جهادی همراه خود نیز غافل نبود، به 
طوری که در طول مدت مبارزه با تروریست ها درسوریه نیز این دغدغه همیشگی همراهش بود و رسیدگی به اوضاع زندگی محرومان 
سوری را در دستور کار خود قرار داده بودو حتی به صورت شبانه به همراه همرزمانش برای محرومان منطقه وعده غذایی آماده می کرد. 
شهید شفیعی برای مبارزه با تروریست های تکفیری دو بار به سوریه اعزام شد و در تاریخ 29 آذر 94 در جبهه دفاع از حریم اهل بیت)ع( 

در سوریه شهد شیرین شهادت را نوشید. 

در  عملیات آزاد سازی خان طومان، حاج محمود و عبدالحسین یوسفیان و... حضور داشتند. 
شب ها وقتی همه   ما می خوابیدیم حاج محمود ساعت 12 و 1 شب از خط برمی گشت و با 
شهید سجاد عفتی غذا برای مردم می برد؛ زمستان بود، در و پنجره های خانه ها را می پوشاند 

تا جلوی سرما را بگیرد.
به من تاکید می کرد که غذا را دســت بچه ها ندهیم، وقتی بچه غذا را به خانه می برد، پدر 
خرد و شکسته می شود؛ باید غذا را به پدر خانواده تحویل بدهیم تا بچه ها را سر سفره بیاورد!

شب ساعت 2 و 3 که پخش غذا برای محرومان تمام می شد دوباره به خط بازمی گشت؛ جعبه 
 مهمات شکســته را به عنوان هیزم به مردم می داد تا برای گرم شــدن از آن استفاده کنند.

20 روزی که آنجا بودیم می دیدم پوتین نمی پوشد و کفش کتانی ای که با خودش آورده بود را 
می پوشید، گفتم: چرا پوتین نمی پوشی؟ گفت: پوتین سایز پای من پیدا نمی شود و مقداری 
پول از جیب خودش داد و گفت: برایم پوتین بخر. وقتی گفتم از بودجه برایت می گیرم، گفت: 

این مشکل من است و خودم پولش را می دهم!
هنگامی که خمپاره ها را شلیک می کرد، به قدری دقیق بود که صدای ضجه  تکفیری ها بلند 
می شد، پشت بیسیم بچه ها تکبیر می گفتند و تکرار می کردند: خدا پدرت را بیامرزد. حاجی 
خیلی غریبانه شهید شد؛ هیچ کداممان همراهش نبودیم.همه یک جا زمین گیر و محاصره 
شده بودیم. حاج محمود با نیروهای عراقی و سوری رفت باالی خان طومان برای نجات یک 
سری از بچه ها. خیلی با صالبت شهید شــد؛ یکی از نیروهای عراقی می گفت: اول به زانوی 
حاجی تیر زدند ولی مقاومت کرد، بعد بستنش به رگبار، تیر به صورتش خورد و با صورت به 

زمین خورد، به یاد مادری که با صورت بر زمین خورد.
پیکر حاج محمود را هم بردند تا با صورت خاکی و خونیش میهمان حضرت زینب)س( شود.

همراه همیشگی غدیرمیهمان حضرت زینب)سالم ا... علیها(
حاج محمود همه زندگی اش را فدای »غدیر« می کــرد و می گفت: » نباید بگذاریم غدیر 
فراموش شود زیرا عده ای غدیر را فراموش کردند و پس از آن سر ساالر کربال  روی نیزه رفت. 
نباید بگذاریم نسل جدید غدیر را فراموش کنند.« هرساله درروز غدیر نذری می داد و در اوج 
نداری هم مصمم بود تا برای عید غدیر جشن برپا کند  و همین ارادتش به غدیر بود که باعث 

شد پیکرش در دهه والیت برگردد.

شهیدی که حرف وعملش یکی بود
حرف و عملش یکی بود و افکارش فقط و فقط برای خدا معنا می شد و همین عاملی شد تا خدا او را انتخاب 
کند. اردوهای جهادی فرصتی برای حاج محمود فراهم کرد تا پله های ترقی را یکی یکی درک کند و باال رود 
و حتی در منطقه ای که اصال دین را نمی شناختند، با ورود به موقع و کار جهادی، توانست زمینه پرورش 

چهار روحانی را فراهم کند. 

بخشی از وصیت نامه شهید
- »مدافع حریم والیت« کسی است که مســتمر با تالش و کوشش مضاعف و با همدلی و 
همزبانی، با عزم ملی و مدیریت جهادی در پی آفریدن حماسه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی باشد.
 رهبــر عزیزمان فرمودند کــه فرهنگ آن چیزی اســت که من حاضرم جانــم را برایش 

بدهم.
 کار فرهنگی کاری است که تاثیر و تغییر در رفتار انسان ها بگذارد؛ بنابراین برترین چیز را 
آن دیدم که با نگرش عمیق در ابعاد مختلف ســبک زندگی خود، پاالیشی گسترده انجام 
 دهیم و در حد توان سعی در تغییر آن و نیل به سبک زندگی ائمه اطهار علیهم السالم داشته 
 باشیم. در همه عرصه ها اخالق، اعتقادات، سبک زندگی روزمره، سیاست، فرهنگ، حجاب،

 علم اندوزی، اقتصادی، تفریح، ورزش، خوراک، پوشاک و ...
- خواهرانم دشمن از سیاهی چادر شما بیشتر می ترسد تا از سرخی خون من و برای حفظ 
حجاب شما خون های زیادی ریخته شده؛ همچنین حجاب و پوشش برادران که تهدید 

جدی دشمن بر آن است.
- »شهید« عزادار نمی خواهد، شــهید رهرو می خواهد و شما هم با قلم، قدم و زبان خود 

رهرو امام)ره( و رهبری باشید.
جوانان عزیز چشم شهدا و تبلور خونشان به حرکت و شعور شما دوخته شده و باید مواظب 
باشــیم خط والیت را گم نکنیم. معیارها در تمامی گزینش ها و انتخاب ها اشاره و اراده 

والیت است.

شهید عباسعلی جان نثاری در سال 1345 در یکی از محالت قدیمی اصفهان به نام الدان به دنیا آمد. 
او در سنین نوجوانی همزمان با اوج گیری مبارزات انقالب اسالمی مردم ایران به رهبری امام خمینی 
)ره( با وجود سن کم در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کرد و به سبب تشویق ها و حمایت های 

مادر و دایی  شهیدش اصغر کفعمی، حضور موثر و فعالی در این زمینه داشت.
سال 1361 در شرایطی که صدام ملعون به نمایندگی از تمام دشمنان اسالم انقالب به ایران تجاوز 
کرده بود، پس از گذراندن آموزش های نظامی با وجود سن کم یعنی در سن 16 سالگی به جبهه 
اعزام شد و در گروه توپخانه لشکر 14امام حسین)ع( مشغول مجاهدت شد. سردار شهید عباسعلی 
جان نثاری شهریور ماه سال 90 در منطقه جاسوسان سردشت با اصابت گلوله تک تیرانداز دشمن 

در حالی که با گروهک  پژاک مبارزه می کرد، به شهادت رسید.
نوجوان 17 ساله ای که فرمانده آتشبار شد

او در سن 17سالگی نخستین مسئولیت خویش یعنی فرماندهی آتشبار را تجربه کرد و در سال 63 
به سمت جانشین اطالعات گروه توپخانه 15 خرداد منصوب شد و در سال 1390 از طرف فرمانده 
نیروی زمینی سپاه برای دفع شرارت های ضد انقالب به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب مامور 
شد. از جمله ویژگی های بارز شهید جان نثاری تبعیت محض از فرمان ولی فقیه بود. او هیچگونه 
تردید در عمل به فرمان ولی فقیه به دل راه نمی داد و همیشــه همگان را به فرمانبرداری از اوامر 
فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای توصیه می کرد. شهید جان  نثاری در شامگاه 16 شهریور 
ماه سال 90 در منطقه جاسوسان سردشت به وسیله اصابت گلوله تک تیرانداز دشمن به سجده 

