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نبرد اصفهان و خوزستان در ایستگاه  ششم لیگ برتر؛

 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
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رهبر انقالب در دیدار رییس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص:

»مجمع تشخیص مصلحت « باید انقالبی 
فکر کند و انقالبی باقی بماند

رهبر انقالب اسالمی فرمودند:  مجمع تشخیص مصلحت، یادآور امام بزرگوار 
و فرآورده  انقالب است و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تاثیر بسیار 
مهمی است؛ بنابراین باید تفکرات امام)ره( و انقالب بر آن کامال حاکم باشد، انقالبی 

فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی...
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آیین افتتاحیه پانزدهمین اجالس بین المللي پیرغالمان حسینی در اصفهان برگزارشد؛

بوی سیب حرمش میاد...

»سیدرضا نریمانی« در حاشیه افتتاحیه اجالس 
پیرغالمان حسینی در اصفهان:

آمده ایم »نوکری« کنیم
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با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنیم.
 ما را در غم خود شریک بدانید.

جناب آقای علی ربیعی

سرکار خانم افسر طاها

روزنامه زاینده رود

همکاران شما در  روزنامه زاینده رود

مدیرمحترم روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان  را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده و  
از درگاه ایزد یکتا برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی خواستاریم.

جناب آقای دکتر آذین

روزنامه زاینده رود

انتصاب حضرتعالی ر ا به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان، واحد خوراسگان تبریک عرض کرده و موفقیت روزافزون 

شما را از خداوند متعال خواستاریم . 
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اعزام یک نماینده زن مجلس به میانمار
شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه  بررسی ابعاد فجایع میانمار 
گفت که کمیسیون تصمیم گرفته است هاجر چنارانی تنها نماینده زن عضو این کمیسیون 
را به همراه هیئتی به سرپرستی معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به منطقه اعزام کند.

بین الملل

 حمایت نتانیاهو از تاسیس
 یک دولت ُکردی مستقل

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی درحالــی که بارها 
اعالم کرده اجازه تشــکیل دولت فلســطینی مستقل 
را نمی دهد، از تاســیس یک دولت کردی مســتقل 

حمایت کرد.
نتانیاهو گفت: اســرائیل با پ.ک.ک مخالف اســت، 
همانطور که با ترکیه به خاطر حمایت از حماس مخالف 
است، اما از کردها برای دستیابی به یک دولت حمایت 

می کند.
به نوشــته وبگاه روزنامه هاآرتــص نتانیاهو در حالی 
حمایت اسرائیل از تاســیس یک دولت کردی را اعالم 
می کند که پیش از او نیز یائیر گوالن، معاون پیشــین 
فرمانده ارتش از برگزاری همه پرسی جدایی کردستان 

استقبال کرده بود.

 اعزام نظامیان »بارزانی« 
به »کرکوک«

فارس: رییس منطقه کردستان عراق به بهانه مقابله با 
آنچه که تهدیدات »الحشد الشعبی« علیه همه پرسی 
می خواند، نظامیانی از پیشمرگه و پ. ک. ک به کرکوک 

اعزام کرد.
یکی از نمایندگان ترکمانی در اســتان کرکوک عراق 
اعالم کرد که دو تیپ از نیروهای پیشمرگه و شماری 
از عناصــر پ .ک .ک بــه نیروهای کــردی حاضر در 

»طوزخورماتو« ملحق شده اند.
»حسن توران« نماینده ترکمانی عراق وی در گفت وگو 
با پایگاه خبری »المعلومه«، اظهار داشــت: شــماری 
زیادی از نیروهای پ. ک .ک و دو تیپ از پیشــمرگه از 
روز سه شنبه، در مناطق مختلف مرکز استان کرکوک 
مســتقر شــده اند و نیروهای دیگری از پ. ک .ک به 

شهرستان »طوز خورماتو« اعزام شده اند.
وی افزود: اســتقرار این نیروها در کرکوک، یک اقدام 
تحریک آمیز از سوی دولت منطقه کردستان به شمار 
می رود و دولت مرکزی باید فورا  اقدام کند و امنیت را 
در اســتان کرکوک با اعزام نیروهایی از ارتش عراق، 

برقرار کند.
گفته می شــود نیروهای نظامی تحت فرمان »مسعود 
بارزانــی« رییس منطقه کردســتان، با هــدف آنچه 
تهدیدات نیروهای الحشدالشــعبی علیه همه پرسی 
 جدایــی خوانده شــده بــه شــهر کرکــوک اعزام

 شده اند.

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح 
دیروز در دیدار رییس و اعضای دوره  جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجمــع را از ابتکارات بــا ارزش امام بزرگوار 
خواندند و با اشاره به سه وظیفه  مهم این نهاد یعنی »تشخیص 
مصلحــت«، »مشــاورت در تعیین سیاســت های کلی« و 
 »ارائه  راه حل در معضالت کشــور« تاکید کردند: مجمع باید 
 صــد در صــد انقالبــی، فکــر و عمــل کنــد و انقالبــی

 باقی بماند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و 
خطیر مجمع در »تشخیص و اعمال مصلحت« افزودند: مجمع 
در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای 
اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می دهد، باید 
توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه اســت، طبعا باید 
بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل 

قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
ایشــان افزودند: اعمال مصلحت باید با نــگاه بلندمدت و نه 

روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث های دقیق، 
کامل و مستدل با حضور فعال همه  اعضا ازجمله فقهای شورای 

نگهبان انجام شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تحقق دومین وظیفه  مجمع یعنی 
»مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام« 
را نیازمند بررســی های دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند: 
سیاست های کلی، هندسه  نظام را در مسائل مختلف تعیین 

می کند و بسیار مهم است.
رهبر انقالب اســالمی، تفکیک سیاست های کلی در مسائل 
ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند 
و خاطرنشان کردند: ممکن است برخی از سیاست های کلی 
نیازمند بازنگری و به روز شدن باشد و برخی هم کال زمانش 

سپری شده باشد.
ایشــان، مجمع را بــه »اتقــان« و »اســتحکام« در تدوین 
سیاســت های کلی همراه بــا بحث های عالمانه، مســتدل، 
مجتهدانه و دقیق، توصیه کردنــد و افزودند: به گونه ای عمل 

کنید که سیاســت های کلی، »قوی، دقیق و با عبارات گویا و 
مفید« باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر 
نشود. »صراحت«، »قابل تأویل نبودن« و »پرهیز از ورود به 
چگونگی اجرا«، از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت ا... خامنه ای 

در مقوله سیاست های کلی نظام، مورد تاکید قرار دادند.
ایشان، تبلور سیاست های کلی نظام در قوانین، سیاست ها و 
اقدامات دولت و مجلس و ســایر قوا و دستگاه های مسئول را 
بسیار مهم برشمردند و گفتند: سیاست های کلی، چارچوب 
همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشــور را مشخص می کند و 
دولت و مجلس و همه دســتگاه ها باید کامــال منطبق با این 

سیاست ها عمل کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان سخنانشــان خاطرنشان 
کردند: مجمع تشــخیص مصلحت، یادآور امــام بزرگوار و 
فرآورده  انقالب است و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای 
تاثیر بسیار مهمی است؛ بنابراین باید تفکرات امام و انقالب بر 
آن کامال حاکم باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، 
موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و میراث 

گرانقدر امام)ره( از آن مشاهده نشود.
 رهبر انقالب اســالمی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی

 آیت ا... هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، از زحمات اعضای فعال مجمع تشــکر کردند و حضور 
اعضای جدید در این نهاد را خونــی جدید، نیرویی فزاینده و 

موجب امیدواری بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شــخصیت های برجسته و فقید مجمع 

در دوره قبــل بــه ویــژه 
آقــای هاشمی رفســنجانی 
و آقایــان واعــظ طبســی، 
عســگراوالدی و حبیبی را 
گرامی داشــتند و افزودند: 
آقای هاشمی رفسنجانی در 
ســال های متمادی ریاست 
مجمع با توانایــی و تدبیر و 
آگاهی به وظایف خود عمل 

می کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب 
اســالمی، آیت ا... هاشــمی 
شــاهرودی رییــس مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام، 
تشــخیص  گفت:مجمــع 
مصلحت نظام با هوشمندی 
و جامع نگری امام راحل شکل 
گرفت و در دوره های مختلف 
نقش مهمــی در خدمت به 
نظام و حل مشکالت کشور و 

تدوین سیاست های کالن ایفا کرده است. 
آیت ا... هاشمی شاهرودی، مجمع را بازوی رهبری در تعیین 
سیاست های کلی خواند و انجام دقیق مسئولیت های خطیر 

مجمع را نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.

يادداشت

واکنش

فارس:محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشــورمان در 
سفر خود به روسیه و در بدو ورود به شهر سوچی اعالم 
کرد: ما روابط راهبردی با روسیه در حوزه های مختلف 

داریم و ارتباطات نزدیک است.
وزیر امور خارجه کشــورمان درباره اظهــارات یوکیو 
آمانو، مدیر کل آژانس بین المللــی انرژی اتمی مبنی 
بر اینکه تفاوتی بین ســایت های نظامی و غیرنظامی 
برای بازدیدهــا قائل نخواهیم بود، خاطر نشــان کرد: 
هــم پروتکل الحاقی مشــخص اســت و هــم برجام. 
چارچوب هایی که در برجام و پروتکل الحاقی مشخص 
شــده برای بازدیــد از مکان هایی اســت کــه امکان 
فعالیت های هسته ای در آن وجود داشته باشد و تاکنون 
ایران همانطور که آژانس بارها اثبات کرده در زمینه عدم 
فعالیت های اعالم نشــده کامال به درستی عمل کرده ، 
همانطور که در بند ٧٤ ضمیمــه یک برجام هم تاکید 
شده هیچ بازدیدی نمی تواند بهانه ای برای اطالع یافتن 

از اسرار کشور باشد.
ظریف ســپس تصریح کرد: در مورد برجام با توجه به 
سیاست های آمریکا نیاز است هماهنگی بین دو کشور 
باشد، روسیه حمایت بســیارخوبی از ایران در برجام 

کرده است.

حمیدرضا ترقي، عضو شــوراي مرکزي حزب موتلفه 
در گفــت و گو با ســایت خبرفوري دربــاره اظهارات 
اخیر مهدي چمران پیرامــون حزب موتلفه و مصطفي 
میرسلیم، نامزد انتخاباتي این حزب اظهارکرد: مطالبي 
که از طرف چمران مطرح شده صرفا جنبه شخصي دارد 
چرا که مجموعه جمنا در این باره بحثي را مطرح نکرده 

که بخواهد درباره آن اعالم موضع کند.
وي تصریح کرد: جبهه مردمي نیروهاي انقالب هنوز بعد 
از انتخابات، جلسه و نشستي را به منظور آسیب شناسي 
وضعیت اصولگرایان تشکیل نداده است از این رو آنچه 
 از طرف چمران مطرح شــده صرفا یک نظر شــخصي

است.
ترقي اظهارکــرد: اظهارات چمــران در باب اینکه وي 
راي میرسلیم را راي موتلفه دانسته کامال خالف واقع 
است؛ چون موتلفه درست است که تا آخرین لحظه از 
میرسلیم حمایت کرد، اما در دقایق پایاني انتخابات از 

رییسي حمایت کرد.
وي خاطرنشان کرد: راي کسب شــده در انتخابات از 
سوي میرسلیم متعلق به شخص خود او است نه حزب 
موتلفه؛ چرا که حزب در قالب بیانیه اي روشن و صریح 

از نامزد جمنا یعني رییسي حمایت کرد.

واکنش ظريف به اظهارات اخیر آمانو:

بازدیدها بهانه ای برای اطالع 
یافتن از اسرار کشور نیست

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه:

 موتلفه به رییسي راي داد
 نه به میرسلیم

توضیحات چمران درباره لقب »ريیس جمهور ساز«:

اگر اصولگرایان متفق می شدند 
قالیباف رییس جمهور می شد

ريیس دفتر ريیس جمهور:

 دولت، استاندار پروازی 
نمی خواهد

تسنیم : مهدی چمران، رییس سابق شورای شهر تهران 
با اشــاره به مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد درباره 
لقب »رییس جمهور ساز« که از سوی برخی رسانه ها 
به او نسبت داده می شــود و اینکه گفته است »اگر می 
خواســتیم آقای قالیباف را رییس جمهور کنیم و فشار 
تبلیغاتی می گذاشــتیم، می توانســتیم.« توضیح داد: 
معنی خواستن در این باره »گروهی« است نه شخصی، 
یعنی کل جامعه همفکر و همسو و متفق می شدند انجام 
می گرفت. حتی اســم آوردم آقای حــداد عادل، آقای 
والیتی، آقای جلیلی و همه نیروهای هوادارانشان اگر 
می خواستیم، مشخص بود که می توانستیم در چنین 

شرایطی آقای قالیباف رییس جمهور شوند.
رییس ســابق شــورای شــهر تهران در ادامه درباره 
نواصولگرایی که از ســوی قالیباف مطرح شده است، 
گفت: نوگرایی الزم است و حتی افراد جدیدی را به جای 
افراد قدیم می گذارند و این یک امر طبیعی است و نیاز 
طبیعی هر جامعه ای است. به عقیده من این می تواند 
نواصولگرایی باشد؛ یعنی ارتقا بخشیدن به همه چیز، 
 البته شــاید منظور آقای دکتر قالیبــاف فراتر از این 

باشد.

محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در حاشــیه 
جلسه هیئت دولت با اشاره به انتصاب ٧ استاندار جدید 
و تصویب آن در دولت گفت: رییس جمهور به مکانیزمی 
برای انتخاب استانداران اشــاره کرده اند که یکی از  آنها 
پایین بودن سن استانداران اســت. وی افزود: همچنین 
رییس جمهور تاکید کرده اند که  خانواده استانداران نیز 
به همراه آن استاندار به آن استان بروند؛ چرا که ما استاندار 
پروازی نمی خواهیم و استاندار پروازی نمی تواند به درستی 
خدمت کند.  واعظی همچنین در مورد ســفر روحانی به 
نیویورک گفت: ایشــان یک سفر بســیار کوتاه و فشرده 
خواهند داشت که سخنرانی در ســازمان ملل، دیدار با 
نخبگان سیاسی، مسلمانان، ایرانیان مقیم آمریکا و اصحاب 
رسانه جزو برنامه های او در این سفر خواهد بود. همچنین 
دراین سفر کوتاه دیدارهای دوجانبه با رؤسای دیگر کشورها 
خواهد داشت. در جلسه هیئت وزیران، فریدون همتی، 
عبدالمحمد زاهدی، موسی خادمی، محمد مهدی مروج 
الشریعه، اســماعیل تبادار، محمد احمدی و محمدعلی 
نجفی به ترتیب به عنوان استانداران استان های هرمزگان، 
قزوین، لرســتان، خراســان جنوبی، فارس، کهگیلویه و 

بویراحمد و البرز از هیئت وزیران رای اعتماد گرفتند.

مهر: نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به آمریکای جنوبی سفر کرده در 
آرژانتین خواستار لغو توافق هسته ای با ایران شد.به گزارش »اسپوتنیک«، 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی از کشورهای غربی 
خواست توافق هسته ای با ایران که در ســال ۲۰۱۵ حاصل شده را لغو یا 
در آن بازنگری کنند. نخست وزیر اســراییل در آغاز سفرش به آمریکای 
جنوبی و در آرژانتین تاکید کرد که بگذارید رو راســت به شما بگویم این 
توافق )توافق هسته ای( توافق بدی است می توان آن را لغو یا در آن بازنگری 
کرد، موضع اسراییل این است. وی در دیدار با »مائوریسیو ماکری« رییس 
جمهور آرژانتین مدعی شد که ایران به دنبال دستیابی به سالح اتمی است 
و گفت این مسئله باید جامعه جهانی را نگران کند. با وجود تاکید ایران بر 
مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ای و تایید آن از سوی جامعه جهانی به 
وسیله برجام، رژیم صهیونیستی و جریان های همسو با این رژیم همواره 

ادعاهای بی اساس خود علیه ایران را تکرار می کنند.

التماس نتانیاهو به 
 کشورهای غربی
 درباره »برجام«

میزان : معاون وزیر خارجه کویت در اظهاراتی بی اساس مدعی دخالت ایران 
در امور داخلی کشورهای عربی و حمایت این کشور از تروریسم شد. معاون 
وزیر خارجه کویت ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و دخالت 
در امور داخلی کشورهای عربی مدعی شد: تهران تهدیدی جدی برای امنیت 
منطقه و جهان است.خالد الجارا... در نشست اخیر کشورهای عضو اتحادیه 
عرب همچنین مدعی شــد: تهران با وجود تالش های کویت برای ایجاد 
کانال های ارتباطی بین کشــورهای خلیج فارس و ایران در جهت افزایش 
امنیت و ثبات در منطقه در امور داخلی کشورهای عربی دخالت می کند. وی 
با بیان اینکه کشورهای منطقه همچنان از دخالت های ایران در رنج هستند با 
تکرار ادعای بی اساس پشتیبانی ایران از گروه »عبدلی« در کویت مدعی شد: 
درخصوص دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی دست کم می توان به 
مورد »گروه عبدلی« در کویت اشاره کرد که موجب افزایش تالش های کویت 

برای احیای گفت وگو بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد.

 توهمات معاون
  وزیر خارجه کویت 

علیه ایران

يادداشت

 اولین رییس جمهوری باحجاب 
در سنگاپور

دستگیری یک داعشی در حومه کرج
جماران : فرمانده سپاه شهرستان شهریار گفت: با هوشمندی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( یکی از عناصر شــاخه اجناد الشام داعش که 
درصدد سازماندهی 3۰۰ تروریست و عملیات انتحاری در ایام محرم 

بود در منطقه اندیشه )شهرستان شهریار( دستگیر شد.
سرهنگ امین یامینی در حاشیه نشست خبری هفته دفاع مقدس که 
در مجموعه سپاه ناحیه شهریار و با حضور جمعی از خبرنگاران فعال 
در غرب استان تهران برگزار شد، از دستگیری یکی از عناصر شاخه 

اجناد الشام داعش در منطقه اندیشه خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این دســتگیری، عنوان کرد: فرد مذکور در 
مسیر ارتباطی که وارد ایران شده بود، شب را در دولت آباد شهر ری 
اسکان می یابد.سرهنگ یامینی گفت: در ادامه با هوشمندی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( با تلفن همراه ایشــان ارتباط برقرار می شود و 
ماموران خدوم امنیتی و اطالعاتی در قالب و پوشش نیروهای مرتبط 
با داعش، به هماهنگی قرار مالقاتی با وی در منطقه اندیشه شهرستان 
شهریار مبادرت می ورزند. فرمانده ســپاه شهرستان شهریار عنوان 
کرد: سپس با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و مقتضی،تمهیدات الزم در 
محل مالقات اندیشــیده و بعد از حضور وی، دستگیری و بازداشت 
وی عملیاتی می شود.ســرهنگ یامینی در ادامه با اشاره به تجهیز 
این داعشی به تلفن ماهواره ای عنوان کرد: اطالعات بسیار مهمی از 
گوشی وی استخراج شده و در حال حاضر نیز سربازان گمنام سازمان 

اطالعات سپاه در حال بازجویی از این عنصر تکفیری هستند.

امیر سیاری:

 اسناد اخطار به ناو آمریکایی را 
در صورت لزوم منتشر می کنیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اسناد اخطار داده شده توسط ناو 
موشک انداز ایرانی به ناو آمریکایی موجود است و در صورت لزوم آن 

را منتشر می کنیم. 
امیر دریادار حبیب ا... سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه 
اختتامیه هفدهمین دوره مســابقات قرآنی ارتش با اشاره به اخطار 
اخیر ناو موشک انداز نداجا به ناو آمریکایی در جمع خبرنگاران گفت: 
هر کسی با هر میزان قدرتی به آب های سرزمینی و محل نظارت ما 
نزدیک شــود، با قدرت به او اخطار می دهیم و اجازه نمی دهیم تا به 

آب های ما نزدیک شود.
سیاری تاکید کرد: اسناد اخطار داده شده به ناو آمریکایی موجود است 

و در صورت لزوم آن را منتشر می کنیم.

 یک پیشنهاد به ترامپ 
برای کمک خواستن از منافقین!

جام نیوز: اندیشــکده آمریکایی امریکن تینکر در گزارشی نوشت: 
اکنون برخورد و مقابله با رفتارهای ایران به چالشی بزرگ برای ترامپ 

تبدیل شده است.
این اندیشکده آمریکایی نوشــت: ترامپ برای متوقف کردن ایران 
چند راه بیشــتر ندارد و یکی از مهم ترین آنها این است که با فشار به 
ایران، دوباره این کشور را برای مذاکره در مورد توافق برجام به پای 
میز مذاکره بکشاند. آمریکا با ایجاد بحث دوباره در مورد توافق برجام 
می تواند فشار را به خریداران نفتی ایران افزایش دهد. یکی دیگر از 
روش های مهمی که ترامپ می تواند برای فشار به تهران استفاده کند 
این است که با قدرت، سیاســت تغییر رژیم در تهران را دنبال کند. 
دولت وی می تواند با حمایت از مخالفیــن ایران، برنامه تغییر رژیم 
در ایران را دنبال کند. هم اکنون نیز یک گــروه مخالف ایران به نام 
مجاهدین خلق وجود دارد که از نفوذ باالیی نیز برخوردار است و ترامپ 
می تواند برای فشار بیشتر به ایران، این گروه مخالفین را به رسمیت 
شناخته تا بتواند آرام آرام سیاست تغییر رژیم در ایران را اجرایی کند.

»جمنا« احتیاج به مجوز ندارد
ایلنا : رییس کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقالب از نشست 
دبیران استانی و کانون های اقشار در هفته آتی خبر داد و گفت: جبهه 

مردمی احتیاجی به مجوز برای فعالیت ندارد.
رضا روستا آزاد گفت: هفته آینده جلسه استانی و کانون های اقشار 
 جبهه مردمــی نیروهای انقالب اســالمی در روزهای دوشــنبه و 

سه شنبه برگزار می شود.
 رییس کمیته اقشــار جبهه مردمی نیروهای انقالب، بیان کرد: در 
این همایش دبیران استانی و دبیران کانون های اقشار حضور دارند 
که با توجه به دور جدید فعالیت ها که با تجدید و بهســازی ساختار 
همراه است، توجیه شوند و فعالیت هایی که ازقبل انجام می شده را با 

اصالحات الزم شروع کنند.
روستا آزاد درباره اینکه بررسی مجوز فعالیت جمنا در کمیسیون ماده 
۱۰ احزاب به کجا رسید،گفت: جبهه مردمی احتیاجی به مجوز ندارد؛ 
بنابراین وقتی یک جبهه پنج حزب مجوزدار در درون آن باشــند با 

مجوز احزاب مشارکت کننده به فعالیت می پردازد.

عکس نوشت

رهبر انقالب در ديدار ريیس و اعضای دوره جديد مجمع تشخیص:

»مجمع تشخیص مصلحت « باید انقالبی 
فکر کند و انقالبی باقی بماند

رهبر انقالب اسالمی فرمودند:  مجمع تشخیص مصلحت، يادآور امام بزرگوار و فرآورده  انقالب است و در فرآيند 
اداره و مديريت کشور دارای تاثیر بسیار مهمی است؛ بنابراين بايد تفکرات امام)ره( و انقالب بر آن کامال حاکم 
باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع گیری يا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و میراث گرانقدر 

امام)ره( از آن مشاهده نشود.

اخبار

دولتاحزابدیدگاه

رییس سابق مجلس سنگاپور به عنوان نخستین رییس جمهور زن 
این کشور انتخاب شــد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، »حلیمه 
یعقوب« رییس سابق پارلمان ســنگاپور به عنوان نخستین رییس 

جمهور زن این کشور انتخاب شد.
بر اساس اعالم مجلس ســنگاپور، حلیمه یعقوب تنها نامزد واجد 
شرایط برای احراز این پست بود؛ البته به غیر از وی ٤ نامزد دیگر نیز 
برای این پست حضور داشتند، اما تنها صالحیت یعقوب برای احراز 
این پست تایید شد. مقام ریاست جمهوری در سنگاپور، یک پست 

تشریفاتی است.