گاهش دعوت محبوب خویش را لبیک گفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
عباسعلی در جنگ آتش ها، شکوفا شد

ســردار یعقوب ُزهدی؛ فرمانده اســبق توپخانه ســپاه و از همرزمان شــهید در ارتباط با نقش 
این شــهید بزرگوار در عملیات هــای دوران دفاع مقدس گفت: در شــلمچه جنــگ ما، جنگ 
 آتش بود و بــرای ذهن تمــام رزمنــدگان جبهه شــلمچه فقط کلیــد واژه »آتــش« متبادر 

می شود. وی افزود: در عملیات کربالی 5 که در سال 65 انجام شد توپخانه وظیفه مهم تری داشت؛ 
چراکه جنگ، جنگ آتش بود و تمام فشار دشمن متوجه توپخانه ما بود اما گروه 15 خرداد، گردان 

شهید جان  نثاری یگان هایی بودند که استقامت نشان دادند و ماموریت خود را انجام دادند.
فرمانده اسبق توپخانه سپاه با اشاره  به دالورمردی های شهیدان غازی، شفیع زاده و تهرانی مقدم 
تصریح کرد: در ذهن همه، توپخانه در عقب جبهه و در خط دوم قرار دارد ولی وقتی به آمار و ارقام 
نگاه کنیم متوجه خواهیم شد تعداد فرماندهان شهید توپخانه به نسبت پیاده بیشتر است و کادر 
سازی در توپخانه و حضور شهید شفیع زاده مقاومت و  برادری را در توپخانه سپاه دمید و به همین 

سبب این بذرها در شهید جان نثاری  نیز شکوفا شد.
ضربه سنگین به گروهک تروریستی پژاک، نتیجه خالقیت فرمانده بود  

سردار عبدا... عراقی، جانشــین فرمانده نیروی زمینی سپاه و از همرزمان شهید جان نثاری اظهار 
داشت: این شهید بزرگوار از جمله افراد گمنامی بود که از 14 سالگی وارد سپاه شد و زندگی خود را با 
جهاد و شهادت هماهنگ کرد و با وجود فداکاری های فراوان کمتر کسی او را می شناخت و سرانجام 

پس از 30 سال خدمت خالصانه به کاروان شهدای کربال پیوست.
شهید جان  نثاری با ابتکاراتی ویژه که در طول 32 سال تازگی داشت نقاط مهمی از مواضع دشمن 
متجاوز گروهک پ  ژاک را با توپخانه دور برد به صورت منحنی و برای نخستین بار  به صورت مستقیم 
مورد هدف قرار داد و ضربه سنگینی را به آنها وارد کرد و مناطق پاک سازی شده را استحکام بخشید.

ویترین ادوات جنگ 8 ساله، تنها یادگار شهید جان نثاری
سردار محمود چهارباغی؛ فرمانده توپخانه سپاه با اشاره به دوران همکاری خود با شهید جان نثاری 
بیان کرد: عباسعلی همیشه به فکر پیشرفت توپخانه بود، من 28 سال با او زندگی کردم و در هیچ 

موضع و جایگاهی کوچک ترین نکته منفی از عباس ندیدم و همیشه به او غبطه می خوردم.
وی با بیان یکی از خاطرات خود افزود: یک روز رفتم خانه ایشان، یک ویترینی بود از همان هایی که 
معموال همه در آن اشیای لوکس می گذارند، اما او چفیه و ترکش و پیشانی بند گذاشته بود، گفتم 

عباس! مگر اینجا نمایشگاه جنگ است؟ خندید گفت: من به اینها عالقه دارم.

به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار جان نثاری؛
فرمانده آتشبار

استقبال از قهرمان
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هواداران استقالل بلیت اینترنتی نخرند
باشگاه استقالل با توجه به توافق انجام شده با فدراسیون فوتبال مبنی بر واگذاری بلیت 
فروشی به باشگاه ها طی اطالعیه ای از هواداران این تیم خواست از خرید بلیت اینترنتی 

برای بازی با ذوب آهن خودداری کنند.

وزیــر ورزش و جوانان می گوید در تالش اســت با هماهنگی بین 
همه عناصر زمینه حضور خانواده ها در 

ورزشگاه فراهم شود.
مســعود ســلطانی فــر، وزیر 
ورزش و جوانان درباره حضور 
خانواده ها در ورزشگاه گفت: 
تالش می کنیم با همفکری 
و هماهنگی شــرایط حضور 
خانواده ها را در ورزشــگاه ها 
فراهم کنیــم. مطمئنم مردم ما 
به درجه ای از فهم، شعور و آگاهی 
رسیده اند که مالحظات فرهنگی را رعایت 
کنند.وی افزود: در گذشــته خانواده ها به ورزشــگاه می رفتند و 
ما مشــکلی نداشــتیم. فکر می کنم هواداران و تماشاگران حتما 
حریم هایی را که باید رعایت کنند، رعایــت خواهند کرد. به مرور 
تالش می کنیم با زمینه سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه 

عناصر شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.

واکنش وزیر ورزش به حضور 
خانواده ها در ورزشگاه

واکنش روز 

خبرروز

مدیر عامل باشگاه سپاهان در مورد وضعیت ورزشگاه نقش جهان بیان 
کرد: مسقف شدن ورزشگاه نقش جهان و مقاوم سازی طبقه دوم ورزشگاه 
 بر عهده شرکت توســعه و تجهیز است و کاری از دســت ما بر نمی آید.
  تا این اقــدام صورت نگیــرد نمی تــوان از طبقه دوم اســتفاده کرد.
وی با اشاره به کیفیت زمین چمن نقش جهان تصریح کرد: بسیاری از 
کار های زمین چمن هم انجام شده و مشکالت آن در حال بر طرف شدن 
اســت و در بازی های پیش رو اصالحات در چمن نقش جهان مشاهده 
خواهد شد.محســن طاهری در خصوص وضعیت علــی کریمی اظهار 
داشت: علی کریمی بازیکن آزاد اســت و با توجه به اینکه قرار داد خود با 
دیناموزاگرب را فسخ کرده برای انتقال در زمان پس از اتمام فصل نقل و 

انتقاالت مشکلی ندارد.

هافبک فصل گذشته تیم پرسپولیس، در ترکیب گسترش فوالد غایب  
است. سامان نریمان جهان که نیم فصل لیگ شانزدهم از ماشین سازی 
تبریز راهی پرسپولیس شد، در این تیم فرصت زیادی برای بازی کردن 

پیدا نکرد و در پایان فصل تصمیم گرفت از سرخپوشان جدا شود.
نریمان جهان در نهایت بار دیگر به تبریز برگشــت و پیراهن گسترش 
فوالد را برتن کرد. کادرفنی گسترش فوالد امیدوار بود که از وجود سامان 
نریمان جهان در بازی امروز با پرسپولیس استفاده کند؛ اما این بازیکن به 

دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نیست.
نریمان جهان انگیزه زیادی داشــت تا بتواند مقابل برانکو ایوانکوویچ و 
پرسپولیس بازی خوبی در ترکیب گسترش فوالد انجام دهد، اما قادر به 

بازی کردن نیست تا این فرصت خوب را از دست بدهد.

مشکالت چمن نقش جهان 
در حال بر طرف شدن است

»نریمان جهان« به بازی با  
پرسپولیس نرسید!

»سرگئی ربروف« چند هفته پیش بود که هدایت االهلی عربستان را 
بر عهده گرفت، اما  به نظر می رسد که او زیاد در 
این تیم دوام نخواهــد آورد. رفتارهای 
عجیب ربروف در کنار گذاشــتن 
بازیکنان محبوب االهلی باعث 
شــد تا با هواداران به مشکل 
بربخورد. ربروف در جدیدترین 
اقدام خــود تصمیــم گرفته 
که تیسیر الجاســم، کاپیتان 
محبوب االهلی را کنار بگذارد و 

به او فرصت بازی ندهد.
روزنامه الریاض عربســتان نوشت 
که ربروف بر این باور است که »تیسیر« با افت زیادی مواجه شده و »ده 
ســوزا« را به او ترجیح می دهد. او با این کار با واکنش هواداران االهلی 
مواجه خواهد شد؛ چرا که آنها عالقه زیادی به کاپیتان خود دارند. االهلی 
حریف تیم فوتبال پرســپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیاست. دیدار رفت دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید و قرار است 

که دیدار برگشت سه شنبه هفته آینده در امارات برگزار شود.

تصمیم عجیب سرگئی ربروف؛ 

اخراج کاپیتان محبوب!

رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان اظهار داشت: سال 84 بخش بدنسازی و پرورش 
اندام از فدراســیون وزنه برداری جدا شد و در حال حاضر در تمام اســتان های کشور هیئت این رشته 

فعالیت دارد.
حسین یارمحمدیان افزود: هیئت بدنسازی و پرورش اندام از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری گسترده 

است و بیش از 70 درصد باشگاه های ورزشی استان را باشگاه بدنسازی تشکیل می دهد.
رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان  نباید خود را با سایر 

استان های کشور مقایسه کند زیرا هیئت برتر کشور هستیم و باید این جایگاه را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: هیئت اصفهان در بخش پرورش اندام، هیئت برتر کشــوری اســت و هفته گذشته نیز 
تیم اصفهان در مسابقات بادی کالسیک به رتبه سوم دســت پیدا کرد؛ در بخش بدنسازی نیز سطح 
برگزاری مسابقات استانی با مسابقات آســیایی برابری می کند. رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
استان اصفهان ادامه داد: اگر نگاهی به عملکرد هیئت بیندازید، متوجه می شوید که به طور میانگین در 
سال هر روز هیئت یک برنامه داشته است و هیئتی که از یک اتاق ۲ در 3 کار خود را آغاز کرد، اکنون به 
جایگاهی رسیده است که همزمان بدون هیچ تداخلی در آن جلسات مختلف برگزار می شود.وی در مورد 
سالن های اختصاصی بانوان تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از 10 درصد از سالن های بدنسازی متعلق به 
بانوان است.رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان در ادامه با اعالم آمادگی برای برگزاری 
مسابقات بین المللی گفت: آمادگی میزبانی مســابقات بین المللی الماس را در بخش بادی کالسیک، 
فیزیک و پرورش اندام در اصفهان با باالترین کیفیت داریــم.وی در مورد نوع نگاه به ورزش همگانی و 
جایگاه این رشــته اظهار کرد: ورزش همگانی به معنای رایگان بودن نیست و ما به عنوان هیئت تنها 
ترغیب می کنیم که مردم به سوی ورزش روی بیاورند و فراهم کردن بستری برای ورزش همگانی رایگان 
برای همه به عهده دولت است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی تاسیس باشــگاه بدنسازی که هم اشتغال زایی 
می کند و هم محل کسب درآمدی برای سرمایه گذار است و در کنار آن نیز مردم به ورزش روی می آورند.

دیدگاه

رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان:

ایجاد سالن بدنسازی، مصداق اقتصاد مقاومتی است

منهای فوتبال

به همت سازمان ورزش شهرداری اصفهان؛

شهر، میزبان جام پهلوانان 
محله می شود

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان با اعالم آغاز 
رقابت های پهلوانی و زورخانه ای جــام پهلوانان محله در 
محالت اصفهان گفت: برگزاری جام پهلوانان محله در رده 
های سنی نونهاالن و نوجوانان عالوه بر اینکه باعث کشف، 
رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی در ورزش ملی مذهبی 
زورخانه ای می شود زمینه ســاز پرداختن به رویکردهای 
تربیتی در ورزش اســت.علی قاسمی هدف از پرداختن به 
ورزش را در سه بخش سالمتی، قهرمانی و تربیتی خالصه 
کرد و گفت: در صــورت پرداختن به ورزش ســالمتی و 
تندرستی برای فرد محقق می شــود، بخش قهرمانی در 
ورزش نیز با تمرین و ممارست و آموزش های مربیان مجرب 
دور از دسترس نیســت اما این رویکردهای تربیتی ورزش 
است که این روزها متاسفانه کمتر به آن پرداخته می شود.

قاسمی مهم ترین ظرفیت ورزش و به ویژه ورزش پهلوانی 
را رویکردهای تربیتی آن خواند و گفت: ما به وسیله ورزش 
می توانیم آموزش های رفتاری و اخالقی مورد نیاز شهروندان 
یک شهر با اخالق را از سنین پایه به فرزندان شهر، ورزش 
آموزان و آینده سازان میهن اســالمی خود منتقل کنیم 
تا با نهادینه کردن روح جوانمردی و مــردم داری در ذهن 
آنها به عنوان یک اصل در ورزش بتوانیم در شهر پهلوانان 
و جوانمردان بسیاری به عنوان ذخایر انسانی آینده شهر و 

کشور را تضمین و تامین کنیم.
رییس انجمن پهلوانی و زورخانه ای سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان نیز جــام پهلوانان محله را فرصتــی برای تقویت 
مهارت های ورزشی و فرهنگی نونهاالن و نوجوانان فعال در 
حوزه پهلوانی خواند و گفت: بر اساس اهداف و سیاست های 
ورزش محله محور سازمان ورزش شــهرداری اصفهان با 
برگزاری این رقابت ها در پنــج زورخانه تحت نظارت این 
سازمان که به همت اداره ورزش محالت و انجمن پهلوانی 
این سازمان از نیمه شهریور آغاز می شود به دنبال ارتقای 
سطح مهارت های فنی و ورزشی نونهاالن و نوخاستگان در 
این زورخانه ها هستیم.عزیزا...مشفقی از حضور بیش از 1۵0 
ورزشکار نونهال و نوجوان در قالب 10 تیم در این رقابت ها 
خبر داد و گفت: زورخانه های ســازمان ورزش شهرداری 
اصفهان هر هفته میزبان این رقابت ها هستند.مشفقی افزود: 
هفته دوم این رقابت ها روز پنجشنبه ۲3 شهریور در زورخانه 
شهیدان رضایی کوجان برگزار می شود که امیدواریم همه ما 
و به ویژه سرپرستان، مرشدان، مربیان و مدیران زورخانه ها 
با تالش و پیگیری مستمر بتوانیم مهارت های ورزشکاران 
آینده ســاز شــهر را تقویت کرده و از خود ردپایی بر گود 

زورخانه به جای بگذاریم.

اتفاق روز 

مربی مشــهور دوچرخه سواری فرانســه راهی زندان شد.»برنارد 
ساینز« 74 ساله که سال هاست به عنوان 
مشــاور پزشــکی تیم های بزرگ 
فعالیت دارد به جــرم کمک به 
چند ورزشــکار آماتــور این 
کشور برای دوپینگ به ۹ ماه 
زندان محکوم شد.»ساینز« 
به عنوان مغز متفکر دوپینگ 
دوچرخه سواری دنیا شناخته 
می شــود و سال هاســت از 
راه های غیرقانونی مواد نیروزا به 

ورزشکاران می دهد.

مغز متفکر دوپینگ در 
دوچرخه سواری زندانی شد

فوتبال جهان

»ادن هازارد« اخیرا در مراســمی که توسط شرکت نایکی ترتیب 
داده شــده بود، خود را ارزش گذاری 
کرد.ســتاره تیم ملــی بلژیک و 
چلســی در این باره گفت:آنها 
۲۲۲ میلیون یورو برای خرید 
نیمار پرداختند پس من هم 
1 میلیارد یــورو ارزش دارم.

ســتاره تیم چلســی سپس 
شــوخی خود را پذیرفت، اما 
افزود:نمــی دانم چقــدر ارزش 
دارم. باید روی کار خود، تمرینات 
و بازی برای چلســی تمرکز کنم. هر ســال 
شایعاتی در مورد تعویض پیراهن من به وجود می آید، اما در نهایت 
حقایق هستند که به حساب می آیند و من همیشه اینجا هستم تا 

بهترین عملکردم را ارائه کنم.