اعمال مصلحت بايد 
با نگاه بلندمدت و 
نه روزمره، صورت 

پذيرد و برای 
تشخیص آن، 

بحث های دقیق، 
کامل و مستدل با 
حضور فعال همه  

اعضا ازجمله فقهای 
شورای نگهبان 

انجام شود
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بامسئوالن

ویژه

کافه اقتصاد

زمان واریز یارانه نقدی شهریور مشخص شد
هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی، بامداد یکشــنبه ۲۶ شــهریورماه به حســاب 

سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

استقرار پاویون ایران در 
 نمایشگاه نفت و گاز عمان 

و ترکمنستان
شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان با 
همــکاری ســفارت ایــران در ترکمنســتان و عمان، 
ســازماندهی غرفه های ایران و برگــزاری پاویون ملی 
کشورمان را در دو رویداد معتبر جهانی در حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی در دستور کار خود قرار داده است. 
مدیر بخش خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان گفت: به دلیل اهمیت ایجاد و استمرار 
روابط تجاری با دیگر کشــورهای فعال در حوزه نفت و 
گاز و ارتقای جایگاه ایران در عرصه رقابت های جهانی، 
حضور در نمایشــگاه های بین المللــی معتبر منطقه 
و جهان بهتریــن جایگاه برای معرفــی توانمندی ها و 
قابلیت های  ایران و آشنایی با دیگر رقبا در صنعت نفت 
و گاز محسوب می شود؛ از این رو شرکت نمایشگاه های 
اصفهان، دو کشــور ترکمنســتان و عمان را به عنوان 
کشورهای هدف نمایشگاهی در حوزه نفت و گاز انتخاب 

کرده است.
رزیتا مشــکالنی افزود: بیســت و دومین نمایشگاه و 
کنفرانس بین المللی نفت و گاز ترکمنســتان از تاریخ 
11 تا 13 آبان ماه 9۶ و یازدهمین نمایشگاه و کنفرانس 
بین المللی نفت و گاز عمان از تاریخ ۶ تا 8 فروردین ماه 
97، نمایشگاه هایی هســتند که فعاالن صنایع کشور 
و برترین های صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی از بخش 
دولتی و خصوصی، با مشارکت در آن می توانند اهداف 

ملی و بین المللی خود را دنبال کنند.
وی ادامه داد: بی شک حضور هدفمند و آگاهانه مدیران 
ارشد بخش دولتی و خصوصی، صاحب نظران متخصص 
و تصمیم گیرندگان کشورمان در این رویدادها، گامی 
موثر در ارتقای جایگاه ایران در صنعت نفت و گاز منطقه 
و جهان و همچنین اســتفاده از پتانسیل های موجود 
در جهت توســعه همکاری های سیاسی و اقتصادی با 

ترکمنستان و عمان خواهد بود.

تولید انبوه ریلی ملی در واحد نورد ۶۵۰شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
آغاز شد. معاون بازاریابی و فروش شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
گفت: تولید انبوه ۲۵تا3۰ هزار تن ریل در قالب انعقاد قراردادی با شرکت 
توسعه زیرســاخت وزارت راه آغاز شد. احسان دشــتیانه افزود: در این 
شرکت عالوه بر تحویل 4۰هزار تن ریل به راه آهن ایران، به زودی قرارداد 
جدید تحویل ریل ملی به شرکت توسعه زیرســاخت وزارت راه نهایی 
می شود. وی گفت: انعقاد قرارداد جدید، به منظور  توسعه زیرساخت های 
کشور ازجمله تجهیز ناوگان ریلی راه آهن، بندرها، فرودگاه ها و آزادراه ها، 
همچنین ساخت 1۲هزار کیلومتر ریل تا سال۲۰14 برای ناوگان ملی 
کشور است. معاون بازاریابی و فروش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
افزود: 1۰درصد از توسعه ناوگان ملی شــامل بازسازی خطوط قبلی و 

9۰درصد ریل مصرفی، برعهده شرکت توسعه زیر ساخت است.

آغاز تولید انبوه ریل ملی 
در واحد نورد شرکت 

ذوب آهن

سکه تمام بهار آزادی
12،360،000 ریال)طرح جدید(

6،570،000 ریالنیم سکه

3,680,000 ریالربع سکه

2,490,000 ریالسکه یک گرمی

1،259،750 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: 
 ســاالنه ۲ هزار تن مرغ بدون آنتی بیوتیک در اســتان اصفهان تولید

 می شود.
 زهرا فیضی پیرامون تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان اصفهان، 
اظهار داشت: ســاالنه حدود یک تا ۲ هزار تن مرغ بدون آنتی بیوتیک 

توسط 1۰ تا ۲۰ مرغداری در استان تولید می شود.
وی ادامه داد: مرغدارانی که شرایط تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته 
باشند درخواست خود در این خصوص را ارائه می دهند تا کارشناسان 
دامپزشکی چند آزمایش تخصصی آب، تغذیه، خون و در نهایت گوشت 
مرغ تولید شده را انجام دهند و در صورتی که شرایط تایید و مطابقت 
با استانداردها ارزیابی شد، مجوز صادر شود؛ لذا مجوز تولید مرغ بدون 

آنتی بیوتیک برای هر دوره صادر می شود.

تولید ساالنه ۲ هزار تن 
مرغ بدون آنتی بیوتیک 

در اصفهان

رییس اتحادیه خواربــار اصفهان گفت: بــه دلیل فراوانی 
خواربار در اصفهان، قیمت آن امســال به مناسبت محرم و 

صفر افزایش نخواهد یافت.
مصطفی به حق با اشاره به قیمت حبوبات و خوار بار با توجه 
به برگزاری مراســم هیئت های مذهبی در آستانه محرم، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر با هیچ کمبودی 
در محصوالت خوار بار مواجه نیستیم، شاهد افزایش قیمتی 

هم نخواهیم بود.
وی بیان داشــت: با ورود محصوالت جدید خواربار از اوایل 
مردادماه به سطح بازار که تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد، 
شــاهد کاهش قیمت 1۰ تا ۲۰ درصدی خوار بار نسبت به 

دو ماه قبل بودیم.
رییس اتحادیه خوار بــار اصفهان تصریح کــرد: اصفهان 
وارد کننده خوار بار اســت و به دلیل مســئله بحران آب و 
خشکسالی، هیچ گونه خوار باری در اصفهان به بار نمی آید.

وی با اعالم اینکه قیمت خوار بار بســته به تقاضا افزایش و 
کاهش می یابد، اضافه کرد: هر ساله با نزدیک شدن به محرم 
و صفر قیمت خوار بار افزایش می یابد اما امســال به دلیل 
فراوانی کاال تغییر قیمتی در ایام قبل از محرم و صفر تا پایان 

این دو ماه نخواهیم داشت.
به حق با اشاره به اینکه میزان مصرف خوار بار در بین مردم 
اصفهان نســبت به قدیم کمتر شــده و غذاهای فانتزی و 

فســت فودها جای خود را به خوار بار داده است، گفت: لپه 
و عدس بیشــترین فروش را در بین خوار بار داشته و ماش 
 و نخود و لوبیا پلویی )لوبیا چشم بلبلی( کمترین فروش را 

دارد.
 این در حالی است که همه ســاله با توجه به اینکه در طول 
ماه های محرم و صفر و افزایش میزان نــذورات  مردمی و 
هیئات و به تبع آن افزایش تقاضا نســبت به تولید، شاهد 
افزایش قیمت اقالم اساســی این مــاه از جمله حبوبات و 
صیفی جات بوده ایم  اما امسال مســئوالن در جدیدترین 
اظهارنظر خود، ثبــات در قیمت ها را نویــد داده اند. باید 
منتظر ماند و دید تا چه میزان ایــن وعده ها عملی خواهد 

شد.

امام  جمعه قهجاورســتان گفت: بانک ها در عمل مردم 
را به ربــا انداخته اند، بنــا به گفته همــه مراجع جریمه 
دیرکرد، حرام و مصداق رباســت، بانک ها اســم آن را به 
 وجه التزام تغییر می دهند و عمال همان جریمه دیرکرد 

اخذ می شود.
حجت االسالم مجید قاسمی اظهار کرد: بانکداری اسالمی 
که در حال حاضر وجود دارد بــا واقعیت و مفهوم واقعی 
بانکداری اســالمی فاصله بســیاری دارد و اسالم از نظر 

بانکداری، تجارت و بازرگانی عقود متفاوتی دارد.
وی با بیان اینکه عقود اسالمی عقود متنوعی است، بیان 
کرد: مضاربه و جعاله از جمله عقود بانکداری اسالمی است 
که روی کاغذ بــه  ظاهر از آنها اســتفاده کرده ایم. وقتی 
برگه های عقود را در بانک ها مشــاهده کنید، تسهیالتی 
که به مردم ارائه می دهند ظاهرا جعاله و مضاربه است اما 

کاغذبازی بیش نیست.
وی درخصوص ایرادات سیستم بانکی کشور عنوان کرد: 
یکی از مشکالت بانکداری کشــور این است که بانک ها 
خودشان به بنگاه اقتصادی تبدیل  شده اند و به  جای آنکه 
مشوق مردم برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال باشند، 
خودشان مستقیما در مســائل اقتصادی ورود کرده و به 

غول های بزرگ و کالن اقتصادی تبدیل  شده اند.
قاسمی خاطرنشان کرد: در بانکداری اسالمی، بانک باید 

واسطه ای برای تشــویق مردم به سرمایه گذاری، تولید و 
اشتغال و تحرک هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشند، آن  

هم نه هر تحرکی، بلکه تحرک سالم و اسالمی.
امام جمعه قهجاورستان یادآور شــد: بانکداری اسالمی 
محلی برای تولید انگیزه، اشتغال و تولید داخلی است؛ در 
حالی  که بانک های ما محلی برای بیکاری و از بین رفتن 

تولید ملی شده است.
وی راه برون رفــت از این وضعیــت را جراحی اقتصادی 
دانست و عنوان کرد: یک انگیزه کافی باید پیدا شود تا این 
سیستم مریض را جراحی کند، سیستم بانکداری ما نیاز 
به یک انقالب واقعی دارد تا این غده سرطانی را از پیکره 

اقتصاد کشور خارج کند.

امام جمعه قهجاورستان عنوان کرد:

تبدیل بانک ها به بنگاه اقتصادی، مشکل عمده بانکداری کشور است

اصناف

رییس اتحادیه خوار بار اصفهان:

قیمت خواربار در محرم و صفر افزایش نخواهد یافت 

دیدگاه

تجلیل از کارکنان نمونه شرکت آبفای 
استان اصفهان

مراســم تجلیل از ۶4 نفر از کارکنان نمونه ســال 9۵ شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، با حضور مدیرعامل، شورای معاونین و اعضای 
خانواده های کارکنان نمونه، در دهکده توریستی قلعه سرشیر پیربکران 
برگزار شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: کسب 
موفقیت های چند سال اخیر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
ارزیابی عملکرد شرکت ها در وزارتخانه و نیز جشنواره شهید رجایی، 
مرهون تالش، کوشش و تعهد همه کارکنان شــرکت آب و فاضالب 
است. هاشــم امینی با بیان اینکه تجلیل از کارکنان نمونه در حضور 
خانواده هایشان به توصیه موسس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بوده اســت اعالم کرد: صنعت آب و فاضالب در کشور مدیون درایت 
و تدابیری است که مدیران و موسسین شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان پیرامون چگونگی رشد و توسعه این صنعت درنظر گرفته است 
که تاکید می کردند بهتر است کارکنان درحضور خانواده هایشان مورد 
تقدیر قرار گیرند تا اعضای خانواده شاهد ثمره تالش و کوشش پدر و 

مادران خود در محیط کار باشند.
وی به جایگاه شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اشــاره کرد و 
خاطرنشان ساخت: هم اکنون به باور بسیاری از کارشناسان صنعت آب و 
فاضالب، آبفای اصفهان شرکتی پویاست که  باوجود چالش های موجود 
توانست امر خدمات رسانی به مردم را به بهترین شکل به سرانجام برساند؛ 
در حالی که در سال جاری شرکت آبفای استان اصفهان برای تامین آب 

شرب مردم با کمبود تقریبا ۲/۵ مترمکعبی در ثانیه مواجه بوده است.
با این وجود، با تالش، تعهد و همدلی خانواده بزرگ شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان توانستیم بر مشکالت غلبه کنیم تا خدمات رسانی پایدار 
به مردم به بهترین شکل انجام شود. امینی تامین آب آیندگان را بسیار 
حائز اهمیت خواند و خاطرنشان ساخت: شرکت آب و فاضالب استان 
در چندسال اخیر با رویکردی که در نظر گرفت سعی کرد با استفاده از 
ظرفیت و ابزارهای گوناگون عرصه هنر و رســانه، زمینه های فرهنگ 
مصرف صحیح آب را میان مردم ترویج دهد به طوری که می توان گفت با 
کاهش سرانه مصرف آب خانگی، این مهم به دست آمد. وی تداوم برنامه 
های فرهنگی را مهم برشمرد و خاطرنشان ساخت: اعتقاد داریم برنامه 
های فرهنگی پیرامون مصرف بهینه باید همچنان ادامه یابد تا مصرف 
صحیح میان مردم نهادینه شــود و در این خصوص سعی شده از تمام 
ظرفیت ها استفاده شود. امینی خطاب به کارکنان نمونه گفت: تالش و 
اراده شما در انجام وظایف، موفقیت های اخیر شرکت را رقم زد؛ بدین 
ترتیب انتظار می رود در سال های آینده با حفظ ویژگی هایی همچون 
تعهد، تالش مضاعف، دقت و سرعت در انجام وظایف، الگوی خوبی برای 

دیگر کارکنان نیز باشید.

 مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در کشاورزی خبر داد:

تقویت صندوق حمایت از کشاورزان 
با ۵ درصد اعتبار تملک دارایی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی گفت: 
پنج درصد اعتبارات تملک دارایی استان ها می تواند به افزایش سرمایه 
صندوق  کمک کند. ســید عبدالکریم رضوی اظهار داشت: به منظور 
حمایت از توسعه ســرمایه گذاری در زیربخش های زراعت و باغبانی، 
دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیالت و آبزیان و صنایع و خدمات 

صندوقی تشکیل شد. 
وی با بیان اینکه صندوق هــای غیردولتی حمایت از توســعه بخش 
کشاورزی، با هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و 
کیفیت سرمایه گذاری و تولیدکنندگان و فعاالن بخش تشکیل شده اند، 
افزود: این صندوق ها به تقویت مالی بخش کشــاورزی می پردازند و با 
توجه به اینکه یک بخش غیر دولتی است کشاورزان با سرمایه گذاری 
خودشان تقویت می شوند وخوشــبختانه در طول مدت فعالیت خود 
عملکرد مثبتی داشــته اند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، با بیان اینکه در 
طول چند سال گذشته با تدابیر صورت گرفته اتفاقات خوبی در بحث 
صندوق های حمایت کشاورزی صورت گرفته است، اظهارداشت: پنج 
درصد اعتبارات تملک دارایی استان ها می تواند به افزایش سرمایه این 
صندوق ها اضافه شود که در این ارتباط الزم است استان ها مساعدت 

الزم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: استراتژی فوالد مبارکه 
این است که پابه پای توسعه صنعت فوالد کشور در افق 14۰4 

به ظرفیت ۲۵ میلیون تن فوالد خام دست پیدا کند.
بهرام ســبحانی در جریان بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره بورس کاالی ایران از فوالد مبارکه، با اشاره به عملکرد این 

شرکت در چهار سال گذشته اظهار داشت: تولید فوالد خام در 
پایان سال 91 برابر با ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده که در پایان 
سال 9۵ به 7 میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است. در سال 9۶ 
هم برنامه تولید 8 میلیون و ۶3۰ هزار تن هدف قرار داده شده 
که با 3۰ درصد رشد همراه اســت و در 4 ماهه نخست سال از 

برنامه هم پیشی گرفته ایم.
وی با بیان اینکه در فوالد مبارکه نســبت به ســال 91 بالغ بر 
38درصد افزایش ظرفیت داشــتیم، افــزود: حدود ۵3۰۰۰ 
میلیارد ریــال در پروژه های داخــل و خارج فــوالد مبارکه 
سرمایه گذاری کرده ایم که تمام آن از منابع داخلی شرکت بوده 
است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اضافه کرد: طرح 
۵میلیون تنی کنسانتره سنگان در اواسط سال آینده راه اندازی 
می شود و توسعه سبا از 7۵۰ هزار تن به 1/۶میلیون تن انجام 

شده و آماده بهره برداری رســمی است. همچنین در کارخانه 
فوالد مبارکه تولید از ۵/4 به 7/۲میلیون تن افزایش یافته است.

ســبحانی در بخش دیگری از صحبت های خود، مشــکالت 
مداخله ای دولت در بخش خصوصی را مهم خواند و افزود: بحث 
اقتصاد آزاد یکی از موضوعات مهم اســت. در زنجیره فوالد، از 
سنگ آهن تا محصول نهایی که به دست صنایع پایین دستی 
می رسد، باید توازن برقرار باشــد و این توازن نیز باید به دست 

خود صنایع صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

ظرفیت تولید ۲۵ میلیون تن فوالد خام در افق ۱۴۰۴  فوالد مبارکه 

فرهنــگ ســازی در حــوزه بیمه و 
گسترش فرهنگ بیمه یک موضوع فاطمه کاویانی

کلیدی اســت که باید با ظرافت و حساسیت خاصی دنبال 
شود چرا که بیمه، نوعی سرمایه گذاری است که شاید بتوان 

تاثیر آن را در روزهای اخیر بیش از پیش شاهد بود.
اتفاقات اخیر در کمتر از یک سال گذشته در نقاط مختلف 
ایران نشــان داد هم مردم و هم مســئوالن بیمه ای توجه 
چندانی به اهمیت و ضرورت مســئله بیمه نداشته و بعد از 
رخداد حادثه بیشتر به سمت جبران خسارت می روند که 

راه به جایی نخواهد برد.
به طور مثال آتش گرفتن ســاختمان پالسکو، 

حبس و کشــته شــدن کارگران در معدن 
یورت و همچنین اخبار هر روزه سقوط 

و تصادف قطار و اتوبوس جاده های 
بین شهری که دیگر پای ثابت 

صفحه حــوادث روزنامه ها 
شده اســت نمونه هایی 

بوده اند که می توان 
سهم بیمه را در 

کنار تاسف بار 
بــودن این 
ث  د ا حــو

قــل  ا حد
کاهــش  در 
ی  ســیب ها آ
اقتصــادی بر 
شــخص دچار 
حادثه شــده یا 

خانواده متوفــی تاثیرگذار 
دانست.

اما در این میــان باید 
توجه داشــت که این 

فرهنگ سازی، تنها در 
حوزه جامعه نیســت بلکه 

ســازمان های بیمه گر نیز با انجــام به موقع 
تعهدات خود و پرداخت به موقع افراد تحت پوشش می توانند 
تاثیرگذار باشــند؛ موضوعی که در چند حادثه رخ داده در 
کشور نشــان داد که تمرکز و حرکتی اساسی در این حوزه 

صورت نگرفته است.
حادثه زمستان سال گذشــته معدن یورت، منجر به جان 
باختن 1۶ نفراز هم وطنان در منطقه آزادشهر شد. شنیده ها 
و مســتندات تاکنون گواه این ادعاســت که دیه کامل به 

بازماندگان این حادثه تعلق نگرفته، بلکه دیه با نسبت ۲۰ به 
3۰۰ پرداخت شده و این در حالی است که شرکت بیمه گر 
علت این امر را قصور کارفرما در اعالم تعداد واقعی نیروهای 

شاغل دراین معدن اعالم کرد ه است.
طبق قاعده بیمه اگر تعداد نیرو و میزان ریســک را درست 
نگفته باشــند به همان نســبت پول پرداخت نمی شود. در 
حادثه فوق الذکر کارفرما، تعــداد کارگران را ۲۰ نفر اعالم 
کرده درحالی که تعــداد واقعی کارگــران 3۰۰ نفر بود و 
برهمین اساس بیمه نیز به نســبت ۲۰ به 3۰۰ به آنان دیه 

پرداخت کرده است.
 همان طور که حق بیمه یک بیستم از کارفرما دریافت شده 

است دیه نیز به همان نسبت پرداخت می شود.
درماده 1۰ قانون 

ی  بیمه ا

که درسال 131۶ نوشته شده و درتمام دنیا نیز اجرا می شود، 
آمده است که به چه نسبت از سرمایه حق بیمه می پردازید؟ 
باید فرق بین تضمین و حق بیمــه را بدانید، عده ای گمان 
می کنند بیمه یک نوع ضمانت است درحالی که در ضمانت 
بانکی، منزل یا شــرکت و غیره درضمانت پرداخت وام قرار 
می گیرد، اما بیمه ضمانت نیست. بیمه می گوید که یک دهم 
میزان سرمایه را حق بیمه بدهید. حاال اگر کسی فریب بدهد،  

بیمه به همان نسبتی که اعالم کرده است به او می پردازد.
نکته ای که در این اوضاع بســیار چشــمگیر اســت اینکه 
درحادثه معدن زمستان یورت مدیران بیمه ای می توانستند 
استدالل کنند که 1۶ نفر کشته شده جزو همان ۲8۰ نفری 
بوده اند که حق بیمه شــان پرداخت نشــده است وبه این 
ترتیب هیچ دیــه ای پرداخت نمی کردنــد، چون نام دقیق 

بیمه شدگان دراین معدن اعالم نشده بود. 
همچنین در حادثه پالسکو 1۶۰ نفر از ۶۰۰ نفر بیمه بودند 
ولی بیمه نامه هایشــان کمتر از مقدار واقعی بود که این امر 
نیز منجر به سرباز زدن شــرکت های بیمه گر در پرداخت 
تعهدات خود شد و این موضوع اگر چه در برخی مواقع برای 
افراد جامعه سوء تعبیری تحت عنوان راه های فرار بیمه برای 
پرداخت نکردن حق بیمه شده را جلوه می کند 
اما واقعیت شاید این باشد که افراد جامعه 
نیز راه هایی برای فرار از پرداخت حق 

بیمه انتخاب می کنند.
از سوی دیگر اما طبق اعالم بیمه 
مرکزی، شاهد پرداخت بیمه 
به طور کامل برخی از حوادث 
با پیگیری های الزم در موعد 
مقرر بوده ایم و در شرایط فعلی 
همچنــان منتظر خواهیــم بود تا 
ببینیم رســیدگی به نحوه پرداخت 
بیمــه دانش آموزان دختر بوشــهری 
که چندی پیــش در حادثــه ای جان 
 خود را از دســت دادند، بــه چه صورتی 

خواهد بود.
این در حالی اســت که مدیرعامــل بیمه دانا با 
اعالم اینکه دیه هر فوتی در حادثه واژگونی 
اتوبــوس دانش آمــوزان هرمزگانی در 
اســتان فارس ۲8۰ میلیون تومان 
است، از اعزام نماینده ای برای بررسی 
حادثه خبر می دهد و می گوید: پوشش 
بیمه شخص ثالث و سرنشین این حادثه 
توسط بیمه دانا صورت 
گرفته بود. بیژن صادق 
با اشــاره به اینکه این 
شرکت خود را موظف 
به رسیدگی ویژه و فوری 
این حادثه می داند، اظهارداشت: نماینده ای از 
سوی شرکت بیمه دانا برای بررسی موضوع به فارس اعزام 

شده است. 
بیمه دانا موظف است در اولین فرصت، مسئولیت بیمه ای 
خود را در قبال حادثه دیدگان و کشــته های این ســانحه 

انجام دهد. 
وی ادامه می دهد: در مورد افراد حادثه دیده یا کسانی که 
دچار نقص عضو و مانند آن شــده اند، پــس از طی مراحل 

کارشناسی، دیه پرداخت می شود.

زاینده رود  بررسی می کند؛

کیفیت بیمه در ایران
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آیین افتتاح پنجمین نمایشگاه جلوه های نقش 
علی غالمی،نمایشگاه گردان پنجمین نمایشــگاه تخصصی نگارگری وتذهیب گفت: آیین 
افتتاح این دوره از نمایشگاه، ساعت۱۷ امروز در گالری سعدی اجرا خواهد شد و این نمایشگاه 

تا ۴ مهرماه دایر است.

اخبار فرهنگی

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خبرداد:

 ایجاد سینماهای جدید
با طرح»سینما سالم«

معاون فرهنگی و هنــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان، با اشــاره به وعده های از پیش 
داده شده پیرامون ایجاد ســینماهای جدید در سراسر 
استان اظهارداشت: در زمینه ایجاد سینماهای جدید، 
طرحی به نام »سینما ســالم« وجود دارد تا کسانی که 
مالک سالن هایی با حداقل امکانات موجود برای استقرار 

سینما هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.
پرویز طاهری افــزود: این مالکان خصوصــی در ابتدا 
باید به سازمان ارشــاد، مراجعه و طی تعهداتی به این 
ســازمان، شــرایط ملک خصوصی شــان را برای ارائه 
خدمات سینمایی فراهم کنند و متعهد شوند که ساعات 

خاصی را به پخش فیلم اختصاص دهند.
وی با اشاره به اینکه مکان هایی که با هدف های مختلف 
استفاده می شــوند، می توانند با دادن تعهد به سازمان 
ارشــاد فعالیت های خود را در حوزه سینما آغاز کنند، 
تصریح کرد: این مالکان خصوصی برای اکران فیلم در 
دوسانس و حداقل سه روز در هفته  باید آمادگی کامل 

داشته باشند.