ستاره چلسی، خود را 1میلیارد یورو 
قیمت گذاری کرد

نقل قول ر وز

جان لوئیجی بوفون، کاپیتان الجوردی پوشان تیم ملی ایتالیا درباره 
هوشدن این تیم توســط هوادارانش گفت: 
بله، گاهی اوقات که ما نمی توانستیم 
راهی برای رســیدن بــه دروازه 
حریف پیدا کنیم هو می شدیم، 
اما این شــیوه ای کــه بازی 
 می کردیم بخشــی از فلسفه 
فوتبال ماست. در ایتالیا هیچ 
شــخصی بــرای تملک توپ 
اهمیت قائل نیست. در اسپانیا  
اما اگر تیم ملی شــان در ۲0 متر 
۲00 پاس دهد، همه تماشاگران 
شروع به تشویق می کنند در حالی که اینجا ما به خاطر انجام این کار 
هو می شویم. بوفون ادامه داد: ما سعی کردیم شرایط را به گونه ای 

پیش ببریم که برای هواداران خوشایند باشد.

بوفون: ایتالیایی ها از حفظ توپ متنفرند

مرحله ســوم رقابت های جام حذفی  باشگاه های کشور  
با برگزاری 8 دیدار پیگیری  می شــود که در این مرحله 
تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن در اصفهان به مصاف 

حریفانشان می روند.

طلسم شکنی در غیاب ملی پوشان؟
طالیی پوشان اصفهانی امیدوارند تا با برتری خانگی برابر 
نفت هم طلسم نبردنشان در ورزشگاه نقش جهان در فصل 
جدید را بشکنند و هم مجوز حضور در جمع 1۶ تیم پایانی 

جام حذفی را به دست آورند.
سپاهان از ســاعت 18 و 4۵ دقیقه امروز در اولین مسابقه 
خود در جام حذفی به مصاف صنعت نفت آبادان می رود. 
این بازی به میزبانی طالیی پوشــان اصفهانی در ورزشگاه 

نقش جهان برگزار خواهد شد.
شاگردان زالتکو کرانچار در هر سه مسابقه ای که در لیگ 
هفدهم در این استادیوم پشــت سر گذاشته اند به تقسیم 
امتیازات با حریفان رضایت داده اند و در این دیدار به دنبال 
شکستن طلسم نبردن در نقش جهان هستند. دست کم 
در ظاهر زمینه برای آنها فراهم اســت زیــرا موفقیت در 
جام حذفی اولویت میهمان آبادانی نیســت. نفتی ها که 
پنج شنبه شب گذشته با صدور اطالعیه ای از شرکت در جام 
حذفی انصراف دادند ۲4 ســاعت پس از آن از این تصمیم 
پشیمان شدند و اعالم کردند که به احترام هوادارانشان در 
این رقابت ها شرکت می کنند، اما برای حفظ توان تیم در 
مسابقات لیگ برتر در جام حذفی با تیم دومشان به مصاف 

طالیی پوشان خواهند رفت.
با وجــودی که آبادانی ها اعــالم کرده اند کــه ترکیبی از 
بازیکنان جوان و نفراتی که در لیگ برتر کمتر فرصت بازی 

پیدا می کنند را به دیدار با سپاهان می فرستند، اما تا قبل 
از شروع مسابقه نمی توان با قطعیت گفت که فراز کمالوند 
حتما از ذخیره هایش در این بازی اســتفاده خواهد کرد. 
آنچه مشخص است این است که صنعت نفت با تیم اصلی 
خود به اصفهان می آید، اما اینکه بــه نفرات کلیدی خود 
برابر سپاهان استراحت بدهد یا نه هنوز کامال معلوم نیست.
سپاهان برای این مسابقه یک مشکل جدی دارد و آن اینکه 
دو  مدافع ملی پوش این تیم تازه در آستانه شروع مسابقه 
به جمع طالیی پوشان اضافه خواهند شد و معلوم نیست که 
پس از پشت سر گذاشتن اردوی تیم ملی و سفر از تهران به 
اصفهان شرایط شرکت در این دیدار را داشته باشند.آخرین 
رویارویی دو تیم در ورزشگاه نقش جهان با تساوی بدون گل 
به پایان رسید، اما دیدار پیش رو به خاطر ماهیت حذفی اش 
باید حتما برنده داشته باشد.طالیی پوشان اصفهانی که در 
دو  فصل اخیر رنگ جام را ندیده اند و لیگ هفدهم را هم به 
شکلی ناامیدکننده آغاز کرده اند روی جام حذفی حساب 
ویژه ای باز کرده اند. دیدار خانگی با حریفی که برای شرکت 
در این رقابت ها مردد بود بهترین فرصت برای یک شروع 
خوب به نظر می رسد.این مسابقه یکی از سه دیدار مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی است که هر دو سوی آن را 

تیم های لیگ برتری تشکیل می دهند.
صرف فالوده شیرازی در فوالدشهر

ذوب آهن که فصل پیش نوار قهرمانی های متوالی اش در 
جام حذفی پاره شــد از آخر هفته ماموریت دشــوار خود 

را برای رســیدن مجدد به قلــه پایانی این 
مسابقات آغاز می کند.

سبزپوشــان اصفهانــی فصل 
گذشته نتوانســتند از عنوان 

قهرمانی خود در این رقابت ها دفاع کننــد. آنها که در دو 
دوره پیاپی این مسابقات در فصل های ۹4-۹3 و ۹4-۹۵ 
جام قهرمانی را از آن خود کرده بودند ســال گذشــته در 
نیمه نهایی قافیه را به تراکتورســازی باختند و از سومین 
صعود متوالی به فینــال بازماندند. آن شکســت خانگی 
برای ذوب آهن نه تنها به قیمت از دســت رفتن یک جام 
قهرمانی که به بهای دوری تیم اصفهانی از آسیا تمام شد تا 
سبزپوشان نتوانند برای سومین دوره پشت سر هم به عنوان 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان حاضر باشند.ذوبی ها برای 
بازگشت به آسیا و افزودن به ویترین افتخارات خود حساب 
ویژه ای روی جام حذفی باز کرده انــد به خصوص که آنها 
شروع ایده آلی در لیگ هفدهم نداشته اند و با سپری شدن 
یک ششم از مسابقات فعال در میانه های جدول جای خوش 
کرده اند و تا اطالع ثانوی مدعی جدی قهرمانی در لیگ برتر 
به حســاب نمی آیند.بازی خانگی برابر حریفی لیگ یکی 
دست کم روی کاغذ شروعی مناسب برای آغاز راهی است 
که شاگردان امیر قلعه نویی امیدوارند در پایان به فتح جام 
قهرمانی منتهی شود. سرمربی حال حاضر ذوب آهن همان 
کسی است که فصل پیش با هدایت تراکتورسازی موجبات 
حذف تیم اصفهانی در ورزشگاه فوالدشهر و ناکامی اش در 
دفاع از عنوان قهرمانی را فراهم آورد هرچند که تیم تبریزی 
هم در فینــال از پس نفت تهران برنیامــد.از آنجا که فجر 
سپاسی در چهار دوره اخیر لیگ برتر حضور نداشته است 
از آخرین رویارویی این تیم با ذوب آهن زمان نسبتا زیادی 
می گذرد. جالب آنکه در آخرین مصاف دو تیم این فجر بود 
که ذوب آهن را در معرض سقوط به لیگ یک قرار داد. در 
آن مسابقه که بیست وهفتم بهمن ۹۲ از هفته بیست وهفتم 
لیگ سیزدهم در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد فجر با یک 
گل ذوب آهن را برد و میزبان اصفهانی را به رده ماقبل آخر 
جدول فرستاد هرچند که سه هفته بعد این نماینده شیراز 

بود که با سطح اول فوتبال ایران خداحافظی کرد.
باید دید سه سال و ۶ ماه و ۲1 روز پس از آخرین رویارویی 
ذوب آهن و فجر این بار چه نتیجه ای در تقابل آنها با یکدیگر 

در ورزشگاه فوالدشهر رقم خواهد خورد.