همراه با تجلیل از حاج حسین وفایی؛

چهارمین کرسی تالوت قرآن 
کریم برگزار می شود

 چهارمین کرســی تالوت قرآن کریم شــامگاه جمعه 
2۴ شهریور ماه)فردا(، با هدف عطرآگین کردن فضای 
جامعه با شمیم قرآن و ارتقای ســطح علمی قاریان در 

اصفهان برگزار می شود.
قاری بین المللی قرآن و دبیر برگزاری کرســی تالوت 
بیان کرد: تجلیل از اســتاد حاج حسین وفایی که یکی 
از برجسته ترین اساتید قرآن دهه های پیش از انقالب 
اســالمی و پس از آن در اصفهان بوده و پس از کســب 
علم و فضیلت در زمینه قرآن و علــوم و معارف قرآنی، 
اســتادی گرانقدر شــد و بیش از نیم قرن مایه فخر و 
مباهات اصفهان بود و عاشــقان و دلباختگان به قرآن 
کریم از محضر وی بهــره بردند، از جملــه برنامه های 
چهارمین کرســی تالوت اســت که دراین میان لوح 
تقدیری نیــز از ســوی معاون قــرآن و عتــرت وزیر 
 فرهنگ و ارشــاد اسالمی تهیه شــده که به وی تقدیم 

خواهد شد.

رییس حوزه هنــری اســتان اصفهان گفــت: یکی از 
سوژه های اصلی که درخصوص آن کمتر کار شده، واقعه 
مهم غدیرخم است که جا دارد در تمامی رشته ها در این 

خصوص کار شود.
مهدی احمدی فر ادامه داد: موضوع سینما در همه جای 
دنیا، از موضوعات اصلی و مهم محسوب می شود و نیازی 
به توضیح ندارد که این هنر چقدر می تواند در فرهنگ و 

رشد اجتماعی جامعه موثر باشد.
وی تصریح کرد: امیــدوارم فرهنگ توجه به ســینما، 
فرهنگ عمومی تری شــود که از ســوی اهالی سینما و 

مسئولین مورد توجه قرار گیرد.
رییس حوزه هنری اســتان اصفهان تاکید کرد: سینما 
در سال ۱۸۹۵، تاســیس و پنج سال بعد وارد ایران شد؛ 
با این وجود نه فقط ۵ ســال، که ما بیش از اینها از دنیا 
عقب هستیم. ۱۱۷ سال از ورود سینما به ایران می گذرد 
ولی ما به اندازه ۱۱۷ ســال در این هنر رشد نکرده ایم 
که بخشی از این امر به متخصصان ســینما و بخشی به 
مسئولین فرهنگی و سینمایی بازمی گردد و توجه الزم 

به سینما در ایران صورت نگرفته است.
وی ادامــه داد: متاســفانه تولیــدات و آثار ســینمایی 
ما، یا مبتنی بر داســتان هــای غربی  و الهــام گرفته از 
آنها بوده یا اینکه چندان محتوای با ارزشــی نداشــته 
اســت. اگر مردم و بدنه جامعه وارد این عرصه)سینما(

شوند، رشــد ما در زمینه ســاخت فیلم هایی با محتوا 
 بیشــتر خواهد شــد و شــاهد تولید آثاری مردمی تر 

خواهیم بود.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: در حوزه هنری رویکرد 
ما این است که استان اصفهان توانایی ساخت فیلم های 
ارزشــمند و انجام کارهای پرقدرت را دارد. البته کاری 
که ما در حد بضاعت خود انجام داده ایم، این اســت که 
از ساخت فیلم های کوتاه حمایت کنیم و امیدواریم که 
در سال ۹۷ بتوانیم با همســو کردن جریانات موازی در 
اصفهان، یک حرکت پرقدرت ایجاد کنیم و در سال آینده 
نیز حرکت خوبی در زمینه ساخت فیلم با موضوع کودک 

صورت گیرد.
دکتر مهدی احمدی فر ادامه داد: دیدگاه حوزه هنری به 
هنرهای تصویری مثبت است و امیدواریم اصحاب سینما 
نظرات خــود را به ما منتقل کنند تــا بتوانیم با آغاز این 

حرکت )ساخت فیلم های کوتاه با موضوع سبک زندگی 
ایرانی و اســالمی( و با دنبال کردن همبستگی جمعی 

میان مدیران استان اصفهان، این راه را ادامه دهیم.
وی با اشاره به اینکه هنر چیزی بجز ارزش نیست تاکید 
کرد: ما می خواهیــم فاخرترین تولیــدات را در زمینه 
هنرهای تصویری داشته باشــیم و در مدیریت فرهنگی 
باید به ایــن موضوع توجــه کنیم کــه در تولید کاالی 

فرهنگی، هدف مصرف کننده است، نه کاال.
رییس حوزه هنری استان اصفهان افزود: فیلم کوتاه باید 
منشأ اندیشه و اثر در جامعه باشد و هنر یک ابزار با ارزش 
و الهی است که در راســتای بهبود ناهنجاری ها و ایجاد 

هنجارها در جامعه به فعالیت می پردازد.
وی خاطرنشــان کرد: از سال ۸۹ ســینما حرکت رو به 
رشدی داشته اســت و فیلم هایی که درسال ۹۵ اکران 
شده اند مورد استقبال خانواده ها قرارگرفته اند و اگر نگاه 
هنرمندان به نیاز خانواده ها باشد، منجر به تولید آثاری 

می شود که در سبد خانواده ها قرارگیرد.
مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان اصفهان در 
نشست صمیمانه فیلمسازان جوان اصفهان گفت: ساخت 
فیلم های کوتاه سبک زندگی ایرانی و اسالمی، براساس 

اصول آکادمیک انجام خواهد شد.
فرزان معظم افزود: با اینکه فراخوان فیلمنامه کوتاه سبک 
زندگی ایرانی و اسالمی در مدت زمان محدود و به صورت 

منتخب برای فیلمنامه نویسان و فیلمسازان اصفهان 
ارســال شــد، ما تعداد ۹۰ فیلمنامه 

دریافت کردیم که از آن میان ۱۰ فیلمنامه برتر را برای 
ساخت فیلم کوتاه در حوزه هنری انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: از این بین، هفــت فیلمنامه به تایید نظر 
هر ســه بازخوان رسید و ســه فیلمنامه دیگر با دو رای 
انتخاب شد و البته ۴ فیلمنامه را نیز به عنوان فیلمنامه 
های جایگزین انتخاب کردیم که اگر در روند ســاخت 
 مشــکلی پیش آمد، جایگزین فیلمنامــه های منتخب 

شوند.
وی خاطرنشــان کرد: این فیلمنامه ها کوتاه هستند اما 
برخی امکان این را دارنــد که طی یک کنش و واکنش و 

پردازش، حتی به فیلم های بلند تبدیل شوند.
مدیر هنرهــای تصویری حوزه هنری اســتان اصفهان، 
بااشــاره به در پیش بودن جشنواره های متعدد از جمله 
جشنواره فیلم کوتاه حسنات و جشنواره تولیدات مراکز 
اســتانی حوزه هنری، تصریح کرد: روند ســاخت این 
پروژه ها بر اساس اصول آکادمیک صورت خواهد گرفت 
و زمان پیش بینی شــده برای برخی از این فیلمنامه ها 
یک ماه اســت که امیدواریم کارگردانــان بتوانند این 
 فیلمنامــه هــا را در این مدت مشــخص به ســرانجام 

برسانند.

نمایش

تا 29 شهریورماه؛

به دیدن نمایش کله پوک ها بروید 
نمایش »کله پوک ها« که فاز اول اجرای خود را از ۱3 تا 3۱ شهریور 
ماه در ســالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان آغاز کرده 
بود، به دلیل استقبال مخاطبان، اکنون فاز دوم اجرای خود را در 

هنرستان هنرهای زیبا آغاز می کند.
این نمایشــنامه، یکی از آثار شــاخص نیل ســایمون، نویسنده 

آمریکایی، در حوزه طنز اجتماعی است. 
در این نمایش بازیگرانی چون اســتاد صدرالدین حجازی بازیگر 
مطرح سینما و تلویزیون، حسن محمدی، رادنوش مقدم، شهاب 
غزالی، هادی مسعودی، لیال قربانی، هاله رنجبر، کیانوش صالحی، 
شکیال نصری نژاد و دانیال عطریان ایفای نقش می کنند و هادی 
مسعودی برای انتخاب بازیگران و به عنوان برنامه ریز، نگار داستان 
پور به عنوان دســتیار کارگردان، مرضیه ملکوتی به عنوان منشی 
صحنه، هومن همامی به عنوان آهنگســاز، کیانــوش صالحی به 
عنوان طراح و نوازنده صحنه، مهراب شــاپورزاده به عنوان طراح 
گریم، فائزه کاظمی به عنوان طراح لباس، امینه الیاسی به عنوان 
 طراح پوستر و بروشور و احمد سلطان آبادی به عنوان تهیه کننده 

فعالیت دارند.
عالقه منــدان بــرای دیدن ایــن کمــدی دیدنی مــی توانند تا 
2۹شهریور ماه هر شب رأس ســاعت 2۰:3۰ به سالن آمفی تئاتر 
 هنرســتان هنرهای زیبا واقع در میدان انقالب، خیابان مطهری 

مراجعه کنند.

همایون؛ رکورددار تعداد کنسرت
اخیرا در خبرها شنیده می شــود که حامد همایون رکورد بیشتر 
تعداد کنسرت در ایران را شکسته است. با دیدن این تصویر به خوبی 
پی می بریم که چگونه به این آمار دست پیدا کرده است. هر محیط 
مسقفی که صندلی کرایه ای در آن چیده باشند و چند باند در گوشه 
و اطرافش باشد، در شمار کنسرت قرار می گیرد. مثال همین دیشب 

در عروسی یکی از اقوام، دی جی حامد کنسرت برگزار کرد.

اینستاگردی

رییس حوزه هنری استان اصفهان:

فیلم کوتاه، باید منشأ اندیشه و اثر در جامعه باشد

مفاد آرا
6/170 شماره صادره: 1396/04/407203 تاريخ ثبت صادره: 

1396/6/2 ابالغ مفاد راي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي. 

برابر راي شــماره 139560302033000034 مــورخ 1395/01/31 و اصالحی 
139660302033000038 مورخ 1396/05/22 هيات قانون تعيين تکليف اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای بهزاد سهرابی طاری فرزند حسين به شماره ملی 
0042928680 در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 435.5 مترمربع پالک 1595  
مکرر فرعي از 1 اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرســتان نطنز ) در 
راستای استانداردسازی به پالک 2882 فرعی از اصلی مرقوم تبديل گرديده است( 
خريداری از ورثه مالک رسمی خانم سلطان سهرابی طاری محرز گرديده است و چون 
در رای صادره قبلی مقدار مالکيت نامبرده 15 سهم از 23 سهم قيد و آگهی گرديده 
است و بموجب رای اصالحی مذکور به ششدانگ اصالح گرديده است لذا در اجرای 
ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومي از طريق 
روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي 
مذکور اعتراضي داشته باشند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسليم  و رســيد اخذ نمايند و معترض بايستي ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع 
ذيصالح قضايي نموده و گواهي مشعر بر تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد. 
بديهي است درصورتي که اعتراضي در مهلت قانوني واصل نشده باشد و يا معترض 
گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت برابر مقررات مبادرت 
به صدور سند مالکيت خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
م الف: 267 اکبری کارشناس امالک نطنز

تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/06/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/23 

اجراييه
شــماره    9610433630100123 اجراييــه: شــماره   6 /528
پرونده:9509983630101070 شماره بايگانی شعبه:951146  بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973630100157 
محکوم عليهم: 1- حسين صائبی فرزند باباجان به نشانی اصفهان تيران و کرون بلوار 
امام کوی فرهنگ پ1. 2- محمدرضا صائبی فرزند باباجان به نشانی اصفهان تيران 
و کرون روستای نسيم آباد کوی شهيد اوپنی. به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 500/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 15/500/000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسی و ابطال تمبر و همچنين حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير 
تاديه وفق شاخص بانک مرکزی از تاريخ سررسيد 1395/03/16 تا زمان وصول در 
حق محکوم له بانک انصار به نمايندگی آقای هادی ميرزايی به نشانی اصفهان خيابان 
شمس آبادی جنب بنياد شهيد.  با وکالت آقايان محمد رضايی و علی برزانی به نشانی 
اصفهان خ جابر انصاری )2( خ 5 آذر . اجرايی و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت اجرای احکام موظف است هنگام اجرا تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسی 
مدنی را رعايت نمايد.  محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن 
ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه 
اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای 
پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم 
عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 

242 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تيران )455 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای 

9609976823200261 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /529
9509986823200498 شماره بايگانی شعبه: 950555 خواهان: آقای احمدعلی 
يدنگ زواره فرزند رضا به نشــانی زواره خ طالقانی کوی شمالخانه منزل شخصی 
خوانده: آقای محمدتقی امينی نژاد فرزند رجبعلی به نشــانی زواره کارخانه ســبک 
سازان قطره خواسته: مطالبه وجه رای دادگاه در خصوص دادخواست تقديمی آقای 
احمدعلی يدنگ فرزند رضا به طرفيت آقای محمدتقی امينی نژاد فرزند رجبعلی به 
خواسته مطالبه مبلغ 31/191/840 تومان به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه، با اين توضيح که خواهان طی مدارک و فاکتورهای پيوست پرونده نسبت به 
فروش مصالح به خوانده اقدام نموده که متاســفانه نامبــرده از پرداخت بدهی خود، 
استنکاف نموده است که اظهارات شهود تعرفه خواهان نيز مودای همين امر است و 
همچنين خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طريق نشرآگهی در جلسه رسيدگی حاضر 
نشده و اليحه ای نيز ارسال نکرده است و در قبال دعوی مطروحه هيچ گونه ايراد و 
دفاعی به عمل نياورده و نهايتا ادله ابرازی مصون از هرگونه ايراد و تعرض باقی مانده 
فلذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به ميزان خواسته و استصحاب 
بقای آن، دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و به استناد مواد 198، 515، 
519 و 522 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 31/191/84 تومان بابت اصل خواســته و نيــز پرداخت هزينه 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه ) از زمان تقديم دادخواست لغايت اجرای حکم( که 
وفق مقررات توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد محکوم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس 
ظرف بيست روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی، قابل تجديدنظرخواهی در محاکم 
 محترم تجديدنظر اســتان اصفهان اســت. م الف: 239 دادگاه عمومی بخش زواره 

)289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی 

6/536  شماره نامه: 9610113633101021 شماره پرونده: 9609983633100546 
شماره بايگانی شعبه: 960551 از دفتر: شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمينی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 960551 ح 1 به آقای غالمعباس هاشميان خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمدرضا 
سورانی به خواسته اثبات مالکيت  و در جريان رسيدگی می باشد اخطار می نمايد که 
برای روز دوشنبه مورخ 96/09/13 ساعت 11:30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم 
عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه جهات ردی داريد به صورت کتبی قبل 
از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غيابا رای صادر خواهد نمود. جهت دريافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد. اين آگهی وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
درج می شود. م الف: 4919 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمينی شهر )165 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائيه
6/544 شــماره پرونــده: 139604002121000122/1 شــماره بايگانی پرونده: 
9600172 شماره آگهی ابالغيه: 139603802121000031 آگهی ابالغ اجراييه 
پرونده اجرايی 9600172 بدين وســيله به مجتبی گشــول ممزائی فرزند روزعلی 
متولد 1364/08/01 شماره ملی: 1129948188 شــماره شناسنامه: 48 به نشانی 
خمينی شهر خ شــمس خ بياتی کوی روزعلی پارســه ابالغ می شود که شهرداری 
مرکزی خمينی شهر جهت وصول مبلغ 113/668/800 ريال به استناد چک شماره 
237862 - 1394/8/10 و 237861 - 1395/4/10 و 237858 - 1394/10/10 و 
237857 - 1395/6/10 بانک سپه عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به بايگانی 9600172 در اين اداره تشکيل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/6/1 
مامور، ابالغ واقعی به شما امکان پذير نمی باشــد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در روزنامه زانيده رود آگهی می 
شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محســوب می 
گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليــات اجرايی جريان خواهد 
 يافت. م الف: 4926 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شــهر 

)174 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

6/545 شماره صادره: 960705841461894 - 96/6/15 آقای محمدرضا محمدی 
دينانی فرزند رمضان به استناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود 
رسما گواهی شــده مدعی است که ششدانگ پالک شــماره فرعی 200 اصلی 59 
واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 431 صفحه 572 مسبوق 
به ثبت و ســند می باشد که تمامت ششدانگ طبق ســند رهنی 3917- 83/9/25 
دفتر 136 خمينی شــهر در قبال مبلغ 84/100/000 ريــال در رهن بانک صادرات 
قرار دارد که در اثر جابجائی مفقود شــده اســت چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت را نموده طبق تبصره يک اصالحی مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مربوز نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
ســند ارايه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 
 خواهد شــد. م الف: 4921 نبی اله يزدانی اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شهر

 )229 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

6/551 آقای حميد خسرو زاده فرزند داريوش و خانم نفيسه مصطفوی فرزند خسرو 
با ارائه چهار برگ استشهاديه محلی مدعی است سند مالکيت ششدانگ آپارتمان با 
انباری قطعه 5 و پارکينگ قطعه 3 پالک 12129/16 واقع در بخش 5 اصفهان که 
در صفحه 470 و 268 دفتر 552 و 299 بشماره ثبت 110415 و 57085 بنام نامبرده 
هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع بالسويه سابقه ثبت دارد و بموجب سند رهنی شماره 
71574 مورخ 1392/11/29 دفترخانه 129 در رهن بانک مهر اقتصاد قرار دارد که 
بعلت جابجائی سند مالکيت اوليه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده اند 
لذا طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا 
سند مالکيت نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 19434 هاديزاده کفيل منطقه اسناد شمال شرق 

اصفهان  )211 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
6/552 مشخصات محکوم عليه:1- خانم سميرا رجبی فرزند بابا به نشانی مجهول 
المکان 2- آقای سعيد محمودی زاده فرزند پرويز به نشانی مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: آقای مهدی دادخواه با وکالت آقای علی رمضانی به نشانی محل اقامت: 
آران وبيدگل- خيابان شــهدا- کوچه معراج14- نبش ميدان هادی محکوم به: به 
موجب رای شماره260 تاريخ 96/04/03 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 
آران و بيدگل که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت تضامنی 
مبلغ ده ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره835448- 95/03/25 عهده بانک 
سپه بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 410/000 ريال و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک مذکور تا زمان اجرای حکم در حق خواهان. 
رای صادره غيابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام:همين که اجراييه به محکوم 
عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 5/2/96/440 شعبه اول مجتمع شورای يک شورای 

حل اختالف آران و بيدگل)216 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/486 شــماره صــادره : 1396/42/413171- 1396/6/16 نظر به اينکه تحديد 
حدود ششدانگ يکباب مغازه پالک شماره 4445/11 واقع در بخش ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهرداد رزی فرزند حسن در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 96/7/15 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 19084 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)140 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/559 شماره صادره: 1396/04/412988 - 1396/6/15 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ قطعه زمين محصور مزروعی سه رجلی در بخش کولی باغستان پايين طرق 
پالک شــماره 447 فرعی از 141 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا باقری فرزند محمدآقا و غيره در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. و در اجرای ماده 147 اصالحی 
مقدار 512 متر مربع تحت پالک 1579 فرعی از آن مفروز شده و منجر به صدور سند 
مالکيت گرديده و مابقی آن به نام رضا باقری و غيره در جريان ثبت ميباشد اينک بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز يکشنبه مورخ 1396/7/16 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطــار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد. م الف: 294  عمرانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

شــماره   9610103734103215 ابالغنامــه: شــماره   6 /557
پرونده:9509983734100483 شماره بايگانی شعبه:950491 ابالغ شونده حقيقی: 
علی نظرعلی فرزند احمد به نشــانی تهران خ طوس بعد از 21 متری جی نرسيده به 
يادگار امام ک مسجد ابوالفضل فرعی شفا پ 10 ط 1 منزل نظرعلی مهلت حضور: 7 
روز از تاريخ ابالغ ، نوع علت حضور: مالحظه نظريه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفيا 
يا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف:293 دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز)95 کلمه، يک کادر(
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ویژه 

شرکت رولزرویس که بیشتر به واسطه تولید خودروهای لوکس شناخته شده 
است، برنامه های تازه ای برای عرضه کشتی گشتی خودران دارد.

کشتی گشــتی یادشــده بدون نیاز به حضور خدمه قادر به کنترل مرزهای 
دریایی و انجام ماموریت های محوله است.

کشتی یادشده از ترکیبی از قابلیت های هوش مصنوعی و حسگرهای متعدد 
برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرد.

به عنوان مثال می توان به ســرعت صفحه ای برای فرود راحت پهپادها روی 
کشتی گشتی یادشده به آن اضافه کرد. این کشــتی می تواند بدون نیاز به 
بازگشت به مرکز ماموریت های طوالنی را تا حداکثر مدت ۱۰۰ روز اجرا کند 

و طی این مدت نیازی به دخالت انسان هم نخواهد داشت.
کشتی مذکور دارای موتور برقی ۱.۵ مگاواتی اســت که سروصدای زیادی 
ندارد؛ لذا شناسایی آن را دشوار می کند. همچنین برای این کشتی دو ژنراتور 

با قدرت مجموعا ۴ مگاوات در نظر گرفته شده است.
صفحات خورشیدی نصب شده روی این کشتی قادر به ذخیره سازی ۳۰۰۰ 
کیلووات انرژی به منظور استفاده موتور برقی آن هستند. حداکثر سرعت این 

کشتی ۲۵ گره دریایی است.

»رولزرویس« کشتی گشتی خودران تولید 
می کند

 طراحی پوست الکترونیکی 
به منظور چک کردن  سالمت کاربر

محققان ژاپنی شرکت Xenoma به تازگی لباس هوشمندی ساخته اند که مجهز 
به سیم ها و حسگرهای قابل انعطافی است که داخل بافت های پارچه تعبیه شده اند 
و قادر است حرکات بدن را ردیابی و بر این اساس، پالتفرمی را برای کنترل سالمت 
و تناسب اندام کاربران تهیه کند.این لباس که نوعی پوست الکترونیک هوشمند 
است، نوعی فناوری پوشیدنی مخصوص ردیابی حرکات و سالمت کاربران است که 
سیم ها و کابل هایی داخل بافت های آن تعبیه شده است. در این لباس یک باتری، 
یک میکروکامپیوتر، حسگر حرکتی و بلوتوث تعبیه شده است. اطالعات جمع آوری 
شده از طریق بلوتوث به کامپیوتر و گوشی هوشمند منتقل می شود.در فناوری 
پارچه مدار چاپی از حسگرهایی برای کنترل حرارت، میزان اکسیژن موجود در 
خون و موارد دیگر استفاده می شود. شرکت Xenoma در کنار این فناوری، روی 

ساخت لباس مشابهی کار می کند که بتواند سالمت نوزادان را نیز کنترل کند.
بنابراین، والدین هر جایی که باشــند با در اختیار داشتن یک گوشی هوشمند 

می توانند وضعیت سالمت نوزاد خود را کنترل کنند.

بعد از سال ها وعده و انتظار به نظر می رسد این بار سامسونگ قصد دارد واقعا از 
گوشی پیشرفته خود که دارای نمایشگر تاشو است، رونمایی کند.

عرضه چنین گوشــی نقطه عطفی در صنعت تولید گوشــی های هوشمند 
محسوب شده و منجر به کاهش ابعاد و فضای اشغال شده توسط گوشی های 

تلفن همراه شده و حمل و نقل آنها را ساده تر از قبل می کند.
دونگ جین، رییس واحد خدمات موبایل شــرکت سامسونگ اخیرا تصریح 
کرده که این شرکت درصدد عرضه گوشی تازه ای با نمایشگر منعطف در سال 

آینده میالدی است.
سامسونگ اولین بار در سال ۲۰۱۳ موفق به عرضه نمونه اولیه یک نمایشگر 
منعطف OLED به نام Youm شد ولی این نمایشگر برای استفاده عمومی 

مناسب نبود.
عرضه این گوشی در سال آینده تولید تلفن های همراه دارای نمایشگرهای 
بزرگ تر را ســاده می کند و احتماال بازار فروش رایانه های لوحی را کسادتر 
خواهد کرد؛ همچنین گفته می شــود این نمایشگرها که از نوعی پالستیک 
خاص تولید می شوند، در برابر آب و ضربات ناگهانی مقاومت بیشتری داشته و 

در مجموع ماندگاری بیشتری دارند.

علم پژوهی

اینترنت بی سیم در اروپا رایگان می شود
مهر : قانون گذاران اتحادیه اروپا طرحی ۱۲۰ میلیون یورویی برای دسترسی به اینترنت 
رایگان در سراسر این منطقه )در ۶ هزار شهر( را تصویب کردند. به گفته قانون گذاران، 
این طرح که WIFI۴EU نام گرفته زندگی و درآمد افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 رونمایی از گوشی تاشوی سامسونگ 
در سال آینده

جهان با بحران شن و ماسه 
روبه رو است

آنا : نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که به دلیل استفاده 
بی رویه از شن و ماسه، در آینده نه چندان دور با کمبود آن 
مواجه خواهیم شد.اکثر افراد وقتی شن و ماسه بی پایانی 
که در سواحل وجود دارند را می بینند، تصور می کنند که 
منبع نامحدودی از آن را در اختیار داریم اما در حال حاضر، 
استفاده بیش از حد از منابع جهانی شن و ماسه منجر به 
آسیب رساندن به محیط زیست، به خطر انداختن جوامع 
و کاهش شدید ذخایر آن شــده است.تقاضای صعودی 
و وجود معادن نامحدود برای فراهم کردن این تقاضاها، 
دستورالعمل مناســبی را برای کمبود شن و ماسه خلق 
کرده است. شواهد زیادی نشان می دهد که شن و ماسه در 
بسیاری از مناطق به طور فزاینده ای کاهش خواهد یافت.

برای مثال، در ویتنام تقاضای محلی شن و ماسه بیشتر 
از کل ذخایر کشور است. براساس آمارهای اخیر وزارت 
احداث ویتنام، اگر این چنیــن ناهماهنگی هایی ادامه 
پیدا کند، شن و ماسه ساختمان سازی این کشور تا سال 
۲۰۲۰ تمام خواهد شد. در مباحث علمی به ندرت به این 
مشکل اشاره می شود و به طور سیستماتیک مورد مطالعه 
قرار نگرفته است.در حالی که دانشمندان تالش می کنند 
تا میزان تاثیرات ســاختارهای زیربنایی مانند جاده ها و 
ساختمان ها بر زیســتگاه های اطراف آنها را بسنجند، از 
تاثیرات منفی اســتخراج مواد معدنی ساختمانی مانند 
شن و ماسه برای ساخت و ساز غفلت شده است.دو سال 
قبل، گروهی برای تخمین ذخایر شن و ماسه در سراسر 
جهان تشکیل شد. درک اینکه چه اتفاقی در مکان های 
استخراج شن و ماسه می افتد، این مواد در کجاها مورد 
استفاده قرار می گیرند و شناسایی نقاط ضعف این فرآیند 
ضروری است تا بتوان سیاست های قابل اجرا ایجاد کرد.

براساس آنالیزهای انجام گرفته، دانشمندان معتقدند که 
زمان آن فرارسیده تا کنوانسیون بین المللی برای تنظیم 
امور استخراج، استفاده و تجارت شن و ماسه ایجاد شوند.

در حال حاضر شن و ماســه دارای رکورد بیشترین مواد 
استخراج شده در جهان است؛ حتی سوخت های فسیلی 
و زیست توده به اندازه شن و ماسه استخراج نمی شوند. 
شن و ماسه عنصر کلیدی برای ســاخت بتن، جاده ها، 
شیشه و الکترونیک هاست.مقادیر زیادی از شن و ماسه 
برای پروژه های احیای زمین، استخراج گاز و برنامه های 
بازسازی ساحل ها استخراج می شــود. سیل های اخیر 
در هوســتون، هند، نپال و بنــگالدش موجب افزایش 
تقاضای جهانی شن و ماسه خواهد شد.در سال ۲۰۱۰، 
یازده میلیارد تن شن و ماســه تنها برای ساخت و ساز 

استخراج شد.

رونمایی مرسدس از یک 
ابرخودروی اعجاب انگیز!

شــرکت مرســدس بنز آلمان و تیونر صاحب نــام آن »AMG« از 
پایان طراحی ابرخــودروی اعجاب انگیــز Project One خبر 
 داده اند که خودرویی جاده ای اما بــا کالبدی از فناوری فرمول یک

 است.
مرسدس بنز اعالم کرده که برای این ابرخودرو از یک پیشرانه V۶ با 
حجم ۱.۶ لیتری توربوشارژ بهره برده که از سال ۲۰۱۴ و به منظور 

استفاده در خودروهای فرمول یک طراحی شده است.
پیشرانه مذکور که از توان عملیاتی زیادی در دورهای باال برخوردار 
است در عقب خودرو نصب شده و با چرخ های عقب خودرو مرتبط 
اســت، همچنین دو الکتروموتور چرخ های جلویی این ابر خودرو 
را به حرکــت در می آورند. جعبه دنده ۸ ســرعته پیشــرفته برای 
این خودرو در نظر گرفته شــده که تنها با چرخ های عقب مرتبط 
است و ۸۰ درصد انرژی حاصل از عمل ترمزگیری باتری های این 
اتومبیل را تجدید شارژ می کند؛ در نهایت ۱۰۰۰ اسب بخار دستاورد 
مهندســان آلمانی از ترکیب فناوری ها ذکر شده است که شتاب 
 ۰ تا ۱۲۴ مایل بر ســاعت این خودرو را تنهــا در ۶ ثانیه به ارمغان

 می آورد.
از مدل مفهومی این خودرو رونمایی شده اســت و انتظار می رود 
خودروی اصلی از ســال ۲۰۱۹ و بــا قیمــت ۲.۴ میلیون پوند به 

عالقه مندان ستاره آلمانی عرضه شود.

 ورود مجدد کنسول بازی 
نینتندو NES Classic به بازار

رســانه کلیک : نینتندو NES Classic ،کنسول بازی ۸ بیتی بود 
که در ســال ۱۹۸۳ به بازار عرضه  شد. حاال پس از گذشت مدت ها 
این شرکت اعالم کرده این کنسول بازی در سال ۲۰۱۸ دوباره به 

بازار عرضه می شود.
شــرکت نینتندو تایید کرد که در ســال ۲۰۱۸ تعــداد زیادی از 
کنسول های بازی قدیمی NES Classic خود را وارد بازار می کند 
و در سال ۲۰۱۸ این کنسول ها قابل خریداری هستند. این شرکت 
قبال اعالم کرده بود که کنسول های بازی قدیمی خود را دوباره تولید 

نمی کند ولی انگار تصمیم خود را عوض کرده است.
این شــرکت جزئیات زیادی از ارائه این کنسول بازی قدیمی ارائه 

نکرده و تنها زمان ارائه آن اعالم  شده که تاریخ ۲۹ سپتامبر است.
»رجی فیلز آیمه« مدیر ارشــد اجرای پــروژه نینتندو در ماه های 
گذشته اعالم کرده بود که اوضاع اجرای پروژه عرضه کنسول بازی 
قدیمی از کنترل خارج  شده است و شرکت باید وقت بیشتری برای 

ارائه مجدد این کنسول ها بگذارد.
حاال این شــرکت تصمیم گرفته تا برای کاربران خاطره ســازی و 
کنســول بازی نینتندو NES Classic را به بازار عرضه کند. فیلز 
تاکید داشته که کاربران کنســول بازی را از سراچه های حراجی 
با قیمت های باال خریداری نکنند و منتظر ارائه نســخه اصلی این 

کنسول بمانند.

۲۸ شهریور»iOS 11 « برای آیفون 
و آیپد عرضه می شود

 WWDC رســانه کلیــک :» ای او اس ۱۱« کــه در کنفرانــس
معرفی شده بود،۱۹ سپتامبر برای آیفون و آیپد عرضه می شود.

 پس از گذشــت چند ماه از کنفرانس WWDC اپل اعالم کرد که
 آی او اس ۱۱ از حالــت بتا خارج می شــود و نســخه نهایی این 
به روزرسانی نرم افزاری، ۱۱ سپتامبر عرضه می شود. آی او اس ۱۱ 
همزمان باعرضه آیفون ۸ و ۸ پالس ارائه می شود. برای نصب آی او 
اس ۱۱ شاید مجبور شوید بسیاری از اطالعات خود را پاک کنید تا 
این به روزرسانی را دریافت کنید ولی باید گفت که ارزشش را دارد 
و شما پس از به روز کردن سیستم عامل خود باقابلیت های جدیدی 

روبه رو خواهید شد.
ازجمله قابلیت هایی که ممکن اســت در آی او اس ۱۱ دیده شود، 
ســاخت ایموجی بر اســاس حالت های چهره کاربر، ویژگی هایی 
جدیدی در ARKit برای پشتیبانی بهتر از واقعیت مجازی و ارتقای 

قابلیت های امنیتی آیفون، است.
شما می توانید با ۵ بار فشردن دکمه خاموش و روشن آیفون با ۹۱۱ 
تماس بگیرید و یا تاچ آی دی خود را غیرفعال کنید. دالیل زیادی 
وجود دارد که شمارا قانع کند آیفون خود را به آی او اس ۱۱ به روز 
 کنید. نسخه اول همه به روزرســانی ها مشکالت و باگ هایی دارد و

 آی او اس ۱۱ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود ولی با آزمایش 
شدن نسخه بتا بسیاری از باگ ها برطرف شده است.

 تصاحب مقام معلمی
 توسط روبات ها تا ۱۰ سال آینده

کارشناسان آموزشی دانشگاه باکینگهام بر این باورند که تا ۱۰ سال 
آینده با تحول در هوش مصنوعی و یادگیری عمیق ماشینی، شغل 

معلمان اهمیت خود را از دست خواهد داد.
پروفسور آنتونی سلدان، معاون رییس دانشگاه باکینگهام گفت: با 
پیشرفت هوش مصنوعی تا ۱۰ سال آینده دیگر نیازی به روش های 
آموزشی رایج یعنی آموزش یکسان برای همه دانش آموزان نیست؛ 
چرا که مطالعات ما نشان می دهد که هر دانش آموز نیازمند یک روش 
آموزشی مشــخص و مبتنی بر عالیق و انگیزه های شخصی است.

پیشرفت فناوری هوش مصنوعی تا ۱۰ سال آینده به مرحله ای از 
نبوغ خواهد رسید که انگیزه و تمایل دانش آموزان به مسائل درسی 
به کمک سیســتم تشــخیص حرکات چهره و دنبال کردن مسیر 

چشمان مشخص خواهد شد.
 محققــان امیدوارنــد بــا روی کار آمــدن فنــاوری آمــوزش
  به کمک روبات های هوشــمند، دیگر نیازی به ارائه مواد درســی

  به صورت اجباری و بدون توجه به ســالیق دانش آموزان نباشــد 
 و از همه مهم تر دیگر نیازی نباشــد که دانش آموزان جهت انجام
  امور کالســی در تالش برای رســیدن به ســرعت کالس باشند؛
  چــرا کــه آنهــا بایــد تکالیــف درســی را بــا ســرعت خود

 انجام دهند.

فناورانه

ساعت هوشمند با قابلیت های سلوالر  
ساعت هوشمند اپل دارای یک ســیم کارت و صفحه نمایش 
اســت که به عنوان یک آنتن عمل می کند.این ســاعت ۳۹۹ 
دالری مجهز به قابلیت های ســلوالر است. ســری ۳اپل واچ 
مانند نمونه های قبلی به کاربران خود اجــازه برقراری تماس 
مستقیم را می دهد، اما در این نسخه برقراری تماس به وسیله 
یک سیم کارت یکپارچه و صفحه نمایش )که به آنتن تبدیل 
می شــود( انجام می شود؛ بنابراین الزم نیســت برای این کار 
ساعت نزدیک موبایل باشد. عالوه بر آن ساعت هوشمند جدید 
دارای قابلیت های مختلف برای ورزش، پردازشگر دو هسته ای 
سریع تر و باتری با عمر ۱۸ ساعت است. با توجه به ویژگی های 
گفته شده این دستگاه قدرتمندترین ساعت هوشمند اپل به 
حساب می آید. جالب آنکه نمایشگر ساعت به عنوان  آنتنی برای 
دریافت و انتقال سیگنال های 4G LTE و UMTS عمل می کند.  
همچنین اندازه سیم کارتی که در دستگاه تعبیه شده، یک صدم 
ابعاد نمونه های معمول است. به همین دلیل ساعت ساختار و 

ظاهر کوچک تری و ظریف تری دارد.
سری ۳اپل واچ مانند نمونه های قبلی ساعت در دو اندازه ۳۸ و 

۴۲ میلی متر عرضه می شود.

 همچنین اپلیکیشن موسیقی اپل واچ نیز تغییر یافته و با ارائه 
OS4  در ســال جاری کاربران این ساعت هوشمند می توانند 

بیش از ۴۰ میلیون آهنگ را به وسیله آن گوش کنند.
 ساعت هوشمند مذکور را می توان به دستگاه های بدنسازی در 
باشگاه ها متصل کرد. عالوه برآن دارای یک مربی  هوشمند و 

ضد آب است.
آیفون های ٨ و ٨ پالس و آیفون ایکس 

اپل در این مراسم از آیفون های ۸ و ۸ پالس با نمایشگرهای ٧.۴ 
و ۵.۵ اینچی رونمایی کرد. قاب این موبایل ها از فلز و بدنه آن از 

جنس شیشه است. 
 موبایل های گفته شده در رنگ های مشکی، طالیی و خاکستری 
عرضه می شوند. این دستگاه ها ضد آب و گرد و غبار هستند و 

دوربین آنها ۱۲ مگاپیکسل است.  
 A۱۱ عالوه بر موارد گفته شده در آیفون های جدید از چیپ ست

استفاده می شود که ۶ هسته ای است. 
A۱۱ دارای ۲ هسته عملکردی اســت که  ۲۵ درصد سریع تر 
 از A۱۰  هستند. ۴ هســته دیگر که کارآمدی بسیار باال دارند

 ٧۰ درصد سریع تر از A۱۰ به حساب می آیند. 
آیفون ۸ عالوه بر موارد گفته شده دارای شارژر وایرلس است. 

Qi به عبارت دیگر دو موبایل جدید از استاندارد شارژ وایرلس
پیروی می کنند. 

اپل همچنین از آیفون پرحاشــیه اش یعنی آیفون ایکس نیز 
رونمایی کرد. این گوشی همانطور که قبال هم پیش بینی شده 
بود دکمه هوم ندارد. دوربین سلفی با استفاده از تکنولوژی مادون 
قرمز چهره را اسکن می کند.آیفون X به دوربین دوگانه عمودی 
و نمایشگر تمام صفحه سوپر رتینا ۵.۸ اینچی مجهز است. آیفون 
ایکس در دو رنگ خاکســتری و نقره ای معرفی شد. نمایشگر 
این گوشی ۵.۸ اینچی است.  همانطور که پیش بینی می شد 
برای باز کردن قفل از فناوری شناسایی صورت در آن استفاده 
می شود. قیمت آیفون ۸ با حافظه ۶۴ گیگابایت از ۶۹۹ دالر و 
آیفون ۸ پالس از ٧۹۹ دالر شروع می شود . پیش سفارش آنها 
نیز از۱۵ سپتامبر آغاز می شــود. iOS ۱۱ نیز از ۱۹ سپتامبر 

عرضه می شود.
 ۴k تلویزیون اپل با کیفیت

اپل همچنین از تلویزیون خود به نام Apple TV ۴k  رونمایی 
 A10X Fusion کرد. این دســتگاه جدید مجهز به تراشــه
است که در آیپد پرو به کار رفته است. عالوه بر آن قابلیت های 
 HDR به آن کمک کرده تا رنگ ها را درخشان تر و جزییات را 

دقیق تر نشان دهد.
 این دستگاه با قیمت ۱٧۹ دالر برای ۳۲ گیگابایت و ۱۹۹ دالر 
برای ۶۴ گیگابایت عرضه می شود. اپل تی وی جدید  محتویات 
آیتونز و دیگر خدمات پخــش را با کیفیت ۴K  HDR نمایش 

می دهد.
تیم کوک، مدیر ارشد اجرایی این شــرکت هنگام رونمایی از 
تلویزیون جدید گفت:  چند فناوری نوین صنعت تلویزیون را 
تغییر داده اند، کنون ما در آســتانه مشاهده تغییری بزرگ تر 
هستیم. کاربران آیتونز که اپل تی وی جدید را بخرند، به طور 
خودکار بخش های ارتقا یافتــه را دریافت می کنند؛ بنابراین 

مخزن HD فعلی دستگاه به ۴K HDR تبدیل می شود.
 HDR۱۰ دســتگاه مذکور از فناوری های »دالبی ویــژن« و 
پشتیبانی می کند. کاربران همچنین می توانند تصاویر و ویدئوها 
را به دستگاه جدید منتقل کنند. همچنین با استفاده از ایرپلی 
می توان فیلم های سینمایی، برنامه های تلویزیونی  و تصاویر را 

به دستگاه انتقال داد.
در کنار این موارد کاربران می توانند به طور صوتی تلویزیون را 

کنترل کنند. 
تلویزیون اپل دارای اپلیکیشن مخصوص خود است و بیش از ۶۰ 

خدمت را پشتیبانی می کند.
 اپلیکیشن تلویزیون از ماه آتی در آمریکا، کانادا و استرالیا عرضه 
می شود. درحال حاضر اپل مشــغول مذاکره با استودیوهای 
فیلمسازی بزرگ است تا فیلم های ۴K را در آیتونز عرضه کنند.

بازی های مبارزه ای یا فایتینگ کمکی برای اسمارت فون ها 
هستند که می توانند بازیکن ها را به خود سرگرم کنند. 

اگر خواهان یک تجربه هیجان انگیز از ســبک فایتینگ 
هستید، با ما همراه باشید.

پیش از ورود به بازی، باید از بین پنج قهرمان یکی را انتخاب 
کنید. خوشبختانه پس از برداشتن شخصیت هم می توانید 
بازگشته و با کاراکتری متفاوت به مبارزه بپردازید. پس از این 
 Blackhole کار نوبت به نبردهای خونین می رسد. اینجا
برای افزایش جذابیت بیشــتر Shadow Battle، کنار 
مبارزات معمولی یک بخش داستانی هم به عنوانش افزوده 
تا بازیکن ها ساعات بیشتری را پای بازی بگذرانند.قسمت 
مبارزات معمولی که مشخص اســت. اینجا وارد رقابت با 
هوش مصنوعی شده و اگر به پیروزی برسید، سکه دریافت 
می کنید. گفتیم »سکه«، این نکته را اضافه کنیم که قابلیت 
ارتقای تمام کاراکترها را خواهید داشت. اگر دوست دارید 

شخصیت قدرتمندی داشته باشید، نبرد با هوش مصنوعی را 
از دست ندهید. با انتخاب بخش داستانی هم وارد یک سلسله 

رقابت شده و هر بار باید با یک هیرو به مبارزه بپردازید.
مکانیزم های کنترل Shadow Battle پیچیده نیستند. 
با دکمه های سمت چپ حرکت کرده و از کلیدهای سمت 
راست برای مبارزه استفاده کنید. همچنین با وجود قابلیت 
حرکت بین زمین و هوا، با استراتژی های بیشتری می توانید 
حریف را شکســت دهید. Blackhole بــرای گرافیک 
عنوانش از Shadow Fight الهام گرفته اســت؛ لباس و 
چهره هیروها از ســایه بوده و رنگ های زیادی نمی بینیم.

مشــکالت تعداد کم قهرمان ها، راه خود را به محیط پیدا 
نکرده و تعداد منطقه های مبارزه مناسب هستند. جدا از این 
که گیم پلی Shadow Battle هم روان بوده و روی بیشتر 
اسمارت فون ها به راحتی اجرا می شود. برای سخن پایانی 
باید بگوییم اگر از عالقه مندان به سبک فایتینگ هستید،  
ساخته Blackhole می تواند تا حدودی نیازهای شما را 
برآورده سازد. شــما می توانید این بازی را با استفاده از این 

لینک  goo.gl/1R5GXn  دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

تعدادی سنگ ریزه روی میز است. دو نفر باهم  بازی را  انجام 
می دهند: هرکس در نوبت خودش می تواند  d  سنگ ریزه 
  dبردارد، به  این شرط که تعداد سنگ ریزه های روی میز بر
  بخش پذیر باشد و از  d  بزرگ تر باشد. هر کس با حرکتش 
باعث شود  ۱  سنگ ریزه باقی بماند برنده می شود. اگر تعداد 
سنگ ریزه های اولیه در  ۹  بازی انجام شده به ترتیب ۳،۲،... 
و  ۱۰  باشد، در چند تا از این بازی ها نفر اول می تواند برنده 

شود؟   الف( ۳   ب( ۴   ج( ۵    د( ۶   هـ( ٧

بله امکان پذیر است. اگر نقشه  شــبکه به شکل زیر 
باشد با بستن مسیر BC ارتباط شهر های سمت چپ 

با شهرهای سمت راست قطع خواهد شد.

  معمای شماره ۲۲36

  جواب معمای شماره ۲۲34

معرفی بازی Shadow Battle؛ 

مبارزه سایه ها

اپل و محصول جدید؛

اپل از ساعت هوشمند ، گوشی و تلویزیون  ۴k خود رونمایی کرد

اپل از سه موبایل آیفون های ٨ و ٨ پالس و آیفون ایکس و همچنین تلویزیون اپل با کیفیت ۴k  و یک ساعت 
هوشمند با قابلیت های سلوالر رونمایی کرد.
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يادداشت
برگزاری جشن عاطفه ها در ۱۰پایگاه 

محمدرضا مومی اردستانی، مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( نطنز گفت: جشن 
عاطفه ها با شعار »مهر در انتظار همدلی« از امروز با برپایی۱۰پایگاه در شهرستان 

نطنز برگزار می شود.

عکس روز

عکس برتر مسابقات بین المللی 
عکاسی زمین و آسمان

عکسی از شب دریاچه نمک مرنجاب در مسابقات  مرنجاب
بین المللی عکاســی زمین و آســمان که در دو 
بخش آلودگی های نوری و زیبایي های آسمان با حضور عکاسانی از 
حدود ۷۰ کشور برگزار شد، در قسمت آلودگی های نوری مقام برتر 

را به دست آورد.

 به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا می شود؛

 نمایشگاه بزرگ خاکیان افالک 
تا دهم مهرماه

 فرمانده ســپاه ناحیه مبارکه با اشــاره به اینکه 
نمایشگاه بزرگ خاکیان افالک سه قسمت دارد، مبارکه

اظهار کرد: در غرفه شهدای شهرستان، تصاویر ۵۷۰ شهید در این 
غرفه به  صورت هنری به نمایش گذاشــته می شود. نصر اصفهانی 
افزود: برنامه های عملیاتی که با یک سناریوی خاص مانند عملیات 
محرم و انفجارها، حرکت تانک و نفربر و شلیک توپ اجرا می شود، از 
برنامه های قسمت سوم  این نمایشــگاه است. فرمانده سپاه ناحیه 
مبارکه با بیان اینکه با هماهنگی انجام شــده  با آموزش  و پرورش 
مبارکه، کل مدارس شهرســتان از این نمایشگاه بازدید می کنند، 
خاطرنشان کرد: نمایشگاه تا اول مهر ویژه عموم و ۱۰ روز آن برای 

مدارس و دانش آموزان برنامه ریزی  شده است. 

 بازسازی حسینیه پایین روداب نیاسر
با اعتبار550 میلیون ریال

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی 
نیاسر اظهار داشــت: برای تعمیر و بازسازی نیاسر

حسینیه پایین روداب نیاسر، ۵۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 
ملی و استانی هزینه شده اســت. علی ابوالفضلی گفت: یکی از آثار 
ارزشمند ثبتی موجود در بافت تاریخی محله روداب نیاسر، حسینیه 
پایین روداب  اســت که اهالی محله مذکور معموال در ایام محرم 
جهت برپایی مجالس مذهبی از آن استفاده می کند. وی یادآور شد: 
حســینیه پایین روداب نیاسر در تاریخ ۱6 اســفند سال ۱384 با 

شماره ۱444۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بامسئوالن

فرماندار کاشان خبرداد:

 تعدد مراکز دانشگاهی
از مهم ترین شاخص های رشد

معاون استاندار اصفهان اظهار داشت:  یکی از ضعف های دانشــگاه ها این کاشان
بوده است که نگذاشته ایم دانشجو به راحتی انتقاد کند.
حمیدرضا مومنیان تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود 
تا دانشجو نه تنها دانشــگاه را برای خود فضای ناامنی 
تصور نکند بلکه احساس دوری از نظام نیز در وجودش 
شکل نگیرد. وی، از جمله هنرهای دولت تدبیر و امید در 
حوزه دانشگاه را تاکید بر استقالل دانشجو و دانشگاه و 

دخالت نکردن در حوزه اختیارات آنها اعالم کرد.
مومنیان همچنین تقویت حس مطالبه گری را از دیگر 
رویکردهای دولت بیان کرد و افزود: دانشجویان، پرانرژی 
و فعال هســتند و باید ضمن کنترل احساســات آنی، 
شرایطی فراهم کرد تا پرسشگری و مطالبه گری آنان 

نیز در مسیر سازندگی جامعه هدایت شود.
فرماندار کاشــان، تعدد مرکزهای دانشگاهی را یکی از 

مهم ترین شاخص های رشد این شهرستان دانست.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تیران 
و کرون خبرداد:

وجود 54کانون فرهنگی 
هنری مسجد در این شهرستان

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرســتان تیران و تیران و کرون

کرون گفت: نبود ســالن تئاتر برای اجرای برنامه های 
هنری، نبود سکوهای اجرای نمایش های خیابانی در 
شــهر و نبود مجتمع فرهنگــی بــرای فعالیت های 
نمایشــگاهی و برگــزاری همایش هــای فرهنگی، از 
مهم ترین چالش های حوزه فرهنگی و هنری شهرستان 

تیران و کرون است.
علی معینی بیان کرد: با توجه به محدودیت های مالی 
محلی در شهرستان تیران و کرون، توسعه زیرساخت ها 
و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری میســر نیســت و در 
گذشته هم بی تدبیری مسئوالن موجب شده اعتبارات 
از بین برود و در ساخت و احداث مراکز فرهنگی و توسعه 
زیرساخت ها هزینه نشود. وی گفت: این شهرستان از 
داشتن یک گالری برای برپایی نمایشگاه محروم است. 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران 
و کرون یادآوری کرد: ۵4 کانون فرهنگی هنری مسجد 

در این شهرستان فعالیت می کنند.