سپاهان - صنعت نفت آبادان ، ذوب آهن - فجرسپاسی؛

نگاه ویژه  اصفهانی ها به جام حذفی
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افزایش سرانه فضای سبز با اجرای بوستان شهدای مدافع حرم
رسالت، مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: با اتمام عملیات اجرایی بزرگ ترین 
بوستان شمال غرب اصفهان، سرانه فضای سبز این منطقه به ازای هر نفر یک مترمربع 

افزایش می یابد.

چهره ها

خبر

 با مشارکت مردم، سنت اطعام غدیر 
در اصفهان احیا می شود؛

میهمان سفره علوی شوید
 

اطعام غدیر از جمله  توصیه های  سمیه مصور
موکدی اســت کــه در روایات 
رســیده از اهل بیت علیهم السالم بر انجام آن سفارش 
شده؛ از این رو در سالیان اخیر در بسیاری از شهرهای 
کشور  در راســتای احیای این ســنت فراموش شده 
فعالیت هایی صورت گرفته  که پایتخت فرهنگی جهان 
اســالم نیز از این مســئله بی بهره نمانده است و ستاد 
مردمی اطعام عیدغدیر در سال ۱390 به همت عده ای 
از جوانان مذهبی  شهر فعالیت خود را به صورت رسمی 

دراصفهان آغاز کرد.
مسئول ستاد مردمی اطعام عید غدیر اصفهان با بیان 
این مطلب گفت: این ستاد در راستای عمل به فرمایش 
حضرت ثامن الحجج علیه السالم که فرمودند »کسی که 
مومنی را در روز عید غدیر اطعام کند، مانند کسی است 
که تمام پیامبران و صدیقین را اطعام کرده است«کار 
خود را شروع کرده  و توانســته با مشارکت حداکثری 
مردم به ویژه جوانان، ساالنه جهت طبخ غذا در این روز 
بزرگ و توزیع در مناطق محروم و کمک به موسسات 
و نهادهای مرتبط در جهت اطعام نیازمندان و مومنین 

جشن ها و فعالیت های فرهنگی فعالیت کند. 
سید روح اله اعتصامی درخصوص میزان غذای طبخ و 
توزیع شده در سال های اخیر عنوان داشت: این طرح از 
سال ۱390 با طبخ و توزیع ۶۵00 پرس غذا شروع شد و 
در سال های بعد این روند افزایش یافت. در سال گذشته 
بالغ بر 30 هزار پرس چلو جوجــه در اختیار خیریه ها 
و نیز خیریــن جهت توزیع در بین مــردم و در مناطق 

مختلف استان اصفهان قرار گرفت.
مســئول ســتاد مردمی عید غدیر افزود: بر اســاس 
برنامه ریزی این ســتاد، قرار است در سال جاری تعداد 
بیش از 3۷ هزار پرس چلــو کوبیده مرغ، طبخ و توزیع 
گردد.  مسئول ستاد مردمی اطعام عید غدیر در پایان 
گفت که همگان می توانند حتی بــا اطعام یک نفر به 
مبلغ 3۵00 تومان برای هر پرس غذا، در این امر خیر  

مشارکت نمایند.

بــا توجــه بــه اجــرای طــرح  اعظم
پیاده راه ســازی میــدان امــام  حاجی رضا زاده

خمینــی)ره( و  جلوگیری از تردد 
خودروها در این میــدان تاریخی، همچنیــن اجرای طرح 
سه شنبه های بدون خودرو  و پیاده راه سازی محور چهارباغ، 
به بهانه پیگیری روند پیشرفت این طرح و اجرای طرح های 
جدید با توجه به تغییرات حال حاضر در مدیریت شــهری و 
شورای شــهر، گفت وگویی داشــتیم با معاون حمل و نقل و 

ترافیک شهرداری اصفهان که  در ادامه می خوانید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایی پیاده راه سازی چهارباغ پس از دریافت 
مصوبه شورای ترافیک استان اصفهان آغاز شد، اظهار داشت: 
این پروژه در شش فاز، از ابتدای تابستان و از مبدأ میدان امام 
حسین )ع( تا میدان انقالب اسالمی در دستور کار قرار گرفت 

که فاز اول آن خرداد ماه به بهره برداری رسید.
علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه فاز اول آن از محور شرقی 
چهارباغ از سمت میدان امام حســین)ع( تا شیخ بهایی اجرا 
شــده اســت گفت: عملیات اجرای فاز دوم آن از سه شنبه 
۱4شهریور ماه ســال جاری آغاز شده اســت و محدوه این 
 پروژه حدفاصــل خیابان شــیخ بهایی تا آمادگاه را شــامل 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه برای اجرای فاز دوم پیاده راه ســازی 

چهارباغ نیاز به فرصت دو ماهه است ادامه داد: فاز سوم محور 
غربی چهارباغ از سمت میدان امام حسین)ع( تا شیخ بهایی 
و فاز چهارم از شــیخ بهایی تا آمادگاه از سمت محوری غربی 

چهارباغ اجرا می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، از اجرای 
فاز نهایی طرح پیاده راه ســازی چهارباغ تا نوروز سال آینده 
از خیابان شــیخ بهایی تا انقالب اســالمی در محور شرقی و 

غربی خبر داد.
اجرای فاز دوم پیاده راه سازی چهارباغ تا دوماه 

آینده
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با تاکید بر 
اینکه پیاده راه سازی چهارباغ با مســافرگیری مترو در این 
خیابان به بهره برداری می رسد، گفت: بهره برداری از فاز دوم 

پیاده راه سازی چهارباغ نیز دو ماه زمان  می برد.
بهره برداری از ایستگاه های مترو درمیدان امام 

حسین)ع(ومیدان انقالب تا پایان امسال
صلواتی همچنین با تاکید بر اینکه راه اندازی سیســتم حمل و 
نقل عمومی از جمله اتوبوس ها و خودروهــای کوچک برقی، 
اسکوتر، دوچرخه و خودروهای کالســیک و قدیمی، از دیگر 
برنامه های حمل و نقلی در محدوده چهارباغ است، ابراز داشت: 
باید توجه داشــته باشیم که تا پایان امســال نیز ایستگاه های 
 مترو در میدان امام حسین )ع( و میدان انقالب به بهره برداری 

می رسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، در پاسخ به 
این سوال که با توجه به تغییر و تحوالت جدید در شهرداری 
اصفهان آیا طرح سه شنبه های بدون خودرو برگزار می شود 
گفت: سه شنبه های بدون خودرو از جمله پروژه های ماندگار 
شهرداری است و مدیریت جدید شهر و شورای اسالمی شهر 
نیز تصمیم دارند طرح هایی را که به حل مشــکالت زیست 

محیطی اصفهان کمک می کند، ادامه و توسعه دهند.
وی افزود: تاکید مدیران شــهری بر این موضوع است که نه 
تنها پروژه هایی همچون قطار شهری، حمل و نقل عمومی، 
فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، گسترش پیدا کند بلکه 
در همه مناطق شهر اجرا شده و اصفهان به سمت شهر پاک و 

حمل ونقل سالم معرفی شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، از برنامه های 
جدید در این رابطه که با همکاری پویــش مردمی ترافیک 
شهرداری اجرا می شود، به گســترش طرح سه شنبه های 
بدون خودرو در مناطق دیگر، برنامه ریزی و انجام مطالعات 
فرهنگی و ترافیکی خیابان هایی از مناطق ۱۵گانه که قابلیت 

پیاده محور شدن دارند اشاره کرد.
وی در توضیــح طرح گــذرگاه ایمن عابرپیــاده گفت: این 
طرح با هدف نظم بخشــی به سیســتم تردد عابرین پیاده 
در چهار راه های مهم شــهر اجرا می شــود؛ به این نحوه که 

شهروندان با فرمان چراغ و 
با توجه به توقف خودروهای 
رد  خیابــان  از  عبــوری 

می شوند و برعکس.
این مقام مســئول از اجرای 
این طرح در ۱2 تقاطع مهم 

شهر خبر داد.
معــاون حمــل و نقــل و 
ترافیک شهرداری اصفهان 
خاطرنشان ساخت: با توجه 
بــه اینکــه عابریــن پیاده  
40درصد از تصادفات منجر 
به فوت را شــامل می شوند 
از تاثیرات اجرای این طرح، 
بــه حداقل رســیدن تعداد 
تصادفات، باال رفتن ایمنی، 
تســریع در روانــی حرکت 
خودروهای ســطح شهر و 

همچنین افزایش تخلیه تقاطع ها اشاره کرد.