بـه گـزارش ایمنا- نجـف آبـاد، یکـی از اسـاتید این دانشـگاه 
بااشـاره بـه سیاسـت دولـت یازدهـم و دوازدهـم درخصوص 
فعـال نگـه داشـتن یـک تـا ۲ مرکـز تربیـت معلـم در مراکز 
اسـتان ها بیـان داشـت: در حـال حاضـر ایـن دانشـگاه کمتر 
از 3۰۰ دانشـجو دارد کـه بـا فـارغ التحصیلـی یک سـوم آنها 
در سـال جـاری، مابقـی نیـز قـرار اسـت طی سـال آینـده به 
پردیس شـهید باهنر اصفهان کـه در حال حاضـر بیش از یک 

هـزار و ۲۰۰ دانشـجو دارد، منتقل شـوند.
این اسـتاد دانشـگاه از تکرار چنین سرنوشـتی برای دانشـگاه 
فرهنگیـان کاشـان خبـر داد و افـزود: در دولـت هـای نهـم و 
دهم، سیاسـت مسـئوالن بر گسـترش و تقویت دانشگاه های 
فرهنگیـان قـرار گرفته بـود؛ به طـوری کـه پردیس پسـرانه 
اصفهان بیـش از ۲ هزار دانشـجو داشـت ولی در حـال حاضر 
تـالش مـی شـود از فـارغ التحصیـالن دانشـگاه هـای آزاد و 

پیام نور بـه عنـوان معلم اسـتفاده شـود.
یکی از دانشـجویان سـال آخری هـم از پردیس فاطمـه زهرا 

به عنوان تنها مرکـز تربیت معلمـان زن در شـهر اصفهان یاد 
کرد و بیان داشـت: حذف تنها دانشـگاه دولتی شهرسـتان در 
شـرایطی صورت می گیـرد که چنـد سـال از ارتقـای جایگاه 
نجف آباد به فرمانـداری ویژه می گـذرد و از مسـئوالن انتظار 
داریـم حداقـل جلـوی خـروج داشـته هـای فعلـی شـهر را 

. ند بگیر
وی از سـابقه دو دهه ای رشـته تربیـت بدنی در این دانشـگاه 
خبـر داد و ضمـن اشـاره بـه رتبـه اول دانشـگاه شـهید آیت 
نجـف آبـاد از لحـاظ امکانـات ایـن رشـته در کشـور، اضافـه 
کرد: بـا حذف این دانشـگاه، حجم قابـل توجهـی از امکانات و 
زیرسـاخت های موجود کـه با هزینه مشـخصی آماده شـده، 
بـدون اسـتفاده خواهد مانـد؛ همـان گونـه که ۲ سـال پیش 
تنهـا مرکز آمـوزش فنی و حرفـه ای پسـرانه شهرسـتان را به 

مرکـز اسـتان انتقـال دادند.
بدون استفاده ماندن ۷ هکتار امکانات آموزشی

دیگـر اسـتاد دانشـگاه فرهنگیـان شـهید آیـت نجف آبـاد، 

بـا هشـدار درخصـوص بالاسـتفاده مانـدن مجموعـه 
زیرسـاخت های موجـود در این دانشـگاه، بیان داشـت: طبق 
اعالم سـازمان مرکزی دانشـگاه فرهنگیان کشـور و بر اساس 
بررسی 8۰ شـاخص آموزشـی، فرهنگی، پژوهشـی و رفاهی، 
این مرکز رتبه اول اسـتان را در بین  ۵ مرکز و رتبه ۱۵ کشـور 

را در بیـن ۹8 دانشـگاه بـه خود اختصـاص داده اسـت.
ابوالفضـل ابوترابـی نماینده مـردم نجف آبـاد، تیـران و کرون 
در گفت وگویـی اظهـار داشـت: در موقـع راه انـدازی ایـن 
مجموعه که به زمیـن، امکانـات، بودجه و سـایر حمایت های 
مشـابه احتیاج بـود، مدیران شهرسـتانی همه کاره محسـوب 
می شـدند؛ ولـی در حـال حاضـر عـده ای نقـش حمایت های 
صورت گرفتـه را فرامـوش کـرده و مـا را هیـچ کاره می دانند. 
یکـی از اسـاتید دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: آن طـور کـه 
مسـئوالن اعالم کرده انـد، با حـذف این دانشـگاه قرار اسـت 
از امکانـات موجـود بـرای برگـزاری دوره های ضمـن خدمت 
معلمـان بهـره بگیرنـد که بـه نظر نمـی رسـد چنیـن کاری 
امکان پذیر باشـد و در عین حال در مقایسـه با حجـم امکانات 
موجـود در ایـن دانشـگاه، بتـوان توجیـه اقتصادی بـرای آن 

متصور شـد.
این مجموعه در حال حاضر پذیرای 3۰۰ دانشـجوی بورسـیه 
مقطـع کارشناسـی در 4 رشـته الهیـات، علـوم اجتماعـی، 

علـوم  و  بدنـی  تربیـت 
تربیتـی در کنـار نزدیـک به 
۱۵۰ دانشـجوی کاردانـی 
پـاره وقـت از بیـن جامعـه 
فرهنگیان اسـت و اخیرا نیز 
تعمیرات اساسـی در سـلف 
سرویس و مجموعه خوابگاه 

هـای آن انجـام شـده.
دانشـگاه فرهنگیـان شـهید 
آیـت نجـف آبـاد تاکنـون 
راه  تقدیـم  را  ۱۰شـهید 
نظـام اسـالمی کـرده و در 
سـال هـای ابتدایـی انقالب 
مـورد عنایت ویژه شـهیدان 

رجایـی و باهنـر بـود.
از کمبـود  اخبـار  برخـی 

حداقـل ۲۰۰ معلـم در نجف آبـاد طی سـال تحصیلـی جدید 
حکایت می کنند و این در حالی اسـت که هیچ گونه سـهمیه 
ای در ایـن خصـوص بـه شهرسـتان اختصـاص نیافته اسـت.

بعد از 42سال فعالیت؛

تنها دانشگاه دولتی نجف آباد تعطیل می شود

دانشگاه تربیت معلم شهید آيت نجف آباد، با وجود فارغ التحصیلی بیش از ۹ هزار معلم از اين 
مجموعه طی 42 سال فعالیت، از سال تحصیلی جاری دانشجويی را پذيرش نکرده و سال آينده 

نیز به صورت کامل تعطیل خواهد شد.

نجف آباد

 با حذف دانشگاه 
آيت، قرار است از 

امکانات موجود برای 
برگزاری دوره های 

ضمن خدمت معلمان 
بهره بگیرند که به نظر 
نمی رسد چنین کاری 

امکان پذير باشد

حصر وراثت
6/533 زهرا اثنا عشری دارای شناسنامه شماره 794 به شرح دادخواست به کالسه  
484/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منور ســعادت به شناســنامه 431 در تاریخ 1396/3/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-  اصغر 
اثناعشری فرزند محمدعلی ش.ش 558 )فرزند( 2- اکبر اثنا عشری ورنوسفادرانی 
فرزند محمدعلی ش.ش 65 )فرزند(  3- حســن اثنا عشــری ورنوسفادرانی فرزند 
محمدعلی ش.ش 22767 )فرزند( 4- مصطفی اثنا عشــری ورنوسفادرانی فرزند 
محمدعلی ش.ش 2431 )فرزند( 5- حســین اثنا عشری فرزند محمدعلی ش.ش 
268 )فرزند( 6- زهرا اثنا عشری فرزند محمدعلی ش.ش 794 )فرزند( 7- معصومه 
اثنا عشــری ورنوســفادرانی فرزند محمدعلی ش.ش 451 )فرزند( 8- فاطمه اثنا 
عشری ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی ش.ش 455 )فرزند( 9- کبری اثنا عشری 
ورنوســفادرانی فرزند محمدعلــی ش.ش 523 )فرزند( 10- خدیجه اثنا عشــری 
ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی ش.ش 34 )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: 4913 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()208 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/534 مسعود جزینی درچه با وکالت آقای سعید زمانی دارای شناسنامه شماره 212 
به شرح دادخواست به کالســه  426/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی جزینی درچه به شناسنامه 6471 
در تاریخ 1390/08/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- مهین اسحقیان درچه فرزند محمدتقی ش.ش 5 )همسر( 
2- مهرداد جزینی درچه فرزند محمدعلــی ش.ش 2- 002062- 113 )فرزند( 3- 
رسول جزینی درچه فرزند محمدعلی ش.ش 1017 )فرزند( 4- مسعود جزینی درچه 
فرزند محمدعلی ش.ش 212 )فرزند( 5- مریم جزینی درچه فرزند محمدعلی ش.ش 
574 )فرزند( 6- فاطمه جزینی درچه فرزند محمدعلی ش.ش1- 067360- 113 
)فرزند( 7- یگانه جزینی درچه فرزند محمدعلی ش.ش 5- 077821- 113 )فرزند( 
8- مینا جزینی درچه فرزند محمدعلی ش.ش 8- 025322- 113 )فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی 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: 4914 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/553  حسین زارعی دارای شناسنامه شــماره 208 به شرح دادخواست به کالسه  
291/96 ح 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد زارعی به شناســنامه 91 در تاریخ 1396/2/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر به 
نامهای: 1- حســین زارعی به ش.ش 208، 2- اکبر زارعی به ش.ش 7 و هشــت 
دختر به نامهای: 1- زهــرا زارعی به ش.ش 214، 2- منیــره زارعی به ش.ش 2 ، 
3- اعظم زارعی به ش.ش 5 ،  4- عذرا زارعی به ش.ش 6 ، 5- معصومه زارعی به 
ش.ش 1180025482 ، 6- مریم زارعی ش.ش 3، 7- بتول زارعی به ش.ش 195، 
8- اشرف زارعی ش.ش 2 و یک همسر دائمی به نام سکینه کریمی خشک آبادی 
به ش.ش 2 فرزند یداله 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: 237 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان  )مجتمع شماره یک(

)192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/558  مهری مرادی دارای شناســنامه شماره 54 به شــرح دادخواست به کالسه  
304/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان عصمت تعمیری به شناسنامه 146 در تاریخ 96/5/9  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهری مرادی 
ش.ش 54 نسبت با متوفی )فرزند( 2- رویا مرادی ش.ش 98 نسبت با متوفی )فرزند( 
3- ناهید مرادی ش.ش 10 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: 295 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک()134 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/564 ورثه خانم مولود فرد کریمی باسامی حسین و عباس و زینب و فهیمه و فاطمه 
و ملوک شــهرت همگی گل شــیرازی فرزندان اصغر بموجب گواهی حصر وراثت 
شماره 2297 مورخ 1396/06/13 شعبه 10 شورای حل اختالف یک با ارائه دو برگ 
استشهادیه محلی مدعی میباشند ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
15194/86 واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 459 دفتر 18 خروجی بشــماره 
ثبت 136790 بنام نامبرده با قید به اینکه منافع آن مادام الحیات با اصغر گل شیرازی 
انتقال دهنده میباشــد و بعد از فوت تابع عین میباشد سابقه ثبت دارد و بموجب سند 
رهنی شماره 118513 و 130748 مورخ 81/11/07 و 1388/09/12 دفترخانه 75 
در رهن ملی قرار دارد که بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست 
صدور سند المثنی نموده اند لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 19564 هادیزاده منطقه 

اسناد شمال شرق اصفهان  )241 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9609970351500153 شــماره پرونــده:  /566
9509980351501070 شماره بایگانی شعبه: 951261 خواهان: آقای بهزاد رئیسی 
فرزند حسین قلی به نشــانی: اصفهان خیابان کاوه خیابان برازنده کوی الهیه بلوار 
بهشت کوچه فرشته فرعی 4 انتهای بن بست سمت چپ کدپستی 8193976469 . 
خواندگان: 1- آقای حبیب اله حدادی به نشانی مجهول المکان. 2- تعاونی مسکن 
شهرداری شهرستان اصفهان به نشــانی: اصفهان خیابان میرداماد کوچه 44 کوچه 
شــهید آقاباباگلیان مجتمع مسکونی کارکنان شــهرداری طبقه همکف کدپستی 
8136934371.خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک. گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
بهزاد رئیسی فرزند حســین قلی به طرفیت 1- تعاونی مسکن شهرداری شهرستان 
اصفهان 2- حبیب ا... حدادی به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمی پالک ثبتی 
14874-5233 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان مقوم 51/000/000 ریال و مطالبه 
خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان مدعی است پالک ثبتی فوق الذکر را را 
از آقای حبیب ا... حدادی زفره در تاریخ 1376/8/18 ابتیاع نموده است که مشارالیه 
ملک موضوع را در تاریخ 1371/2/13 از تعاونی مسکن شهرداری خریداری نموده بود 
حال به لحاظ تفکیک پالک مذکور از پالک اصلی و وجود شرایط انتقال سند تقاضای 
انتقال سند پالک یاد شده را نموده است با عنایت به محتویات پرونده مبایعه نامه مورخ 
1376/8/18 فی مابین آقایان بهزاد رئیســی و حبیب ا... حدادی و قرارداد واگذاری 
زمین به شماره 211 مورخ 1371/2/31 ما بین تعاونی مسکن شهرداری شهرستان 
اصفهان و آقای حبیب ا... حدادی و باتوجــه به الیحه دفاعی 435-96/2/2 تعاونی 
مسکن شهرداری اصفهان و پذیرش مالکیت خواهان نسبت به پالک متنازع فیه و 
با التفات عدم حضور خوانده ردیف دوم در جلســه رسیدگی مورخ 96/2/6 عدم ارائه 
هیچگونه دفاعی در قبال دعوی خواهان و مصون ماندن مستندات خواهان اعتراض و 
ایراد مشارالیه لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 219 و 220 
قانون مدنی و مواد 198-503-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی اصفهان و انتقال 
پالک ماالذکر به نام خواهان و نیز حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم از باب تسبیب 
به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 961/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی می باشد ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول رای حضوری است 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م 
الف: 18487 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )428 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای 
9609970351100739 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /567
9509980351100513 شماره بایگانی شعبه: 950554 خواهان: آقای مهدی عمادی 
اندانی فرزند رحیم با وکالت آقای حسین خاکزاد فرزند کریم به نشانی اصفهان خیابان 
محتشم کاشانی 300 متر مانده به خیابان وحید جنب رستوران ابوالفضل دفتر وکالت 
محمدعلی بکتاشیان. خواندگان: 1- خانم سهیال رحمتی نیک 2- خانم ایران رحمتی 
نیک 3- ابوالقاسم رحمتی نیک 4- خانم زهره رحمتی نیک 5- آقای احمد رحمتی 
نیک 6- آقای محمود رحمتی نیک 7- خانم شــهناز رحمتی نیک 8- آقای کمال 
رحمتی نیک همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته: اعتراض ثالث اصلی. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی اعتراض ثالث آقای مهدی عمادی فرزند رحیم با وکالت 
آقای حسین خاکزاد به طرفیت آقایان و خانم ها 1- محمود رحمتی مهدی نیک فرزند 
مصطفی 2- شهناز رحمتی نیک فرزند مصطفی 3- زهره رحمتی نیک فرزند مصطفی 
4- ایران رحمتی نیک فرزند مصطفی 5- ســهیال رحمتی نیک فرزند مصطفی 6- 
ابوالقاسم رحمتی نیک فرزند مصطفی 7- احمد رحمتی نیک فرزند مصطفی 8- کمال 
رحمتی نیک نسبت به دادنامه قطعیت یافته شــماره 515 و 516 مورخ 85/5/22 در 
پرونده کالسه 1385-87 و 1068-78ع23 و مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس بدین توضیح که وکیل محترم 
خواهان ضمن دادخواســت تقدیمی مفاداً اظهار داشته خواندگان ردیف اول تا هفتم 
اقدام به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف هشتم با خواسته تقسیم ماترک مرحوم 
مصطفی رحمتی نیک نمود و پالک ثبتی 111/171 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
را نیز بعنوان ماترک معرفی نموده اند که نهایتًا منجر به صدور دادنامه قطعیت یافته 
در آن مرجع شده که دادنامه مذکور به حقوق زارعانه موکل وی که در راستای قانون 
اصالحات ارضی به نامبرده تعلق گرفته خلل وارد کرده و النهایه تقاضای رسیدگی به 
شرح خواسته را نموده که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده 
و باتوجه به نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری آقای نعمت اله تاکی که اظهار 
داشــته در مراجعه به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی خمینی شهر مالحظه گردید 
که پالک 111/171 مساحت یازده قفیز در اجرای قوانین و مقررات و طرح اصالحات 
اراضی واقع شده و به نام مهدی عمادی )خواهان( به عنوان زارع منظور گردیده است 
و نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده و نظر به اینکه در تقسیم 
ترکه مالکیت ورثه نسبت به ماترک وقتی مستقر می گردد که حقوق و دیون متوفی ادا 
شده باشد و دعوی تقسیم ترکه با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته لذا مستنداً به 
مواد 2 و 417 و 419 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب سال 1379 و با التفات به ماده 868 قانون مدنی ضمن پذیرش 
اعتراض ثالث نامبرده نسبت به پالک 111/171 و الغاء دادنامه معترض عنه قرار عدم 
استماع دعوی تقسیم ترکه معترض علیهم نسبت به پالک 111/171 مذکور را صادر 
و اعالم می نماید و نسبت به خواسته خواهان معترض ثالث مبنی بر مطالبه خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی، نظر به اینکه دادگاه محکومیتی 
جهت خواندگان معترض علیهم صادر ننموده و دعوی نامبردگان را از لحاظ شکلی 
الغاء نموده لذا قرار عدم استماع دعوی خواهان معترض ثالث را در این قسمت صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشــد. م الف: 18482 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )556 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610100353803897 ابالغنامــه: شــماره   6 /509
پرونده:9609980362200228 شــماره بایگانی شــعبه:960869 ابالغ شــونده 
حقیقی: یوسف عباسی  تاریخ حضور: 1396/08/09 سه شنبه ساعت 10 محل حضور 

اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص شکایت عماد حیدری علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 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 )شناســه 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:18497 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)112 جزایی سابق()153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610100354704945 ابالغنامــه: شــماره   6 /568
پرونده:9509980358300343 شماره بایگانی شعبه:960066 ابالغ شونده حقیقی: 
رضا اسمائی فرزند محمد به نشــانی اصفهان عالمه امینی بلوار فردوسی ساختمان 
استادان واحد 36. در حال حاضر زندان مرکزی اصفهان. تاریخ حضور:1396/07/26 
چهارشــنبه ســاعت: 10 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 225 علت حضور: در 
خصوص شکایت محمدعلی قانعی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام 
می شود، بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری 
)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید. 
م الف:19386  شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(  )169 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 9610460350900091 شــماره پرونــده:  /569
9509980350901053 شماره بایگانی شعبه: 951208 در خصوص دعوی خواهان 
عباسقلی جانقربان و حسن و منصور و رسول زاغیان و مجید امین الساداتی با وکالت 
آقای مصطفی نوروزی مهیاری بطرفیت خوانده مهدی علی باالیی به خواسته رفع 
تصرف عدوانی دادخواستی را به شــعبه 9 حقوقی تقدیم کرده است که دادخواست 
مذکور ثبت و به تاریخ 96/7/27 ســاعت 9:30 دارای وقت رســیدگی می باشد به 
علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشرآگهی وقت 
رسیدگی. دادگاه با توجه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دستور مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 19393 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/565 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 442/96 ح 2 وقت رسیدگی ســاعت 4/40 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 96/7/26 مشــخصات خواهان: عبدالعلی نیک مهر فرزند نوراله 
مقیم خمینی شهر منظریه دوشاخ سنگبری درخشــان. مشخصات خوانده: مهدی 
آتشکار فرزند محمداسماعیل خواسته و بهای آن: مطالبه. گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق 
نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 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 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4932 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

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

اخبار
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سید نعیم امامی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه چهار 
طرح نیروگاه خورشیدی و گازی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود، اظهار داشت: 

۸۰ میلیارد ریال تسهیالت به این چهار طرح تولید برق تعلق می گیرد.

احداث چهار  نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری
اخبار

بامسئوالن

آمادگی چینی ها برای 
سرمایه گذاری در چهارمحال 

ایرنا: اســتاندار چهارمحال و بختیاری، از اعالم آمادگی 
چینی ها برای سرمایه گذاری در این استان خبر داد. قاسم 
سلیمانی دشتکی در نشستی با رییس هیئت مدیره شرکت 
آذر آب تاکید کرد: چهارمحــال و بختیاری، ظرفیت ها و 
قابلیت های بسیار زیادی به منظور ســرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف دارد. وی افزود: مسئوالن استان به منظور 
حضور ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های 
مختلف این اســتان آمادگی کامل خود را اعالم کرده اند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: در این نشست رییس هیئت 
مدیره شرکت آذر آب، برای ســرمایه گذاری با مشارکت 
شرکت ام. سی. ســی. )Mcc( چین به صورت فاینانس 
در طرح ملی راه آهن اصفهان-شــهرکرد- اهواز آمادگی 
دارند. سلیمانی دشتکی درمورد نشست دیگری با عیسی 
کالنتری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست یادآور شــد: در این نشست مسائل زیست 
محیطی استان در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی 
کارشناسی قرار گرفت. وی اظهار کرد: سازمان حفاظت 
محیط زیست در دولت تدبیر و امید، توجه ویژه ای به توسعه 
متوازن در مناطق مختلف کشور به ویژه نقاط کمتر توسعه 
یافته مانند چهارمحال و بختیاری داشته است. سلیمانی 
دشتکی گفت: ســازمان حفاظت از محیط زیست با ارائه 
نظرات و راهکارهای علمی و کارشناسی درخصوص اجرای 
برخی طرح های توسعه ای، نقش مهمی در رفع مشکالت 
بسیاری از طرح های عمرانی، صنعتی و کشاورزی ایران و 

همچنین چهارمحال و بختیاری ایفا کرده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان خبر داد:

اهدای لوازم التحریر به 
دانش آموزان محروم چهارمحالی

مدیر کل آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری، از اهدای 
لوازم التحریر به دانش آموزان محروم چهارمحالی توسط 
خیران خبر داد. بهروز امیدی در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر با اشاره به اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان محروم 
چهارمحالی، اظهار داشــت: تعداد ۳۸۰ بسته حمایتی 
لوازم التحریر در بین دانش آموزان محروم چهارمحالی توزیع 
شد. وی عنوان کرد: این بسته های حمایتی لوازم التحریر با 
حمایت خیران در بین دانش آموزان نیازمند و محروم توزیع 
شــد. مدیر کل آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: خیران نقش مهمی در حمایت از دانش آموزان 

محروم چهارمحال و بختیاری دارند.