معاون حمل و نقل وترافیک خبرداد:
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رسول زرگرپور عنوان کرد:

اعالم آمادگی اصفهان جهت 
مشارکت با آفریقای جنوبی

رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی روز گذشته در دیدار با 
استاندار اصفهان در هتل عباسی اصفهان گفت: کشور ایران و شهر 
اصفهان از نظر تاریخی و فرهنگی، جذابیت های بسیاری دارند و 
آفریقای جنوبی نیز در زمینه های مختلف از جمله طبیعت، دارای 

ظرفیت گردشگری است.
وی همچنیــن با اســتقبال از پیشــنهاد خواهرخواندگی یکی از 
شــهرهای تاریخی آفریقای جنوبــی با اصفهان، اظهــار کرد: در 

بازگشت به کشورم این موارد را پیگیری خواهم کرد.
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان آماده هرگونه مشارکت در 

این فرآیند است.
رســول زرگرپور افزود: اصفهــان اکنون با ۱4 شــهر تاریخی در 
 دنیا خواهرخوانده اســت و ارتبــاط های فرهنگــی خوبی با آنها 
دارد. وی  خاطرنشــان کرد: در مذاکره با رییس جمهورآفریقای 
جنوبی نیز بر فعال شــدن ســفارتخانه های 2 کشــور در زمینه 
سرمایه گذاری و ارتباط اتاق های بازرگانی تاکید شد. وی همچنین 
با اشاره به ۱0 میلیون گردشــگر داخلی در اصفهان، اظهار کرد: 
صنعت گردشگری در این استان بسیار فعال بوده و به ویژه پس از 

اجرایی شدن سند برجام، رشد چشمگیری داشته است.

مدیرمنطقه۷شهرداری اصفهان:

مشکل بزرگراه چمران، پایین بودن 
ایمنی عابران پیاده است

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: بزرگراه چمران حدفاصل 
زیرگذر الله تا پل چمران  به طول 3 کیلومتر است اما در این نقطه 
از شهر، دسترسی خیابان های شــمالی و جنوبی بزرگراه چمران 

مشکل بزرگی است.
علی اصغر شــاطوری افزود: پایین بــودن ایمنی عابــران پیاده 
 و عــرض کم بزرگــراه چمران از مشــکالت دیگر ایــن محدوده 

است.
و ی ادامه داد: طرح ترافیکی بزرگراه چمران حدفاصل زیرگذر الله 
تا پل چمران،  به شورای ترافیک ارجاع شــده و مشاور طرح های 
خوبی ارائه کرده اســت؛ اما اینکه کدام طرح باید اجرایی شود در 
شورای عالی سیاست گذاری طرح ها در شــهرداری اصفهان در 
حال بررسی است و باید به جمع بندی برسد تا طرح نهایی در نظر 

گرفته شود.
شــاطوری خاطرنشــان کرد: جمع بندی طرح ترافیکی بزرگراه 
چمران در شورای عالی سیاست گذاری طرح ها به نتیجه خواهد 
رسید اما چون هزینه اجرایی هر طرح از متوسط تا خیلی زیاد است 
ناچاریم در بودجه سال آینده تحقق طرح ها را در نظر بگیریم؛ با این 
حال طرح های ترافیکی کوتاه مدت احتمالی را می توان در بودجه 

امسال لحاظ کرد.
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کهندژ جنیران کوچه نادری کوچه ســوم منزل شخصی 11- شهرداری ناحیه 3 
خمینی شهر. به نشانی خمینی شهر جوی آباد خ کهندژ ساختمان شهرداری ناحیه 
3 خمینی شهر خواســته: ابطال قرارداد )مالی( دادگاه با بررسی جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت 
به انشــاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم شــهربانو 
افتخاری فرزند حسین با وکالت خانم نســیم باقری به طرفیت خواندگان آقایان 
و خانم ها 1- آقای محمدحسین شاه ســنایی فرزند رمضان 2- سیاوش قاسمی 
فرزند ذبیح اله 3- جمشید ملکیان فرزند عباسعلی 4- فخرالملوک ملکیان فرزند 
عباســعلی 5- محمدعلی تبریزی فرزند علی اصغر 6- رقیه تبریزی فرزند علی 
اصغر 7- سلیمان انصاری فرزند یوسف 8- مرتضی قلی حاجی هاشمی 9- شکوه 
منشی نوری فرزند جواد 10- مهرانگیز منشی نوری فرزند جواد 11- شهرداری 
ناحیه 3 خمینی شهر به خواسته های 1- ابطال تقسیم ترکه شماره 137260 مورخ 
1381/5/17 دفترخانه 73 اصفهان مقوم به 50/100/000 ریال 2- صدور حکم 
بر ابطال معامله و اسناد رسمی شــماره 1750371 مورخه 86/8/22 و 175499 
مورخ 86/8/27 دفترخانه شماره73 اصفهان مقوم به هر یک 25/050/000 ریال 
و پرداخت کلیه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده با امعان نظر 
به رای دادگاه محترم تجدیدنظر به شــماره 9600274 - 96/2/27 از آنجا که 
خواهان حسب گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده از وراث حین الفوت مرحوم 
عباســعلی ملکیان بوده و در تنظیم تقســیم نامه موضوع دعوی دخالتی نداشته 
و تصرفات ورثه در ترکه بدون اجازه ســایر وراث و دیان نافذ نیســت لذا بالتبع 
از رای دادگاه محترم تجدیدنظر علیرغم ماده 606 ق.م با وارد دانســتن دعوی 
مستندا به م 225 و 226 قانون امور حســبی حکم به ابطال تقسیم ترکه به شرح 
مزبور و نیز محکومیت خواندگان ردیف ســوم و چهارم به پرداخت مساوی جمعا 
2/465/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد و اما پیرامون دعوی ابطال معامله و اســناد رسمی 
نظر به اینکه رسیدگی فرع بر قطعیت ابطال تقسیم ترکه می باشد لذا مستندا به م 
2 ق.آ.د.م قرار رد دعوی اعالم می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف 11 و 
خواهان حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. و نســبت به مابقی غیابی بوده و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م 
 الف: 4873 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

 )531 کلمه، 6 کادر(

اخطار اجرایی
6/432 شــماره: 1391/95 به موجب رای شماره 213 تاریخ 96/2/27 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
طاهره شاکرمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت  مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه نقد پنج فقره چک به عهده بانک ملی به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
حسین کوچکی فرزند احمدرضا به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 
دبیرستان شهدا فرعی اول سمت راســت. و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت. رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4879  شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()200 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرایی

6/433 شــماره: 1389/95 به موجب رای شماره 213 تاریخ 96/2/27 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمود یوسفی فرزند کریم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت  
مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد یک فقره چک به عهده بانک ملت به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان حسین کوچکی فرزند احمدرضا به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
کوچه دبیرستان شــهدا فرعی اول سمت راســت. و پرداخت نیم عشر دولتی به 
صندوق دولت. رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4880  شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/436  شــماره دادنامــه: 9609970352901020 شــماره بایگانی شــعبه: 
960458،960427 پرونــده هــای کالســه 9609980362100464 و 
9609980352900053 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی 
سابق( شاکی: آقای مهدی اعرابی فرزند علی به نشانی: استان اصفهان شهرستان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان هزار جریب کوی بهار بلوک 35 پ 13 کدپستی 
8169634638 کدملی 1271639076 متهم: آقای ساسان بابادی عکاشه فرزند 
سیروس به نشانی اصفهان بلوار کشاورز خ باغ فردوس ک گلبهار بن قدس پ 33. 
مجهول المکان  خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرســی 3- مطالبه وجه چک اتهام: صدور چک بالمحل به شماره. گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای ساسان بابادی عکاشه 
فرزند سیروس دایر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 805613 حسب 
شکایت آقای مهدی اعرابی فرزند علی و در خصوص دعوی آقای مهدی اعرابی 
فرزند علی به طرفیت آقای ساسان بابادی عکاشه فرزند سیروس به خواسته مطالبه 
وجه چک فوق الذکر و مطالبه خسارات دادرســی و قانونی آن و تاخیر تادیه آن، 
باتوجه به محتویات پرونده های مربوطه و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست 
دادسرا و اظهارات شــاکی و خواهان پرونده و عدم حضور متهم و خوانده پرونده، 
به استناد مواد 3 و 7 اصالحی قانون صدور چک و مواد 198-515-519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی، متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه آن از تاریخ سررسید چک مذکور مورخ 96/2/15 لغایت تاریخ اجرای حکم 
که توسط دایره اجرا محاسبه می گردد و نیز به پرداخت مبلغ 1/365/398 ریال 
بابت هزینه و خسارات دادرســی در حق خواهان پرونده محکوم می نماید و رای 
صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 17348شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 

جزایی سابق()326 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/304  حسین امامی دارای شناسنامه شماره 1521 به شرح دادخواست به کالسه  
46/95   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضان امامی به شناســنامه 56 در تاریخ 95/3/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رقیه سلطانی 
طالبی فرزند جعفــر ش.ش 30 متولد 1331 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 
2- محمد امامی فرزند رمضان بــه ش.ش 5120021182 متولد 1370 صادره 
از شهرضا )پسر متوفی( 3- روح اله امامی فرزند رمضان به ش.ش 1645 متولد 
1357 صادره از شهرضا )پسر متوفی( 4- مرتضی امامی فرزند رمضان به ش.ش 
1582 متولد 1355 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 5- حسین امامی فرزند رمضان 
به ش.ش 1521 متولد 1351 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 6- زهرا امامی فرزند 
رمضان به ش.ش 23 متولد 1354 صادره از دهاقــان )دختر متوفی( 7- فاطمه 
امامی فرزند رمضان به ش.ش 144 متولد 1356 صادره از شهرضا )دختر متوفی(
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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  
م الف: 96/172 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان)209 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/379 شــماره صادره: 1396/31/411937- 1396/6/13 نظر به اینکه خانم 
فاطمه یعقوبی فرزند باقر با ارائه 2 برگ اسشتهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما توسط دفترخانه شماره 59 دهاقان به شــماره 34319 مورخ 1396/6/13 
گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره 175/218 واقع در دهاقان روستای همگین بخش ثبتی دهاقان که در دفتر 
147 صفحه 73 ذیل ثبت شماره 47262 به میزان ششدانگ به نام آقای محمد 
سالخورده فرزند حسنعلی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است سپس به موجب 
سند انتقال شــماره 33928 مورخ 1395/5/20 دفترخانه 59 دهاقان سه دانگ 
مشاع آن به نام خانم فاطمه یعقوبی فرزند باقر ثبت گردیده است و سند مالکیت 

به شماره دفتر الکترونیکی 139520302019000344 صادر گردیده است. اینک 
خانم فاطمه یعقوبی فرزند باقر درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی بمدت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  یا 
سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 96/878 اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان)256 

کلمه، 3 کادر(
اجراییه

شــماره    9610426836800138 ییــه: اجرا شــماره   6 /409
پرونــده:9509986836801150 شــماره بایگانی شــعبه:951287 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096836800691 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976836800041 محکوم علیه محمد یوســفیان فرزند 
باقر محکوم اســت به پرداخت 1354 عدد ســکه بهارآزادی، 50 مثقال طالی 
ساخته شده و مبلغ 68/580/904 ریال .جه نقد بابت سفر حج تمتع که به نرخ روز 
محاسبه شده است و مبلغ 1/316/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له مریم سلطان زاده جزی فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان خیابان سجاد خایابان 
سپهساالر چهارراه اول روبه روی لوازم بهداشتی پالک 2. بقیه هزینه دادرسی به 
مبلغ 559/348/515 ریال هنگام اجرای دادنامه و از محل محکوم به از خواهان 
)محکوم له( اخذ خواهد شد. ضمنا مبلغ 772/565/045 ریال حق االجرای دولتی 
می باشد که بر عهده محکوم علیه است.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 17370 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

)436 کلمه، 5 کادر(

فاز نهایی طرح 
پیاده راه سازی 

چهارباغ تا نوروز 
سال آینده از 
خیابان شیخ 

بهایی تا انقالب 
اسالمی در محور 

شرقی و غربی اجرا 
می شود

شهرداری

                           مهدی زرگر/ زاینده رود
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امام صادق علیه السالم :
دروغ مى  گويد كسى كه گمان مى  كند شیعه  ماست ولى به ريسمان 

غیر ما، چنگ زده است.
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»سفرهای شرکتی« سفرهایی هستند که افراد در 
حرف و مشاغل گوناگون به منظور انجام امور کاری 
انجام می دهند؛ در واقع سفر می روند تا به کسب و 
کار خود برسند؛ البته، ناگفته نماند که این سفرها 
با وجود جنبه کاری، می توانند به سفرهای تفریحی 
مبدل شوند که شاید هم در جوار همکارانشان خیلی 
بیشتر از مواقع دیگر به آنها خوش بگذرد. در اینجا، 
نکاتی را به شــما می آموزیم تا بتوانید با استفاده از 

آنها از سفرهای کاری خود لذت ببرید:
مرتب و منظم باشید

برنامه ریزی برای ســفرهای این چنینی می تواند 
حجم و فشــار کار را ســبک تر کند. مسافرانی که 
بــه ســفرهای کاری می رونــد بایــد برنامه ها و 
زمان بندی هایی که دارند را خوب بررســی کنند 
و ببینند چطــور می توانند آنها را بــه بهترین نحو 
برنامه ریزی کنند تا برای خود اوقات فراغت داشته 
باشند. کارت ویزیت خود را همراه داشته باشید تا 
به کسانی که اصال نمی شناسید یا اولین باری است 
که آنها را از نزدیک مالقات می کنید بدهید. حتما 
قبل از ترک فرودگاه، تمام مــواردی که باید انجام 

می شدند را عالمت بزنید.
دانلود برنامه هــای کاربردی برای تلفن 

همراه
برنامه هــای کاربردی بســیار زیــادی مخصوص 
مسافرانی که به ســفرهای کاری می روند طراحی 
شده اند. با استفاده از این برنامه ها سفر شما خیلی 
ساده تر خواهد شــد. برای هر چیزی که بخواهید، 
تعداد بســیار زیادی برنامه کاربردی وجود دارد؛ از 
یافتن بهترین مکان های گردشــگری برای بازدید 
در خالل سفر کاری به کشور مقصد تا برنامه ریزی 
برای انجام امور تجاری و مربوط به کسب و کارتان.

بیرون بروید و گشت بزنید
بســیاری از مســافرانی که به ســفرهای کاری یا 
شــرکتی می روند، وقتی در کشــور بیگانه به سر 
می برند قیافه جدی و رســمی به خود می گیرند. 
آنها مدت زمان زیادی را صرف کاری می کنند که به 
آن منظور سفر کرده اند. در نتیجه، هیچ وقتی برای 
خود باقی نمی گذارند تا به تفریح بپردازند و از اماکن 
گردشگری کشور مقصد بازدید کنند. وقتی به سفر 
کاری می روید، ســعی کنید چندین ساعت از کار 
دور باشــید. کمی ماجراجویی و کشف مکان های 
جدید اطرافتان مطمئنا شما را شگفت زده و شاداب 
می کند. از هر جایی کــه می توانید و تعریفش را از 
دوست و آشنا شــنیده اید بازدید کنید زیرا ممکن 
اســت چنین فرصتی دیگر برای شما پیش نیاید. 
حتما بعد از پایان ســفر، بابت ایــن کار از خودتان 

تشکر خواهید کرد.