کاهش 5/1درصدی فوتی های 
چهارمحال و بختیاری در سال جاری

ایرنا: مدیرکل ثبــت احوال چهارمحال و بختیــاری گفت: میزان 
فوتی های این استان در پنج ماه نخست امسال 5/1درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
محمدعلی رفیع پور روز ســه شــنبه در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا تاکید کــرد: طی همین مدت یکهــزار و 5۹۷ واقعه فوتی در 
چهارمحال و بختیاری ثبت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 5/1درصد کاهش یافته است. وی افزود: از این تعداد 

۸۸۲ مورد مرد و ۷1۲ مورد زن هستند.
رفیع پور تصریح کرد: ۹۶۹ نفر از کل فوتی ها در شــهرها و ۶۲5 

مورد در روستاهای استان ثبت شده است.
وی یادآور شــد: در پنج ماه نخســت امســال ۴۶۴ واقعه طالق 
در چهارمحــال و بختیاری به ثبت رســیده کــه ۴۰۹ مورد در 
 نقاط شــهری و 55 مــورد در نقــاط روســتایی اســتان ثبت 

شده است.
رفیع پور، میزان طالق ثبت شده را طی همین مدت 15/۹درصد 
عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داشته است.
وی تاکید کــرد: در این مــدت ۹هــزار و ۷۳ واقعــه والدت در 
چهارمحال و بختیاری ثبت شــده که پنج هــزار و 11۰ مورد در 
 نقاط شــهری و ۳هزار و ۹۶۳ مورد در نقاط روســتایی اســتان 

بوده است.
وی افزود: از مجموع والدت های ثبت شده استان در سال جاری 

چهار هزار و ۷1۸ نفر پسر و چهار هزار و ۳55 نفر دختر هستند.
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیــاری تصریح کرد: در این 
مدت ســه هزار و ۸۲۳ واقعه ازدواج ثبت شده که از این تعداد سه 
هزار و ۲1۰ واقعه در نقاط شــهری و ۶1۳ مورد در نقاط روستایی 

استان ثبت شده است.

استخراج سه میلیون تن ماده معدنی 
از معادن چهارمحال و بختیاری

معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: امســال تاکنون سه میلیون 
 تن ماده معدنی از معادن چهارمحال و بختیاری اســتخراج شده

 است.
به  گزارش ایســنا، »بهزاد ابراهیمی« با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
این مواد معدنی از 1۳۳ معدن سنگ الشه، دو معدن سنگ نما، سه 
معدن سیلیس، چهار معدن سنگ گچ، یک معدن خاک نسوز و از 
بقیه معادن، سنگ های تزئینی و نما و مواد اولیه سیمان استخراج 

شده است.
وی افزود: مواد استخراجی معادن چهارمحال و بختیاری، در صنایع 
ساختمانی، تولید سنگ، صنایع نسوز و دفاعی کشور کاربرد دارند.

ابراهیمی خاطرنشــان کــرد: 1۸۳ معدن فعــال در چهارمحال 
 و بختیــاری هم اکنــون زمینــه اشــتغال 1۸5۰ نفــر را فراهم 

کرده است.

در همیــن رابطه یحیی حســین پور مدیرکل امور عشــایر 
چهارمحال و بختیاری گفت: کوچ پاییزه عشــایر اســتان به 
مناطق قشالقی خوزستان از ۲۰ شهریورماه جاری آغاز شد 

و تا ۲۰ آبان ادامه دارد.
وی افزود: این کوچ از 5 ایلراه اصلی از جمله کوه سفید، تنگ 

فاله، تاراز، هزار چمه و دزپارت صورت می گیرد.
حســین پور با بیان اینکه نیمی از جمعیت 1۴ هزار و  ۶5۷ 
خانواری عشایر استان، برون کوچ و مابقی درون کوچ هستند، 
اضافه کرد: یک میلیون و 5۰۰ هزار رأس دام سبک مربوط به 

عشایر در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: نیــروی انتظامی، دامپزشــکی، هالل احمر و 
دانشگاه علوم پزشــکی نیز بر اســاس آیین نامه ساماندهی 
عشایر، امنیت و ســالمت عشــایر کوچنده و دام هایشان را 

تامین می کنند.
به کوچ پاییزه عشایر، »مال َکنون« گفته می شود که شامل دو 
واژه »مال« به معنی آبادی و مجموع سیاه چادر ها و »َکنون« 
به معنای از جا کندن و از آیین های تاریخی و دیرین عشــایر 

بختیاری است. 
کوچ عشایر همه ساله در ۲ فصل انجام می شود؛ اول در فصل 
بهار و هنگام کوچ ایل از گرمسیر به طرف سردسیر )ییالق( و 

دوم در اواخر شهریور و اوایل فصل پاییز که ایل از سردسیر به 
طرف گرمسیر )قشالق( و معموال به سمت خوزستان حرکت 

می کند و تا بهار سال آینده در مراتع این استان باقی می ماند.
اســتان چهارمحال و بختیاری، بعد از فارس دومین استان 
عشایرنشین کشور و دارای رتبه اول استانی در تراکم عشایر 

در واحد سطح است.
بر اساس سرشماری ســال 1۳۸۷، جمعیت 1۲۶هزار و ۳۹ 
نفری عشایر چهارمحال و بختیاری، درقالب 1۴هزار و ۶5۷ 
خانوار در ۸5درصد گســتره جغرافیایی این استان استقرار 
دارند. عشایر چهارمحال و بختیاری، از اقوام بختیاری، ترک 
قشقایی، چهرازی، عرب نصرآبادی و گله دار دهکردی هستند.
۲۵ تعاونی، ارزاق عشــایر کوچروی استان را تامین 

می کند
معاون توســعه و عمران امورعشــایر چهارمحال و بختیاری 
از اســتقرار ۲5 شــرکت تعاونی برای تامین و توزیع ارزاق و 
مایحتاج عشایر کوچروی این استان خبر داد و گفت: سهمیه 
آرد و سوخت فسیلی عشایر نیز در اختیار عامالن توزیع قرار 

گرفته است.
یدا... چراغپور، روز گذشــته در گفت و گو با ایرنا، از استقرار 
نیروهای امدادرســان جمعیت هالل احمر، اکیپ های سیار 
دامپزشکی و نیروهای یگان انتظامی در مسیرهای 5 گانه کوچ 

در شهرستان کوهرنگ به خوزستان خبر داد.
وی همچنین از واکسینه کردن دام عشایر در برابر بیماری ها 

و سالمت دام های عشایر کوچرو خبر داد.
چراغپور، استقرار اورژانس فوریت های پزشکی و مراکز درمانی 
سیار برای رسیدگی و درمان بیماران و آسیب دیدگان احتمالی 
در مسیر کوچ را از دیگر اقدامات برای رفاه حال عشایر کوچرو 
عنوان کرد. معاون توســعه و عمران امورعشایر چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: اداره آموزش و پرورش عشایری استان 
نیز فرآیند ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتدایی دختر و پسر را 
در مناطق ییالقی این استان انجام داده و با برنامه ریزی های 
انجام شده، دانش آموزان، سال تحصیلی جدید را در مناطق 
قشالقی آغاز می کنند. استان چهارمحال و بختیاری دومین 
استان عشایرنشین کشور با بیش از یک میلیون و 5۰۰ رأس 
دام بعد از استان فارس است که همزمان با تقویم، کوچ پاییزی 

عشایری انجام می گیرد.

با فرا رسیدن فصل پاییز، شور و حال زندگی عشایری نیز در چهارمحال و بختیاری دوباره به اوج خود رسیده؛ 
چراکه کوچ پاییزه عشایر استان به مناطق قشالقی خوزستان آغاز شده است.

چهارمحال و بختیاری و شور و حال زندگی عشایری؛

آغاز کوچ پاییزه عشایر به مناطق قشالقی

ایرنا: مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری گفت: 11۷ 
زندانی جرایم غیرعمد طی سال جاری با کمک خیران استان و 

اعتبارات ستاد دیه آزاد شده و به کانون خانواده بازگشتند.
حافظ طاهری روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: زندانیان 
آزاد شده ۸۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال بدهی مالی، مهریه و 
دیه داشتند که از این تعداد، ۲۹ زندانی به دلیل مهریه و نفقه، 
۷۶ نفر بدهی مالــی و 1۲نفر بدهی دیــه و تصادفات در زندان 

تحمل حبس می کردند. وی گفت: از این میزان، ۲5 میلیارد و 
1۰۰ میلیون ریال از محل کمک های بالعوض ستاد دیه استان 
و کشور پرداخت شده است. طاهری همچنین از گذشت بیش 
از ۴۹ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال شکات و پرداخت بیش از ۸ 
میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تسهیالت از محل اعتبارات بانک ها 
برای آزادی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد خبر داد. وی گفت: 
در مدت مشابه ســال گذشــته 5۹ زندانی جرایم غیرعمد در 

استان آزاد شده و به کانون خانواده بازگشتند. وی از آزادسازی 
15 زندانی جرایم غیرعمد دیگر تا پایان شهریور ماه امسال خبر 
داد وگفت: میزان بدهی این تعداد در حساب ستاد دیه موجود 
است و تا پایان ماه جاری آزاد خواهند شد. به گفته وی 15درصد 
از زندانیان استان با بدهی مالی کمتر از 5۰میلیون ریال در زندان 
های استان تحمل حبس می کنند. طاهری با بیان اینکه ستاد دیه 
استان از سال ۷۷ در استان فعال شده است، افزود: در این مدت 
بیش از ۲هزار زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شده و به آغوش 
خانواده شان بازگشتند. هم اکنون سه زندان در شهرستان های 

شهرکرد، بروجن و لردگان وجود دارد.

آزادی 11۷ زندانی جرایم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری

ابالغ رای
9309973633100261 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /531
9209983633100194 شماره بایگانی شــعبه: 920212  خواهان: موسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان تحت مدیریت غالمحسین تقی نتاج ملکشاه با وکالت خانم 
پریسا عظیمی یانچشمه به نشانی شاهین شهر خیابان رازی فرعی یک غربی پالک 
20 همکف. خواندگان: 1- آقای رحیم اســدی 2- آقای ســید رسول رضا توفیقی 
3- آقای جواد مذنبی 4- آقای ســید مجتبی رضا توفیقی همگی به نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست 
موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان تحت مدیریت غالم حسین تقی نتاج ملکشاه با 
وکالت خانم پریسا عظیمی یانچشمه به طرفیت آقایان : 1- سید رسول رضا توفیقی 
2-   رحیم اسدی 3- ســید رضا توفیقی 4- جواد مذنبی به خواســته مطالبه مبلغ 
260/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک 
فقره چک به شماره ی 670376 مورخه ی 93/2/3 بعهده ی بانک ملی بدین شرح که 
وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول صادر کننده و سایر خواندگان ظهر نویس 
چک بعنوان ضامن بوده اند لیکن از پرداخت وجــه چک امتناع نموده اند. خواندگان 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی ) روزنامه ی نسل فردا تحت شماره ی 4535 مورخه 
93/1/30( حاضر نشده و دفاعی ننموده اند بنابراین با توجه به عدم گواهی پرداخت 
بانک محال علیه  و امضا خواندگان در ذیل چک و ظهرآن که توسط بانک نیز امضاء 
خوانده ردیف اول گواهی گردیده و با عنایت به وجود چک مســتند دعوا در ید وکیل 
خواهان و امضاء خواندگان در ذیل چک و ظهر چک و عدم تعرض نسبت به امضاء و 
نظر به اینکه خواندگان دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی را 
مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده ی واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 
77/9/21 و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب 
در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 260/000/000 
ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر 
تادیه طبق شاخص اعالمی توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 
سررسید چک تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله ی اجرای 
حکم توســط اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد.م الف: 4916 شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

9309973633100606 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /532
9309983633100147 شماره بایگانی شعبه: 930162  خواهان: بانک مهر اقتصاد 
تحت مدیریت غالمحسین تقی نتاج ملکشاه با وکالت خانم پریسا عظیمی یانچشمه 
به نشانی شاهین شهر بلوار امام پاساژ ابوذر طبقه باال خواندگان: 1- آقای حمیدرضا 
رحیمی 2- آقای یوســف صفاری فرد 3- آقای ابراهیم حیدری همگی به نشــانی 
مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه درخصوص 
دادخواست بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای غالم حسن تقی نتاج ملکشاه با وکالت 
خانم پریسا عظیمی یانچشــمه به طرفیت آقایان : 1- حمیدرضا رحیمی 2- یوسف 
صفاری فرد 3- آقای ابراهیم حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 272/000/000 ریال به 
انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره ی 867461 
مورخه ی 92/11/21 به عهده ی بانک قرض الحسنه مهر ایران بدین شرح که وکیل 
خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول صادر کننده و سایر خواندگان ظهر نویس چک 
موضوع دعوی به عنوان ضامن می باشند که از پرداخت امتناع می نمایند.خواندگان 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی ) روزنامه ی نسل فردا تحت شماره ی 4599 مورخه 
93/4/16( حاضر نشده و دفاعی ننموده اند بنابراین با توجه به گواهی عدم پرداخت 

بانک محال علیه و امضا خوانده ردیف اول در ذیل چک و ســایر خواندگان ظهر آن 
که توسط بانک نیز امضاء خوانده ردیف اول گواهی گردیده و با عنایت به وجود چک 
مستند دعوا در ید وکیل خواهان و امضاء خواندگان در ذیل چک و ظهر چک و عدم 
تعرض نسبت به امضاء و نظر به اینکه خواندگان دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه 
نکرده اند دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 310 و 
312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده ی استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 و مواد 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 272/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت 
هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول آن بر 
اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله ی اجرای حکم توسط اجرای احکام و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف: 4917 

شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/535 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 898/96 وقت رسیدگی ســاعت 5/10 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1396/8/6 مشــخصات خواهان: محمدرضا لطفی پور فرزند رجبعلی مقیم 
اصغرآباد خ تختی کاشی پاسارگاد  خوانده: حبیب امیر یوسفی فرزند نصراله خواسته و 
بهای آن: مطالبه دالیل خواهان: جهت استماع شهادت شهود خواهان  گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه 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: 4915 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/543 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 70/96 حل 2وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/8/1 مشخصات خواهان: مهدی فتحیان فرزند غالمرضا مقیم 
خمینی شهر خ بسیج دســتگرد قداره کوچه ذوالفغار شماره 103 مشخصات خوانده: 
بهمن صالحی دیزیچه فرزند علیرضا خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم و انتقال سند 
دالیل خواهان: جهت استماع شهادت شهود خواهان  گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 4923 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/554 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 96/373 وقت رسیدگی ساعت 4/50 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1396/8/1 مشخصات خواهان: قدیرعلی ســعیدی فرزند وهاب به نشانی 
خمینی شهر بلوار شهید بهشتی فتح 6 پالک 11 مشخصات خوانده: فرهاد کریمی 

خواســته و بهای آن: مطالبه 45/000/000 دالیل خواهان: جهت استماع شهادت 
شــهود خواهان  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4911 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 
فقدان سند مالکیت

6/555 شــماره صادره: 960705841461101 - 96/6/20 بنا به درخواست آقای 
نورا... شاه نوشی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو سوم سهم مشاع از هشت سهم مشاع از 
چهارده سهم ششدانگ مشاع که به موجب سند قطعی شماره 33420 انتقال گرفته 
است پالک شــماره 452 فرعی از 107 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در صفحه 442 دفتر 4 امالک ذیل ثبت 5907 به نامبرده ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره دفترخانه اسناد رسمی شماره به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن است نحوه 
گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
 به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 4929 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)270 کلمه، 3 کادر(
مزایده

6/556 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
940004 له 1- آقای فرج الــه جاوید )قورچانی( 2- ورثه مرحوم محمود شــاهین 
3- خانم زهرا شــاهین با وکالت خانم مرضیه ســراییان علیه 1- آقای محمدعلی 
سعادت 2- خانم رضوان علیرضایی با وکالت خانم سمیه صهری و آقای علی علیزاده 
به خواســته مطالبه جمعا به مبلغ 4/330/441/000 ریال در نظر دارد مقدار 1/925 
دانگ مشاع از ســهم محکوم علیهما از شــش دانگ پالک ثبتی 87/4121 بخش 
14 خمینی شــهر به ارزش 4/330/441/000 ریال که به صورت یک ملک دارای 
210 مترمربع عرصه و پروانه ساختمانی شماره 6632- 1358/07/12 در سه طبقه 
که زیرزمین به صورت رســتوران با زیربنای 210 مترمربع، همکف به صورت یک 
واحد تجاری با زیربنای 210 مترمربع و طبقه اول با کاربری مسکونی با زیربنای 210 
مترمربع و دارای سه کنتور برق یک عدد تک فاز و دو عدد سه فاز و اشتراک آب و گاز و 
فاضالب مشترک می باشد که فعال در تصرف محکوم علیهما است را از طریق مزایده 
به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ پنجشنبه 1396/07/06 ساعت 12 ظهر در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد طالبین 
می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان شهید رجایی نبش کوچه 
احمد امینی رستوران مهر و ماه مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت  ضبط خواهد شد شایان ذکر است اجرای احکام صرفا پس از تایید مزایده مقدار 
1/925 دانگ مشاع از ششدانگ از سهم خانم رضوان علیرضایی و محمدعلی سعادت 
از پالک باال را به صورت مشاع به نام خریدار منتقل خواهد کرد و مسئولیتی در قبال 

تحویل مال ندارد. م الف: 4927 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی 
شهر )329 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9309973633100607 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /530
9309983633100146 شــماره بایگانی شــعبه: 930161  خواهــان: بانک مهر 
اقتصاد تحت مدیریت غالمحســین تقی نتاج ملکشاه با وکالت خانم پریسا عظیمی 
یانچشمه به نشانی شاهین شهر بلوار امام پاساژ ابوذر طبقه باال خواندگان: 1- آقای 
روح اله عموچی 2- آقای حمیدرضا خوش اخالق 3- آقای عبداله رحیمی 4- آقای 
محمدابراهیم عموچی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه درخصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد تحت 
مدیریت غالم حسین تقی نتاج ملکشــاه با وکالت خانم پریسا عظیمی یانچشمه به 
طرفیت آقایان 1- حمیدرضا خوش اخــالق 2- محمدابراهیم عموچی 3- عبداله 
رحیمی4- روح اله عموچی به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال ) دویست و 
پنجاه میلیون ریال( به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک 
به شماره 663875 مورخه 92/10/9 عهده ی بانک ملی بدین شرح که وکیل خواهان 
اظهار داشته خوانده ردیف اول صادر کننده و سایر خواندگان ظهر نویس چک موضوع 
دعوی  بعنوان ضامن می باشد که مبلغ خواسته را بدهکار می باشند لیکن از پرداخت 
امتناع می نمایند. خواندگان علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی ) روزنامه ی نسل فردا( 
تحت شماره ی 4599 مورخه 93/4/16( حاضر نشده و دفاعی ننموده اند بنابراین با 
توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه  و امضا خوانده ردیف اول در ذیل چک و 
سایر خواندگان ظهر آن که توسط بانک امضاء خوانده ی ردیف اول نیز گواهی گردیده 
و با عنایت به وجود چک مستند در ید وکیل خواهان و امضاء خواندگان در ذیل و ظهر 
چک و عدم تعرض نسبت به امضاء و نظر به اینکه خواندگان دلیل بر پرداخت مافی 
الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به 
مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
و ماده 2 قانون صدور چک و ماده ی استفســاریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 و 
مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته  و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه طبق 
شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک 
تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله ی اجرای حکم توسط 
اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
 می باشد.م الف: 4918 شــعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر

 )450 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/566 نظر به اینکه خواهان سعید پورزند با وکالت مصیب مرشدی آرانی دادخواستی 
به خواســته مطالبه وجه به طرفیت صابر مرتضی زاده و محمدعلی نعمت الهی به 
مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 3/98/96 ثبت و برای تاریخ سه شنبه 96/7/25 
ساعت 19:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجایی که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شوند ضمنا به اطالع خوانده می رساند خواهان مبلغ 5500000 تومان به خواسته خود 
اضافه نموده است. همچنین نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد.م الف: 450/ 5/22/96 رییس شورای حل اختالف سوم آران و بیدگل، عباسعلی 

دهقانی
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يادداشت

محیط زيست

رییس دانشکده پرســتاری و مامایی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
جذابیت شغل پرستاری برای تعدادی از دانش آموختگان این رشته، به دالیلی 

از جمله مسائل شخصی، حقوق و ساعت کاری، کاهش یافته است. 
دکتر فریبا طالقانی افزود: باوجود نیاز مبرم بیمارستان ها به پرستار، تعدادی 
از دانش آموختگان این رشته همچنان بیکارند و میل چندانی به اشتغال در 

این حرفه ندارند. 
وی با اشاره به آمار تعداد بیکاران رشته پرستاری در استان اصفهان تاکید کرد: 
این در حالی است که این استان با کمبود چهار تا پنج هزار پرستار مواجه است. 
رییس دانشکده پرســتاری اصفهان گفت: برای رفع کمبود پرستار، ظرفیت 
پذیرش دانشجو در رشته پرستاری این دانشکده افزایش یافته است؛ به طوری 
که هر سال حدود 200 پرستار تربیت می کنیم که با مجموع سایر آموزشکده 

های آزاد استان، به حدود 500پرستار در سال می رسد.

دستگیری سارق اطالعات 
حساب بانکی ۶۵۰ نفر در 

اصفهان

ريیس دانشکده پرستاری اصفهان: 

جذابیت شغل پرستاری 
کاهش یافته است

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: سارقی که با راه اندازی سایت جعلی 
صیغه یابی نسبت به سرقت اطالعات حســاب بانکی شهروندان اصفهانی 
اقدام کرده بود، دستگیر شد. ســرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اشاره به 
دستگیری سارق اینترنتی در اصفهان اظهار داشت: این سارق با بارگذاری 
سایت جعلی صیغه یابی، اطالعات کارت های بانکی افراد را دریافت می کرده 
است. وی با بیان اینکه این سارق با اســتفاده از این سایت جعلی موفق به 
دریافت اطالعات حساب ۶50 کاربر شده است، افزود: البته این سارق موفق 
به سرقت از همه بانک ها نشده و تنها با سرقت از تعداد معدودی از کارت ها 
مبلغ ۷5 میلیون تومان سرقت کرده است. رییس پلیس فتای استان اصفهان 
با اشاره به اینکه برای شناسایی این سارق از روش های تخصصی پلیس فتا 
استفاده شده است، ابراز داشت: این متهم پس از تکمیل اسناد و مدارک مورد 

نیاز، تحویل مراجع قضائی شده است.

قوانین شرعی 
پایه درمان 

 ناباروری 
در اصفهان

مسئول آموزش مرکز باروری و ناباروری اصفهان گفت: خرید و فروش اسپرم در این مرکز صورت نمی گیرد و متولیان مرکز، به خاطر اعتقادات شرعی به هیچ وجه تزریق اسپرم 
را در آن انجام نمی دهند.

مهرانگیز جعفرزاده اظهار داشت: روش هایی که در این مرکز انجام می گیرد، از جمله اهدای جنین، اهدای تخمک و رحم اجاره ای، بر پایه قوانین شرعی و حکم وزارت بهداشت 
و معرفی نامه از دادگستری صورت می گیرد.

وی بیان داشت: مسئول آموزش مرکز باروری و ناباروری اصفهان گفت: امروز ناباروری درمان پذیر است و بسیاری از زوج های نابارور با استفاده از روش های مختلف باروری که 
در مرکز جامع باروری و ناباروری ارائه می شود، بچه دار می شوند.

جعفرزاده گفت: مرکز باروری و ناباروری اصفهان، یک مرکز تخصصی و آموزشی و پژوهشی است که توانسته با روش های درمانی مختلف، ناباروری را کاهش دهد.

در جاده های اصفهان، سه نفر کشته و 55 نفر مصدوم شدند
از ابتدای هفته جاری تاکنون سه نفر بر اثر سوانح و تصادفات جاده ای در استان 

اصفهان جان خود را از دست دادند و 55 نفر نیز مصدوم شدند.

بررسی محل دفن پسماندها و 
نخاله هاي ساختماني در نطنز

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز 
اظهار داشت: در راســتاي ساماندهي وضعیت پسماند 
شهرستان نطنز، جلســه کارگروه پسماند شهرستان 
در هفته دولت، با حضور فرماندار، بخشداران مرکزي و 
امامزاده، شهرداران نطنز، بادرود، خالدآباد و طرق رود 
و سایر اعضا با دستور کار پیگیري طرح جامع مدیریت 
پســماند و ارائه راهکارهاي اجرایي در جهت تســریع 
فرآیند تکمیل طرح مذکور، در محل فرمانداري تشکیل 
شد. مهدي صادقي گفت: در این جلسه پس از بحث و 
تبادل نظر بین اعضاي کارگــروه، طرح هایی ازجمله 
تعیین محل دفن نخاله هاي ســاختماني شهر نطنز و 
شرکت شهرک هاي صنعتي نطنز، مصوب و همچنین 
مقرر شــد که دســتگاه هاي متولي واگذاري اراضي، 
جهت دفن زباله اقدام کنند. صادقــي ضمن تاکید بر 
پیگیري و اجرایي شدن مصوبات کارگروه بیان داشت: 
براي رسیدن به اهداف این کار گروه باید مصوبات آن 

با جدیت تمام مورد توجه قرار گرفته و به اجرا درآید.