مهارت زندگی

فوتوفنبرنامهریزی
برایسفرهایکاری

یادداشت

واقعیتش را بخواهید من هــم مثل خیلی از  ندا شاه نوری
شــمایی که عنوان این مطلب برایتان جالب 
بوده، نمی دانم که باید با خاطراتمان چه کار کنیم. برای پاسخ دادن به 
این ســوال درس نخوانده ام و صالحیت جواب دادن علمی به آن را 
ندارم. من فقط به آدم ها نگاه می کنم. از میان اطرافیانم فقط کسانی 
توانستند از پس انبوه خاطراتشان بربیایند که نه آنها را چال کردند و 
نه به دیوار آویــزان کردند. آنها با هر کدام از خاطراتشــان مثل یک 
ایستگاه، استراحتگاه یا غذاخوری بین راهی رفتار کرده اند که مدتی 
در آن توقف کرده، شاد شده یا درد کشیده اند، اما بعد از آنجا رفته و 
راهشــان را ادامه داده اند. بر عکس ما، به جای آنکه با خاطراتشان 
مهربان باشند و مدام آنها را دستمال بکشند و برق بیندازند با خودشان 
مهربان بوده اند. اشتباهاتشان را بخشــیده و زخم هایشان را مداوا 
کرده اند. بررســی هزاران باره یک اتفاق و محاکمه ابدی خودشان و 
دیگران را تمام کرده اند. دست از مجازات خود و دیگران برداشته و 
فارغ از اینکه در نهایت رای را به نفع چه کسی صادر کرده اند، گذاشته 
و گذشته اند. آدم ها فرشته یا شیطان نیستند. آنها هم زیرفشار زندگی 
تصمیم هایی می گیرند که شاید نتوانند توضیحش بدهند یا حتی 
بعدها از بابتش پشیمان شوند. تصمیم هایی که خواسته یا ناخواسته 
ما را رنجانده است. اتفاقی که افتاده و حاال دیگر نمی شود کاری کرد. 
گذشــته مثل یک کوله پشتی تا آخر خط با ماســت. گذشته، خود 
ماست. همه این اتفاق ها، خاطرات و آدم های خوشایند یا ناخوشایند 
ما را همین طور که هستیم ســاخته اند. همین که از آنها جان به در 
بردیم یعنی به اندازه کافی باهوش و قوی بوده ایم. بعضی از این زخم ها 
خوب می شوند، جای بعضی دیگر باقی می ماند و چند تای دیگر تا آخر 
عمر درد و خونریزی دارند، آنها شاهد این موضوع هستند که ما زندگی 
کردیم، بزم ها و رزم ها از ســر گذرانده ایم و حاال فقط داستان هایی 
برای تعریف کردن داریم تا آن را با همسفر های راهی که می رویم، 

تقسیم کنیم.

باغ 
کاغذی

 کتاب»اســرار غدیر« توســط حجت االســام والمسلمین              
 محمد باقر انصاری تالیف شده است. گزارشی تحلیلی از لحظه 
به لحظه واقعه غدیر خم و شــامل ناگفته هایی از آن ماجرا و 
نیز تحقیقی در محتوای خطبه غدیــر که جوانب اجتماعی و 
سیاسی آن را مورد بررسی قرار داده است. سه خصوصیت این 
کتاب عبارتند از تقدیم یک دوره کامل از ماجرای غدیر با تمام 
جزئیات به صورت یک داستان متسلسل که تنظیم آن با جمع 
بندی ده ها قطعه تاریخی و حدیثی انجام شده است، تقدیم 
خطبه غدیر به طــور کامل و مقابله متن آن با هفت نســخه، 

تجزیه و تحلیل قســمت های مختلف واقعــه غدیر و نتیجه 
گیری های اعتقادی از خطبه غدیر. ایــن کتاب در نه بخش 
تنظیم شده است: زمینه واقعه غدیر، ترسیمی از صحنه غدیر، 
شــیاطین و منافقین در غدیر، چکیده ای از محتوای خطبه 
غدیر، سند و متن خطبه غدیر، متن عربی  خطبه غدیر، ترجمه 
فارسی خطبه غدیر، نتیجه گیری از خطبه غدیر،غید و جشن 
غدیر،پرونده باز غدیر تا قیامت. این کتاب توسط خود مولف 
خاصه و به نام خطابه غدیر، به زبان های عربی و انگلیسی و 

ترکی نیز ترجمه شده است.

اسرارغدیر عبورکردن

رفتارعجیبجانورانکهتوضیحعلمیومنطقیندارد)3(

دانستنی ها

ناتوانی، عشق را غیر ممکن می کند 
نیرو و شایســتگی، تحســین برمی انگیزد، نه 
عشق. شکنندگِی انسان است که عشق را پدید 
می آورد، اما شــکنندگی کافی نیست. اتکای 
به خود و با فاصله به خود نگریســتن باید آنها 
را تکمیــل کند. شکســتگی ها موجب نرمی و 
مالیمت می شــوند، اما دیر یا زود، آنچه نرمی 
را برمی انگیزد، باعث پرخاشگری نیز می شود. 
ضعف مطلق به ســبب ناتوانی خود، به اندازه  

نیروی فوالدین، عشق را غیر ممکن می  سازد.

 »تصرف عدوانی«
»لنا اندرشون«

حرف حساب
۳- چرا شــامپانزه ها با یکدیگر وارد نبردهای 

خونین گروهی می شوند؟
شــامپانزه ها به همان اندازه که روی دوچرخه جذاب و 
دوست داشــتنی جلوه می کنند، در واقعیت بدجنس 
و خشــن خواهند بود. این گونه جانوری در واقع آنقدر 
بدجنس است که همنوع خود را شکار کرده، می کشد 
و او را با ولع تمام می خورد. از همه بدتر اینکه این گونه 
جانوری چنیــن رفتار وحشــیانه ای را به صورت کامال 
هماهنگ شــده، با روش های خاص، به صورت گروهی 
انجام می دهــد که در واقع می تــوان عبارت »جنگ« 
را برای آن به کار برد. بله، باور نکردنی اســت، اما بارها و 
بارها دیده شــده که یک گروه یا قبیله از شامپانزه ها به 
گروه مجاور حمله کرده اند پس باید بدانید که داستان 
 )Planet Of the Apes( »فیلم های »سیاره میمون ها

چندان هم فانتزی و غیرواقعی نیست.
از آنجایی که این گونه جانوری مانند بسیاری از گونه های 

دیگر تنها برای سیر کردن 
شکم خود شکار می کند، 
دلیل چنین رفتار شــبه 
بشــری شــامپانزه هــا 
مشــخص نشــده است؛ 
تئوری هــای  لبتــه  ا
مختلفــی در ایــن مورد 

وجود دارد. یکی از محققان دانشــگاه هــاروارد به نام 
»ریچارد ورانــگام« تئوری جالب امــا تاریکی دارد. به 
عقیده ورانگام، شامپانزه ها به هم اعالن جنگ می دهند 
زیرا ذاتا موجودات خشنی هستند درست شبیه آنچه که 
در مورد انسان ها صدق می کند. از آنجایی که شامپانزه ها 
و انســان ها اشتراکات بســیاری دارند و از یک خانواده 
هســتند،ورانگام نتیجه می گیرد که دلیل خشــونت 
گروهی شامپانزه ها نیز می توانند دلیل مشابهی مانند 

خشونت انسان ها داشته باشد.

جنابآقایحسیناحمدی
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار کرکوند تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمنزینالدین_جانشینمدیرمسئولروزنامهزایندهرود

جنابآقایسبحاننظری
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار نیاسر تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمنزینالدین_جانشینمدیرمسئولروزنامهزایندهرود

جنابآقایرحیمجافری
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار شهرضا تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمنزینالدین_جانشینمدیرمسئولروزنامهزایندهرود

جنابآقایعیسیبهمنی
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار شاهین شهر تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمنزینالدین_جانشینمدیرمسئولروزنامهزایندهرود
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