جمع آوري بیش از۳۰۰ متر دام 
صیادي از سطح دریاچه حنا 

رییس اداره حفاظت محیط زیســت ســمیرم گفت:  
محیط بانان این اداره، حین گشــت و کنترل شــبانه 
مناطق و زیســتگاه ها، در دریاچه شــکارممنوع حنا، 
یک تخلف صید غیرمجاز ماهي را کشــف و یک رشته 
دام ماهي گیري به طول سیصدمتر به همراه ۴۷ قطعه 

ماهي زرده پر، کشف و ضبط  کردند.
وي اظهار داشــت: ماهي صیدشده از نوع ماهي زرد پر 
بوده که صید آن ممنوع است. صید ماهي فقط با قالب 
آن هم در زمان هاي مشخص، آزاد بوده و شکار به این 

روش ممنوع است.
پژمان خاکسار با اشــاره به مساحت ۷۸ هزار هکتاري 
منطقه شکار ممنوع حنا، تصریح کرد: این منطقه شامل 
زیستگاه آبي و خاکي است که در زیستگاه خاکي، قوچ، 
میش، گراز، کفتار، شــغال و گــرگ ازجمله جانوران 
حفاظت شده این منطقه هستند و منطقه شکار ممنوع 
آن شــامل زیســتگاه آبي و دریاچه واقع در این محل 
بوده که محل مهاجرت پرندگانــي چون قو، درنا و غاز 

خاکستري است.

يادداشتيادداشتيادداشت

تخطی از سرعت مجاز، جان سرنشین 
موتورسیکلت را گرفت

رییس مرکز اطالع رسانی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: روز 
دوشنبه هفته جاری، تخطی از سرعت مجاز 
توسط یک دستگاه موتورسیکلت در 
اتوبان شهید خرازی، جان یکی از 

سرنشینان آن را گرفت.
ســرهنگ جــواد درســتکار 
با اشــاره به این حادثه اظهار 
داشــت: این حادثه در ساعت 
۱۴ و پنج دقیقه روز دوشــنبه 
به ستاد فرماندهی استان گزارش 
شده است. وی با بیان اینکه در حادثه، 
موتورسیکلت با پشت خاور بنز برخورد کرده 
است، افزود: علت این حادثه تخطی از ســرعت مجاز موتورسیکلت 
و عدم توانایی راننده در کنترل وســیله نقلیه بوده است. رییس مرکز 
اطالع رسانی فرمانده انتظامی استان اصفهان، با اشاره به اینکه در این 
حادثه یکی از سرنشینان موتورسیکلت جان خود را از دست داده است، 
ابراز داشت: راننده و یک  سرنشین دیگر نیز مجروح شده اند. وی تاکید 
کرد: ورود موتورسیکلت ها به بزرگراه ها تخلف است و همگان باید به 

این موضوع توجه داشته باشند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي استان 
اصفهان منصوب شد

رییس دانشــگاه آزاد اســالمي، با صدور حکمي، سرپرست دانشگاه 
آزاد اســالمي اســتان اصفهــان و واحــد 
اصفهان)خوراسگان( را منصوب کرد.

در حکم دکتر فرهاد رهبر چنین 
آمده است:

برادر گرامي، جناب آقاي دکتر 
احمد آذین، با توجه به مراتب 
تعهد و ســوابق اجرایي ارزنده 
جناب عالي، به موجب این حکم 
به عنوان »سرپرســت دانشــگاه 
آزاد اسالمي اســتان اصفهان و واحد 

اصفهان)خوراسگان(« منصوب مي شوید.
امید است با رعایت تقواي الهي و بهره گیري شایسته از توانمندي هاي 
سرمایه هاي انساني دانشــگاه، تمامي توان و کوشش خود را مصروف 
حفظ مصالح و شــئونات و امــوال دانشــگاه نمایید. پیــش از این 
دکتر احمدعلي فروغي ابري بــه عنوان موســس و بنیانگذار واحد 
اصفهان)خوراسگان( از ســال ۱۳۶۶ تا تیر ۱۳۹5 و پس از آن دکتر 
سیدمحمد امیري از 2۸ تیر ۹5 تاکنون عهده دار این مسئولیت بوده اند.

 دستگیری سارق دوچرخه ها 
در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، از دستگیری یک سارق حرفه ای 
دوچرخه و کشف ۱۴ دوچرخه سرقتی به ارزش 

۱۴0 میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی، فرمانده 
انتظامی شهرستان اظهار کرد: 
در پی وقــوع چندیــن فقره 
ســرقت دوچرخه در شــهر 
اصفهان، شناسایی و دستگیری 
عامل یا عوامل این ســرقت ها 
به  صــورت ویژه در دســتور کار 
ماموران انتظامی این شهرستان قرار 
گرفت. وی افزود: با انجام یکسری کارهای 
تخصصی و راه اندازی گشــت های آشــکار و پنهان توسط ماموران، 
سرانجام یکی از گروه های گشتی، سارق را حین سرقت یک دوچرخه 
مشاهده و دستگیر کردند. این مقام انتظامی بیان داشت: فرد دستگیر 
شده هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد به سرقت ۱۴ دوچرخه 
در شهر اصفهان اعتراف کرد. سرهنگ یاردوســتی با اشاره به اینکه 
دوچرخه های سرقتی از مخفیگاه سارق کشف شد، افزود: ارزش آنها 
توسط کارشناسان مربوطه ۱۴0میلیون ریال اعالم  شده است. وی در 
پایان با اشاره به اینکه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد 
مشکوک، موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

بازنگری قانوِن بی قانونی 
موتورسیکلت سواران

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شــهر اصفهان گفت: قوانین 
برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران باید 
مورد بازنگری قرار گیــرد و با اقدامات 
اثرگذار، اســتفاده صحیح از آن به 
یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
یوســف  ســید  آیــت ا... 
طباطبایی نژاد در دیدار با سردار 
مهدی معصوم بیگی، فرمانده 
انتظامی استان و هیئت همراه که 
در دفتر وی انجام شد، اظهار داشت: 
خدا را شــاکریم که نیروی انتظامی، 
یک  نیروی انقالبی با افرادی متدین، متعهد 
و باانگیزه است . وی داشتن انگیزه برای مقابله با ظلم و فساد را مهم ترین 
ویژگی نیروهای انتظامی دانست و تصریح کرد: به همین خاطر است که 
این نیروها همیشه در حال جنگ هستند و با مجرمان و خالفکاران در 

شهرها و مرزها درگیر می شوند و تا مرز شهادت هم پیش می روند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره  به تخلفات موتورسیکلت ها و آمار باالی 
تصادفات فوتی، این وسیله را یکی از چالش های مهم برشمرد وافزود: 
نداشتن پالک، گواهینامه و کاله ایمنی، ازجمله تخلفاتی هستند که باید 
نیروی انتظامی به صورت مستمر و مداوم با آنها برخورد کند تا ان شاءا... 

شاهد فرهنگ صحیح استفاده از آن در جامعه باشیم.
وی اظهار داشت: قوانین برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران  باید 
مورد بازنگری قرار گیرد و با اقدامات اثرگذار، استفاده صحیح از آن به یک 

فرهنگ عمومی تبدیل شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه هیــچ قانونی بهتر از قانون 
راهنمایی و رانندگی نیست گفت: قانون راهنمایی و رانندگی به دلیل 
ایجاد نظم و انضباط در زندگی مردم، یکی از بهترین قوانین دنیاست که 
مردم باید به آن احترام گذاشته و از آن تبعیت کنند؛ چراکه هم به نفع 

خود و هم به سود کل جامعه است.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: ما ساالنه سه 
تا چهار میلیارد تومان برای کمک بــه دانش آموزان جمع 
آوری می کنیم که از این مبلغ، سهم هر دانش آموز ۱۴0 تا 

۱50هزار تومان می شود.
حمیدرضا شیران در نخستین جشــنواره فارغ التحصیلی 
دانش آموزان »یو ســی مس« اصفهان، با اشــاره به اینکه 
ایــن مجموعه بــرای ارتقای ســطح هوشــی کــودکان 
فعالیــت می کنــد، اظهار داشــت: ما در اســتان اصفهان 
25هــزار فرزند تحت پوشــش کمیته امــداد داریم و این 
 ظرفیت خوبی برای ارائه خدمات  آموزشــی بــه این افراد

 است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تجارب هشت سال فعالیت 
در عرصه حمایت از خانواده های کم بضاعت، به این نتیجه 
رســیدم که نیاز اقتصادی برای ایــن خانواده ها در اولویت 
نیســت، اضافه کرد: به جرأت می توان گفت امروز خدمات 
فرهنگی و آموزشــی، مهم ترین نیاز خانــواده های تحت 

پوشش کمیته امداد است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر اینکه الزم 
است موسسه آموزشــی »یو ســی مس« در راستای ارائه 
خدمات آموزشــی، به دانش آموزان تحت پوشش کمیته 
امداد نیز توجه داشته باشــد، تصریح کرد: ما ساالنه سه تا 
چهار میلیارد تومــان برای کمک به دانــش آموزان جمع 

آوری می کنیم و از این مبلغ، ســهم هــر دانش آموز ۱۴0 
تا ۱50هزار تومان می شــود؛ از این رو ضروری است که با 
توجه به نیاز آموزشی این دانش آموزان، همکاری های  الزم 

صورت پذیرد.
 وی در ادامــه با تاکید بر اینکه در کشــورهای پیشــرفته 
دنیا همه دانش آموزان در طول ســال تحصیلی به صورت 
اجباری فعالیت های اجتماعی را انجــام می دهند، افزود: 
امیدواریم که این طرح نیز در کشــور اجباری شود تا نسل 
آینده نســبت به فعالیت های اجتماعی حساسیت داشته 

باشد.

معاون قضائی اداره کل دادگستری استان اصفهان گفت: از 
مدیران ادارات، شهرداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی 
می خواهیم که بستر اجرای حکم مجازات جایگزین حبس 

را فراهم کنند تا این قانون اجرایی شود.
حجت االسالم سیدعلی موســوی نژاد، در آیین تودیع و 
معارفه دادستان عمومی و انقالب شهرضا، با بیان اینکه هر 
چه داریم و خواهیم داشت در سایه خون پاک شهداست، 
اظهار داشت: سخن ما باید ســخن ائمه معصومین)ع( 
باشــد. وی با اشــاره به روایت امام صادق)ع( از حضرت 
علی)ع( خطاب به خلیفه دوم، افزود: ســه چیز است که 
باید از آن مواظبت و نگهداری کنــی و مروج و مبلغ آن 
باشی، اگر توانستی چنین کاری انجام دهی فایده دارد اما 
اگر از سه چیز مواظبت نکردی هیچ نفعی برای تو ندارد. 
معاون قضائی اداره کل دادگستری استان اصفهان با بیان 
اینکه نخستین مورد، اقامه حدود بر نزدیک و غیرنزدیک 
یعنی اجرای عدالت است، گفت: شخص قاضی در منصب 

قضاوت، رییسی بجز خدواند متعال ندارد.
وی با بیان اینکه در کار قضا مامور و معذور نداریم، بیان 

کرد: قاضی، مامور قانون است و باید آن را اجرا کند.
موسوی نژاد با بیان اینکه یک قاضی در محکمه می تواند 
کار 2۹0 نماینده مجلس را انجام دهد، تصریح کرد: اگر 
شــورای نگهبان درخصوص قانون اساسی کاری انجام 

می دهد، یک قاضــی می تواند در محکمــه قضا، قانون 
اساسی را تفسیر کند.

وی با بیان اینکه قاضی بایــد در تصمیمات قضائی فقط 
خدا را مدنظر قرار دهد، اضافه کرد: هیچ کس مانند قاضی 
اختیارات وسیع و گسترده ندارد، قاضی می تواند در اموال 

و زندگی خصوصی مردم بر اساس قانون دخالت کند.
معاون قضائی اداره کل دادگستری استان اصفهان با بیان 
اینکه مسئولیت قضاوت بسیار حساس و مهم است، گفت: 
بحث قضا یکی از امور بسیار مهم، حساس و اساسی بوده و 

از ارکان هر نظامی است.

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان:

بستر اجرای مجازات های جایگزین حبس باید در جامعه فراهم شود

دادگستریکمیته امداد

مديرکل کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد:

هر دانش آموز محروم؛ 1۵۰هزار تومان کمک ساالنه

اخبار

اينجا دختران به دنبال همسفر مرد می گردند؛

فعالیت کانال های مروج فحشا بیخ گوش مسئوالن

بستر فضای مجازی، این بار برای زنان و مردان نامحرم فرصتی 
را مهیا کرده است تا به دنبال همسفری از جنس مخالف خود 

در کانال های تلگرامی، آگهی همسفریابی بدهند.
امروزه پیشرفت بشر در عرصه های مختلف، عالوه بر تسهیل 
برقراری ارتباط میان انسان ها، فرصت مغتنمی را هم برای 
ســودجویان و کالهبرداران فراهم کرده است؛ سودجویانی 
که گاه با ظاهر فردی خیرخــواه، خدمات خود را به صورت 
رایگان در اختیار مخاطبان فضای مجــازی قرار می دهند 
تا بتوانند تعداد آمار اعضای صفحات خود را افزایش دهند. 
عمده فعالیت این افراد را می توان در مواردی چون خرید و 
فروش اجناس مختلف، همســریابی و باطل کردن سحر و 

جادو برشمرد.
درج آگهی های رنگارنگ کاریابی و درخواســت نیروی کار 
مدنظر در کانال های تلگرامــی نیز بخش دیگری از فعالیت 
مدیران صفحات مجازی است. ظهور و فعالیت در سایت های 
همسریابی و پس از آن کانال های مرتبط با این موضوع نیز 

بخشی دیگر از فعالیت های افراد در صفحات مجازی است.
حال پس از عملکرد ناموفق سایت ها و کانال های همسریابی، 
این بار در قالب اتفاقــی جدید، عده ای از افراد ســودجو از 
ظرفیت قابل توجه فضای مجازی، به عنوان بســتری برای 
یافتن »همسفر« استفاده می کنند؛ طرحی که بدون تردید 
تبعات و پیامدهای سنگینی را به دنبال داشته و دیر یا زود 
اعضا و استقبال کنندگان از چنین طرح هایی را با مشکالت 

فراوانی مواجه خواهد کرد. نکته قابل تامل اینکه پیشــنهاد 
بسیاری از درخواســت کنندگان، برای سفرخارج از کشور 

است.
اغلب متقاضیان و آگهی دهندگان کانال های »همسفریابی« 
بیشتر دختران و پسران جوانی هستند که درخواست همسفر 
جنس مخالف را دارند و با هماهنگی مدیران این کانال ها، 
پیام درخواستی شان در معرض دید ســایر مخاطبان قرار 
می گیرد. متقاضیان برای همسفر شــدن با مردان یا زنان 
نامحرم، به نشانی های درج شده در آگهی شامل شماره تلفن 
و نشانی اینترنتی مراجعه می کنند و پس از به تفاهم رسیدن، 
راهی سفری می شوند که بدون تردید پایان پر مخاطره ای 

خواهد داشت.
همسفر شدن دختران و زنان جوان با مردان غریبه و نامحرم، 
جز انزوا، گوشــه گیری و بی آبرویی دختران و بی قید و بند 

شدن مردان چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟
فضای مجازی و فرصت قابل توجهی کــه در اختیار اعضا و 
مخاطبان بی شمار خود قرار می دهد، نکته قابل تأملی است 
که گویا نظارت چندانی بر آن، از ســوی مجریان و مدیران 
مربوطه صورت نمی گیرد؛ اما اغلــب افراد و به ویژه جوانان، 
نیازمندی های رنگارنگ خود را در این شبکه ها جست وجو 
کرده  و به عبارتی غذای فکر و روح خود را بیشتر از این منابع 

دریافت می کنند.
برنامه های  شبکه های اجتماعی به  دلیل اینکه داخل کشور 

طراحی و  ساماندهی نشــده اند،  تابع قوانین ما نیستند و 
مشکالت و تبعات بی شــمار این عدم پایبندی، روز به روز 
در حال گســترش  بوده  و اخالق اجتماعــی را هدف قرار 

داده است.
حسین نوری خواه، کارشناس و پژوهشگر  فضای مجازی، 
در خصوص فعالیت برخی افراد در مدیریــت و  راه اندازی 
کانال های تلگرامی معتقد اســت شبکه های اجتماعی که 
در حال حاضر در کشور فعالیت می کنند، به قوانین موجود 
پایبند نبوده و با توجه به اینکه از فناوری رمز نگاری استفاده 
می کنند، امکان اینکه فیلترینگ هوشمند روی آنها اعمال 

شود،  وجود  ندارد.
وی افزود: امروزه کســب و کارهای بسیاری در شبکه های 
مجازی راه اندازی می شوند که مجریان آن در بیشتر موارد 
فعالیت خود را در قالب ناشــناس ادامه می دهند. از طرفی 
چون شبکه های اجتماعی در کشــور ساماندهی نشده اند، 
تابع قوانین ما  نیستند. این شبکه ها در موارد بسیاری، تنها 
بسترساز فعالیت های غیرقانونی شده  و انواع آلودگی های 
اخالقی در آنها دیده می شود که فضای فرهنگی جامعه ما را 

مورد هجوم قرار می دهند.
 ایجاد راه ارتباطی  و تسهیل در برقراری رابطه دختر و پسر 
نامحرم به هر شــکلی که صورت پذیرد، جرم است و مجرم 
یا مجرمان بایــد مورد پیگرد قانونی قــرار گیرند تا ویروس 

بی اخالقی متخلفان به سایرین سرایت نکند.
 در جامعه امروز  فرصت طلبان و سوءاستفاده گران متخلف، 
هــر روز راهی تازه بــرای کالهبــرداری و دور زدن و زیر پا 

گذاشتن قوانین پیدا می کنند.
نظارت جدی بــر عملکرد مجریان فضای مجــازی به ویژه 
»تلگرام«  )که از برنامه های پرمخاطب محسوب می شود(، 
امری بدیهی و الزم است؛ زیرا در صورت جریان سازی خالف 
قوانین عرفی و اخالقی کشــور، تبعات سنگین آن دامنگیر 
خانواده ها و جوانان هیجان زده می شود. اگر در جریان یکی 
از این سفرها که مدیران همسفریاب افراد را به هم می رسانند، 
برای فردی در خارج از کشور مشکلی ایجاد شود، چه کسی 
پاســخگو خواهد بود؟ شناخت همســفران تلگرامی، بجز 
فضای مجازی در چه بستر موجهی به دست می آید که افراد 
این گونه بی مهابا درخواست پیدا کردن همسفر را به مدیر 

چنین کانالی می دهند؟
غفلت از این موقعیت فراهم شــده در بستر  فضای مجازی، 
اخالق اجتماعی را به فساد می کشاند و در این میان جوانان 

به دلیل ناآگاهی، آسیب فراوانی  می بینند.
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 آنچه  می خوانید، یادداشــتی گزارش گونه اســت از ســوی یکی از همرزمان شهید
 »مرتضی حسین پور« :

»نیروهای داعش سحرگاه روز دوشــنبه ۱۶ مرداد، با ۳۰ دستگاه خودرو و سه عامل 
انتحاری به مقر اصلی کتائب سیدالشهدا و دو مقر تاکتیکی این مجموعه که با فاصله 

۱۵۰۰ متری از یکدیگر قرارداشته حمله سنگینی را شروع کردند.
در جریان این حمله نیروهای داعش بعد از منفجر شدن عوامل انتحاری، هر سه مقر 
مذکور را با اسلحه ۲۳ میلی متری زیر آتش ســنگین گرفتند،  به طوری که نیروهای 
مستقر در این پایگاه ها امکان نزدیک شــدن به خودروهای محمول خود را نداشته و 
الجرم فقط با سالح های ســبک اقدام به مقاومت کردند که  طی ۵۰ دقیقه درگیری، 
نیروهای دو مقر فرعی منجلمه مقری که »شــهید حججی« در آن حضور داشته به 
شهادت رسیدند و فقط مقر اصلی که شهید حسین قمی در آنجا حضور داشته با درایت 
و فرماندهی این شهید بزرگوار حفظ شد. در صورتی که فرماندهی شهید قمی نبود، االن 

ما یازده شهید ایرانی مثل شهید حججی داشتیم.
حسین قمی بعد از درگیری یک ساعته با مهاجمین داعشی از ناحیه پهلو مورد اصابت 
قرار گرفته و گلوله وارد ریه سمت چپ ایشان شد که باعث خونریزی شدید شده و بعد 

از حدود ۲۰ دقیقه به شهادت می رسد.
در طول این ۲۰ دقیقه قبل از شهادت، شهید قمی مدام نیروها را هدایت و با روحیه ای 
عجیب سعی در حفظ روحیه نیروهای خود داشت.شهید حسین قمی از سال ۱۳۹۲ 
تا لحظه شهادت بیش از ۲۰ بار به مناطق درگیری در عراق و سوریه اعزام شد. ایشان 
از فرماندهان محورهای عملیاتی »غوطه شرقی« دمشق در ســال ۹۲ بود که در آن 
عملیات دو همرزم و دوستش شهیدان »محمودرضا بیضایی« و »اکبر شهریاری« به 
فیض شهادت نائل آمدند.او همچنین از فرماندهان محور در عملیات آزادسازی جاده 

بلد،اسحاقی ، سامرا ، الدور ،علم ،تکریت ، بیجی ،ارتفاعات مکحول در عراق بود.
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دو عامــل، مرتضی را »پدیــده« کرد؛ یکی 
»تدیــن« و دیگری »جهــاد« و از همین رو  
وقتی در بین رزمندگان عراقی و افغانی نام او 
برده می شد همه دلگرم می شدند و به عنایت 
خدا و موفقیــت در کار اطمینان می یافتند. 
او در دل فاطمیون، زینبیــون و حیدریون 
به عنوان نیرویی مخلص، با اخالق و شــجاع 
شناخته می شــد و به عبارتی ترکیب زیبای 
»دین« و »جهاد« او را حسین قمی کرده بود. 

روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ شمســی، منطقه مرزی »جمونه« در »سوریه« )در مجاورت 
مرز »عراق«( مورد هجوم تروریست های »داعش« قرار گرفت که طی آن، رزمنده پاسدار 
»محســن حججی« به اســارت درآمده و جمعی از مدافعان حرم، به شهادت رسیدند. 
یک روز پس از این واقعه، تروریســت های »داعش« اقدام به انتشــار فیلمی از اسارت 
»محســن حججی« و پیکرش پس از شــهادت او کردند. این فیلم، در موطن »شهید 
حججی« آوازه ای تاریخی پیدا کرد و نام این پاســدار بی ادعا و گمنام نجف آبادی را در 

میان ایرانیان و حتی شیعیان منطقه، بر سر زبان ها انداخت.این روزها کمتر شیعه  
معتقد در سراسر جهان است که نام یا حداقل تصویر معروف »شهید محسن 

حججی« را نشناسد یا ندیده باشد. در این میان، نام دیگر شهید ایرانی در 
حمله »جمونه«، تحت الشعاع قرار گرفت و کمتر شناخته شد: »مرتضی 

حسین پور« شلمانی )با نام جهادی »حسین قمی«( »مرتضی حسین 
پور« از پاســداران نیروی قدس ســپاه بود که در زمان شهادت، 

فرماندهی عملیات »لشکر حیدریون« را بر عهده داشت. 
وی، دقایقی قبل از اسارت »محسن حججی« بر اثر 

اصابت گلوله به پهلویش، بال در بال مالئک گشود.

د؟ 
 بو

سی
ه ک

« چ
جی

حج
ن 

س
مح

ه »
ند

رما
ف

ید
شه

غه 
ناب

شــهید نه ســن زیــادی داشــت و نه 
فرصت آنچنانی؛ ولــی در همین دوره 
کوتاه آنچه از خود برجای گذاشــته به 
اندازه ای هســت که یک عمر موفق ۷۰ 
ساله بتواند بار آن را بر دوش بکشد. آن 
طور کــه بعضــی از نزدیک ترین هایش 
گفته اند شــهید سرپرســتی دو یتیم و 
یک »بدسرپرست« را برعهده داشته و 
 از پول کمی که دریافت می کرده به آنان 

می داده است. 
 او یک بار زندگــی اش را در واقع حراج 
کرده تا بتواند شــش خواهــر دم بخت 
یک دوســت را راهی خانه شوهر کند و 
دست آخر ماشــین را می فروشد تا یک 
دوســت نیازمندش را ســرپناه بدهد و 
وقتی پــدرش از او می پرســد خودت 
چی؟ می گوید ماشین که کمبود نیست 
 این همه ماشــین عمومی مال ماســت 

دیگر!

تقدیر  رهبر انقالب   ازشاعری که برای شهید ححجی شعر سرود

»شــراره های خورشید« نوشته مشــترک گلعلی 
بابایی و حســین بهــزاد، با محوریت شــخصیت 
شــهید همت و کارنامه عملیاتی لشکر ۲۷ محمد 
 رســول ا... روز سه شــنبه ۲۸ شــهریور رونمایی 

می شود.
»شــراره های خورشــید« مجموعــه رویدادهای 
متنوعــی از کارنامــه عملیاتــی لشــکر ۲۷ 
محمدرســول ا..)ص(، طی چهارماهه  پایانی سال 
۱۳۶۲ را در بــر می گیــرد. در این اثــر، حوادث و 
ماجراهای شــگفت انگیزی از تاریخچه  لشــکر ۲۷ 
محمدرســول ا... )ص( و واپســین ماه های حیات 
دنیوی فرمانده پرآوازه  آن، شــهید محمد ابراهیم 
همت درج شــده که عمده  آنها از جمله مهم ترین 
ناگفته های دوران دفاع مقــدس بوده و برای اولین 

بار چاپ می شوند.
مراسم رونمایی این کتاب هفتمین برنامه رونمایی 
از کتاب های نشــر ۲۷ بعثت خواهــد بود که برای 
برگــزاری آن از وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
سرداران یزدی، ریوندی، ذوالقدر، کاظمینی، احسان 
حسنی، نادرطالب زاده، فرزندان وبرادر شهیدهمت، 
برادر جاوید االثر احمد متوسلیان، فرزندان شهید 

حسین همدانی و سردارخضرایی مسئول باغ موزه 
دفاع مقدس دعوت شده است.

بازه  زمانــی وقایع مندرج در این کتــاب، از فردای 
خاتمه  عملیات والفجر۴ در جبهه  مریوان  - پنجوین 
شروع می شود و در سی امین روز اسفند سال ۱۳۶۲ 
و آخرین روزهای عملیات آبی - خاکی خیبر پایان 

پیدا می کند.
مراســم رونمایی از این کتاب روز ســه شنبه ۲۸ 
شــهریور از ســاعت ۱۷ تا ۱۹ در تاالر سوره حوزه 
هنری واقع در تقاطع خیابان سمیه و حافظ برگزار 

می شود.

با رونمایی از »شراره های خورشید«؛

شهید همت باز هم به تهران می آید 

»افشین عال « متنی را منتشــر کرد که در بسیاری از شبکه های مجازی 
باز نشر شــد. عال در این متن از تماس تلفنی دفتر مقام معظم رهبری به 
او برای تشکر از سرودن شعری در مورد شهید حججی خبر داده بود. در 

این متن آمده است:
»طی تماســی از دفتر مقام معظم رهبری، پیام سپاس و قدردانی ایشان 
به خاطر دو شعری که برای شهید محسن حججی سرودم به اطالع بنده 
رسید.« عال درباره لزوم پرداختن به شهدای مدافع حرم در قالب هنر گفت: 
»هر کسی که عرق ملی و مذهبی داشته و معتقد به آرمان های نظام باشد 
مطمئنا مسئله شهید حججی برایش مهم می شود. ادبیات ما هم مشمول 
این مسئله می شود. بسیاری از حماسه ها در قالب افسانه ها اتفاق می افتد 
و امروز شهید حججی خود حماسه ساز شده است، اما جای تعجب دارد 

که چرا برخی تحت تاثیر این موضوع قرار نمی گیرند و این همه عظمت که 
خودش شعر مجسم است  را نمی بینند.

  این مســئله بــرای من که یک شــاعر هســتم بســیار جای ســوال  
دارد.«وی افــزود: »قطعا تاثیــرات فداکاری هایی که شــهید حججی 
 و دیگر شــهدای مدافــع حرم انجــام می دهنــد، در آینده مشــخص 
می شود. اتفاقی که در سوریه می افتد تحت تاثیر مسائل سیاسی و نظامی 

است.
 تحلیل هایی را در این روزها می شــنویم که بیشترش علیه ماست و این 
تحلیل ها االن باعث می شود که فداکاری های شهدای ما کمرنگ جلوه داده 
 شــود، اما هر چه زمان بگذرد عظمت، حقانیت و مظلومیت شهدا اثبات 

می شود.«

قاب روز

کاظم فرامرزی، رزمنده ای است که به خاطر دسترسی اش به برخی منابع محدود و غیر قابل دسترس دفاع مقدس، توانسته مخاطبان زیادی را به صفحه اختصاصی اش در شبکه یکی از فرزندان حضرت روح ا...، در آرامشی دلچسب، آرمیده و قطرات باران، بر پیکرش نشسته است.
های اجتماعی جذب کند. آنچه می بینید، تعدادی از عکس های کمتر دیده شده از دوران جنگ تحمیلی است.

نماهایی متفاوت از حضور  رزمندگان در جبهه هاآرامش در زیر باران 

سر می برند، از ماه ای شب بیا تماشا
با ذکر یا اباالفضل)ع( بر لب بیا تماشا
ای کربال تنش را، حاالت رفتنش را
هر روز کن زیارت هر شب بیا تماشا

افتاده است یارم، آن ماه بی مزارم
بی سر به سینه خاک، مرکب بیا تماشا

من عاجزم ز وصفش، سوسن ز باغ برخیز
***

با کاکل پریشان کوکب بیا تماشا
ای نام و رسم و عنوان، خاکی بریز بر سر

مصدر بیا به پایین، منصب بیا تماشا
دیگر مرا نترسان ای مرگ بعد از این داغ

از سوختن چه دانی؟ ای تب بیا تماشا
بانو! مدافعت را بردند سوی مقتل

بر تل خویش بازآ  زینب بیا تماشا...
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پیروزی ایران مقابل آمریکا در دیداری نفس گیر 
تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ که در شهر 

ناگویا در حال برگزاری است با نتیجه 3 بر 2 مقابل آمریکا به پیروزی رسید.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در مراســم افتتاحیه نخستین 
دوره مسابقات بین المللی اسکواش 
جوانــان اصفهــان )اصفهان 
جونیور( اظهــار کرد: ورزش 
اســکواش برای نوجوانان و 
جوانان که نیاز به تخلیه انرژی 
خود دارند بســیار مناســب 
است.فریده روشن افزود: یکی 
از مشــکالت امروز جامعه نبود 
فضای تفریح و پر کــردن اوقات 
فراغت جوانان است. جوانان نیاز دارند انرژی 
خود را تخلیه کنند و این می طلبد که به ورزش و رشته هایی مانند 
اسکواش اهمیت بیشتری داده شود و با ایجاد فرصت برای پرداختن 
به ورزش، جوانان را از بسیاری از آسیب های اجتماعی دور کنیم.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان ادامه داد: باید زمینه پرداختن جوانــان و بانوان به 
ورزش هایی از این دست فراهم شود. الزم است فضاهای ورزشی در 
باغ های بانوان و حتی فضاهای عمومی و پارک ها گسترش پیدا کند.

روشن بیان داشت: آنطور که شنیده ام ایجاد زمین اسکواش هزینه 
چندان زیادی ندارد ولی حتی اگر هزینه زیادی هم داشــته باشد، 
با جذب مشارکت سرمایه گذاران به راحتی تامین می شود و عالوه 
بر توسعه اقتصاد فرهنگی، به توســعه گردشگری کمک می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در اصفهــان به جز اماکن تاریخی 
چیزی برای ارائه به گردشگران نداریم، گفت: به همین دلیل بیشتر 
گردشگران خارجی که وارد شــهر و استان اصفهان می شوند سن 
باالیی دارند و مکان هایی که موجب جذب گردشگران جوان شود، 
نداریم و این موضوع اهمیت گسترش فضاهای ورزشی و تفریحی 
را بیشــتر می کند. از طرف دیگــر می توان از ظرفیت شــهرهای 
خواهرخوانده اصفهان نیز برای توسعه ورزش اسکواش استفاده کرد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر:

توسعه ورزش  موجب جذب 
گردشگر جوان به اصفهان می شود

نقل قول روز

اتفاق روز

سیدجالل حسینی اگر چه بر خالف پژمان منتظری به اردوی تیم ملی 
برای بازی با کره جنوبی و ســوریه دعوت شد، اما نظاره گر بازی محمد 
انصاری در کنار مرتضی پورعلی گنجی در قلب خط دفاعی بود. درباره 
سیدجالل این بحث وجود دارد که او هم مثل منتظری احتماال در  پروژه 
جوانگرایی تدریجی کی روش در تیم ملی، چــاره ای جز این ندارد که 
جایش را به بازیکنان جوان تر دهد. نکته ای که باعث شده شایعه عجیبی 
درباره ســیدجالل منتشر شود. آنطور که ســایت خبر ورزشی نوشته 
کاپیتان پرسپولیس،  حداقل در تیم ملی دیگر شانس بازی ندارد؛ البته او 
خیلی دوست دارد آخرین جام جهانی دوران ورزشی اش را هم تجربه کند 
ولی اگر دیدید در بازی با روسیه چهارگوشه زمین را بوسید و از بازی های 

ملی خداحافظی کرد، تعجب نکنید.

این روزها  مهاجم تیم فرانکفورت  راهکار جدیدی برای فدراسیون سوئد 
ارائه کرده تا ماجرای قدوس برای این کشور دیگر تکرار نشود.

به نوشته سایت sportwitness انگلیس، برانیمیر هرگوتا به مسئوالن 
فدراسیون فوتبال سوئد پیشنهاد کرده که از زالتان ابراهیمویچ کمک 
 بگیرند تا اتفاقاتــی مانند ماجرای تغییر تابعیت ســامان قدوس تکرار 

نشود.
 زالتان در سال 2001 و در شرایطی که می توانست به خاطر والدینش 
برای بوسنی و کرواســی بازی کند، تصمیم گرفت برای تیم ملی سوئد 
بازی کند و حاال هرگوتا در مصاحبه ای گفته که اســطوره سوئدی ها 
می تواند به بازیکنان جوانی که قصد تغییر تابعیت دارند، مشاوره دهد و 

جلوی جدایی آنها از تیم ملی سوئد را بگیرد.

سید جالل با تیم ملی 
خداحافظی می کند

از تکرار ماجرای قدوس 
جلوگیری کنید

سرپرست تیم شطرنج ذوب آهن گفت: در لیگ برتر شطرنج باشگاه های 
کشور، دو بانوی شطرنج باز عضو تیم ذوب آهن 
حضور پیدا می کنند.حسین گلشنی 
اظهار کرد: مســابقات لیگ برتر 
شطرنج باشــگاه های کشور به 
مدت ســه روز از بیست  و دوم 
شهریور ماه جاری به میزبانی 
ســاری برگزار می شود.وی با 
بیان اینکه رقابت ها با حضور 
12 تیم در دو بخــش آقایان و 
بانوان صورت می گیــرد، افزود: از 
اســتان اصفهان تیم ذوب آهن در 
این مسابقات شــرکت دارد که در بخش بانوان انوشا مهدیان و طناز 
ازلی دو عضو شرکت کننده از این تیم با حریفان به رقابت می پردازند.

سرپرست تیم شــطرنج ذوب آهن اذعان داشت: االن هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیست چون اکثر بانوان شطرنج باز مطرح کشور در تیم های 
دیگر حضور دارند؛ سال گذشته نتایج در بخش بانوان خیلی خوب بود، 

امیدواریم امسال هم همان نتایج تکرار شود.

حضور ذوب آهن در لیگ برتر 
شطرنج باشگاه های کشور

منهای فوتبال

بوکس؛ گوشه رینگ خودخواهی ها

  از سفارش آقازاده ها 
تا تهدید منتقدان!

انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی بوکس آن هم 
از کشور کوبا که مهد این رشته رزمی است و به تازگی 
نیز بوکسورهایش قهرمان جهان شدند، آبی بر آتش بود. 
آتشی که از هدایت مربیان داخلی و اختالفات بی شمار 
آنها هر روز شعله ورتر می شد. عالقه مندان بوکس هنوز 
فراموش نکرده اند که ناطق نــوری در برهه ای از زمان 
حتی مجبور شد تیم ملی بوکس را به دو قسمت تبدیل 
کند و هر یک را به دست یکی از مربیان داخلی بسپارد تا 

آنها دست از سر هم بردارند.
مربی کوبایــی طبق سیاســت فدراســیون وقت که 
پشتوانه ســازی برای نســل قدیمی و طالیی بوکس 
بود تصمیم گرفت تا بدون توجه به نتیجه، دســت به 
جوانگرایی بزند. خمینز کوبایی به خوبی می دانست که 
با جوانان بی تجربه و بدون نام تیم خود مدال نمی آورد 
و سیبل انتقادات می شود، اما می تواند نسل جدیدی از 
ستاره های احتمالی را به بوکس ایران معرفی کند؛ البته 
همه این برنامه ها در صورتی محقق می شــد که وی 
چند ســال در رأس تیم ملی بوکس ایران باشد. اتفاقی 
که حاال و در آستانه ســه ماه مانده به پایان قرارداد وی 
صحبت های ضد و نقیضی از انتخاب جایگزین برای او 

شنیده می شود.
آرامش فعلی تیــم ملی بوکس ایــران را تنها می توان 
مدیون سرمربی خارجی دانست. اگرچه برخی در تالش 
هستند تا با تکیه بر مسائل مالی جذب سرمربی داخلی 
را به صرفه تر عنوان کنند، اما بدون شک توجهی به این 
موضوع ندارند که هزینه اختالفات شدید و سنگ اندازی 
مربیان داخلی برای هم به مراتب بیش از اینهاست ضمن 
اینکه ســرمربی کوبایی قراردادی نســبتا کم هزینه با 

بوکس ایران دارد.
در این میان تالش برخی از مربیان داخلی برای تصاحب 
جایگاه ســرمربیگری و خدمت به رشته بوکس در نوع 
خود جالب است. از رفت و آمدهای هر روزه به فدراسیون 
بوکس گرفته تا سفارش آقازاده ها و دوومیدانی کاران 
المپیکی و حتی در جدیدترین مــورد توصیه و تهدید 
منتقدان و البته وعــده حامیان مالی تنها بخشــی از 
اقداماتی است که برای سرمربی شــدن به کار گرفته 

می شود.
ایــن رایزنــی هــا و البــی هــا در شــرایطی انجام 
می شــود که طبیعتا کارنامه و عملکرد افــراد در این 
 رشــته مشــخص اســت و نیازی به چنیــن اقدامات

 نیست.

سوال روز

استقالل و نفت تهران کار ســختی برای حضور در لیگ قهرمانان 
دارند.دو تیــم ایرانی به احتمــال زیاد از 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حذف 
می شوند و جای خود را به دو تیم 
ایرانی دیگر یعنی ذوب آهن 
و سپاهان می دهند. روزنامه 
خبرورزشــی هم این خبر را 
تایید کرد و نوشت استقالل 
و نفــت تهران نتوانســته اند 
پرونده های مالی خود را حل و 
فصل کنند و بعید به نظر می رسد 
تا پایان زمانی که afc داده بتوانند 
چنین کاری انجام دهند و شــانس زیادی بــرای حضور در لیگ 

قهرمانان نخواهند داشت.

استقالل و نفت از آسیا حذف 
می شوند؟

محمد رشــید مظاهری، دروازه بان 28 ساله و گچسارانی تیم فوتبال 
ذوب آهن که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه خود دارد 
در تیم های استقالل اهواز و فوالد خوزستان نیز بازی کرده و به عنوان 
یکی از ارکان اصلی ذوب آهن محسوب می شود. این دروازه بان فوتبال 
کشورمان امیدوار است تیم فوتبال ذوب آهن با ورود امیر قلعه نویی به 
موفقیت های روزافزون خود دست یابد و با کسب عنوان قهرمانی دل 
هواداران  و مردم اصفهان را شــاد کند، در ادامه گفت وگوی تسنیم با 

رشید مظاهری را با هم می خوانیم:
شرایط خودت را پس از گذشت 5 هفته از مسابقات لیگ برتر 
چگونه ارزیابی می کنید؟در این چند هفته سپری شده از مسابقات، 
از لحاظ بدنی و روحی در باالترین سطح ممکن قرار دارم و تمام تالش 

خود را برای موفقیت ذوب آهن انجام می دهم.
وضعیت تیم ذوب آهن در این فصــل از رقابت ها با ورود امیر 
قلعه نویی چگونه اســت؟قلعه نویی یکی از مربیان مطرح کشور 
محسوب می شود و تا به اینجای رقابت ها بازی های نسبتا خوبی را از 
خود به نمایش گذاشته ایم. ورود قلعه نویی به ذوب آهن انتظارات را از 
این تیم باال برده و مطمئن هستم که ذوب آهن به نتیجه بسیار خوبی در 
این فصل از رقابت ها دست پیدا می کند. برای هماهنگ شدن با شرایط 
کادر فنی جدید نیاز به زمان داریم و امیدواریم با نتایج بسیار خوب در 

ادامه راه دل هواداران ذوب آهن و مردم اصفهان را شاد کنیم.
آینده  ذوب آهن در این فصل از رقابت ها را چگونه می بینید؟

به ذوب آهن این فصل خوش بینم و آینده بسیار خوبی در انتظار تیم 

ماســت. در آینده ای نزدیک بردهای متوالی خود را آغاز می کنیم و 
امیدوارم در پایان فصل با کسب عنوان قهرمانی، افتخار دیگری را به 

مجموعه افتخارات باشگاه ذوب آهن اضافه کنیم.
کارکردن با جورج تاوارز، مربــی این فصل از دروازه بان های 
ذوب آهن چگونه است؟این مربی از دانش بسیار باالیی برخوردار 
است و با تمرین های مدرن خود، آمادگی و انگیزه بسیار باالیی درون 
گلرهای تیــم ذوب آهن ایجاد کرده اســت. اگر در بدترین شــرایط 
روحی و بدنی نیز قرار داشــته باشــم با امید و انگیزه فراوان بر ســر 
 تمرینات ذوب آهن حاضر می شوم زیرا با چنین مربی با سطح باالیی 

کار می کنم.
به نظر شما مدعیان این فصل از رقابت های لیگ، چه تیم هایی 
هستند؟به نظر من پرســپولیس و ذوب آهن مدعیــان این فصل از 
رقابت های این فصل هســتند و از شانس بیشــتری برای قهرمانی 

برخوردارند.
 در این هفته با تیمی دیدار می کنید که با بازگشــت دوباره
 عبدا...ویسی شرایط جدیدی را تجربه می کند، این دیدار را 

چگونه ارزیابی می کنی؟
استقالل خوزستان با ورود دوباره عبدا... ویســی تیم خوبی را روانه 
مسابقات کرده و حریف ســختی برای ما خواهد بود. ضمن اینکه هر 
دیدار برای ما شرایط و دشواری خاص خود را دارد، اما شرایط برخی از 
تیم ها متفاوت است و باید برای آن  دیدارها با تمرکز فراوان وارد زمین 

مسابقه شویم.

رشید مظاهری: به موفقیت »ذوب آهن«در این فصل خوش بین هستم
قاب روز

تقدیر بازیکنان پارس جنوبی از تارتار
تمرین روز سه شنبه  پارس جنوبی جم یک حاشیه جالب داشــت و بازیکنان تیم جمی تصمیم 
گرفتند با سفارش یک کیک از زحمات مهدی تارتار، سرمربی خود تقدیر کنند. تارتار که در برنامه 
دو شنبه شب نود به عنوان بهترین مربی مرداد ماه لیگ برتر انتخاب شد، شاهد سورپرایز بازیکنانش 
بود. بازیکنان پارس جنوبی با سفارش یک کیک با عکس تارتار، کسب عنوان بهترین مربی مرداد 

را به او تبریک گفتند و جشن کوچکی را در تمرین تیم برگزار کردند.

کیوسک

مستطیل سبز

چرخ مســابقات لیــگ برتر فوتبــال ایران 
 پس از توقفی 21 روزه بــار دیگر به حرکت 
درمی آید. در این هفتــه تیم های اصفهانی 
به مصاف رقبــای اهوازی می رونــد و اتفاقا 
دیدارهای آنها را می توان از جمله مهم ترین 
بازی های هفته ششم به حساب آورد. تقابل 
فوالد و ســپاهان در ورزشگاه غدیر به خاطر 
رویارویــی قهرمانان لیگ های ســیزدهم و 
چهاردهم با یکدیگر مهم اســت و رویارویی 
ذوب آهن و استقالل خوزستان در استادیوم 
فوالدشهر به دلیل آنکه تکرار سوپرجام فصل 

پیش است، اهمیت دارد.

سبزپوشان اصفهانی امیدوارند تا مثل فصل پیش پذیرایی از 
استقالل خوزستان در ورزشگاه فوالدشهر برای آنها سرآغاز 
بردهای پیاپی در لیگ برتر و ســیر صعودی شــان در جدول 

رده بندی باشد.
به فاصله درست یک هفته پس از وداع تلخ و زودهنگام با جام 
حذفی سبزپوشان اصفهانی در بازگشت به لیگ برتر از استقالل 
خوزستان پذیرایی می کنند. میهمان اهوازی ذوب آهن که در 
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با قرعه مناسبی روبه رو 
شده بود توانست در تقابل خانگی با حریفی گمنام به آسانی 
جواز حضور در جمع 1۶ تیم پایانی را بگیرد و به سرنوشــت 
بسیاری از رقبای لیگ برتری و از جمله میزبان اصفهانی خود 

دچار نشود.
شاگردان امیر قلعه نویی که خیلی زودتر از حد تصور یکی از 
جام های بالقوه قهرمانی را از دست رفته دیدند لیگ هفدهم 
را هم خیلی خوب آغاز نکرده اند و با ســپری شدن یک ششم 
از مســابقات در کمربند میانی جدول قرار دارند؛ البته شروع 
نه چندان ایده آل و کمی پایین تر از ســطح انتظار ذوب آهن 
به این معنی نیســت که تیم اصفهانی عملکرد بدی داشته یا 
به این زودی از جمع مدعیان خارج شده است. دیدار خانگی 
برابر استقالل خوزستان می تواند به مانند فصل قبل به مثابه 
نقطه شــروعی برای اوج گیری ذوب آهن و حرکت این تیم به 
سمت رده های باالیی جدول باشــد به شرطی که مثل سال 
گذشته تمامی امتیازات بازی بی کم وکاست به حساب میزبان 
اصفهانی واریز شود.مالقات اســتقالل خوزستان و ذوب آهن 
در ورزشگاه فوالدشــهر، یادآور دومین سوپرجام برگزار شده 
فوتبال ایران است که به نفع تیم اصفهانی پایان 
یافت. دو تیم فصل پیش در کسوت قهرمان 
وقت لیگ و مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی 
رو در روی یکدیگر قرار می گرفتند اما در فصل 
جاری در حالی به هم می رسند که عناوین قبلی 
خود را به نفع تیم های تهرانی پرســپولیس و 
نفت از دســت داده اند.آخرین رویارویی 
دو تیم که یازدهم فروردین ماه سال 
جاری از هفته بیست وپنجم لیگ 
گذشته در ورزشــگاه غدیر برگزار 
شد با تقســیم امتیاز به پایان رسید. 
ذوب آهن اما در آخرین تقابل خانگی خود با اســتقالل 
خوزستان با گل های مهدی رجب زاده و احسان پهلوان 
میهمان اهوازی را برد. آن مسابقه که هفتم آبان ۹۵ 
از هفته دهم لیگ شانزدهم برگزار شد اولین دیدار از 
مجموع پنج مسابقه پشت سرهمی بود که تیم اصفهانی 
یکی پس از دیگری برد. باید دید میزبانی از اســتقالل 
خوزستان در ورزشــگاه فوالدشهر این 
بار نیز ســرآغاز موفقیت سبزپوشان 

اصفهانی خواهد بود یا خیر.

دو قربانی بزرگ مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به فاصله 
کوتاهی پس از بر باد رفتن رویاهایشــان بــرای قهرمانی در آن 
مسابقات، در تقابل رو در رو با یکدیگر به دنبال جبران مافات در 

لیگ برتر هستند.
به فاصله درســت یک هفته پس از وداع تلخ و زودهنگام با جام 
حذفی، طالیی پوشان اصفهانی ادامه ماموریت خود در لیگ برتر را 
پیگیری خواهند کرد. اتفاقا حریف پیش روی آنها در لیگ برتر به 
مانند تیمی که باعث کنار رفتنشان از جام حذفی شد خوزستانی 
است با این تفاوت که سپاهان هفته پیش در ورزشگاه نقش جهان 
رو در روی صنعت نفــت آبادان قرار گرفت، اما ایــن بار باید در 

استادیوم غدیر اهواز با فوالد خوزستان دیدار کند.
از قضا میزبان سپاهان با تیم اصفهانی کامال همدرد است زیرا دو 
روز پس از آنکه طالیی پوشــان در خانه، قافیه را به نفت باختند 
قرمزهای اهوازی هم به سرنوشت نســبتا مشابهی دچار شدند 
با این تفاوت که برخالف سپاهان آنها در ورزشگاه خانگی خود 
برابر رقیبی لیگ برتری شکست نخوردند بلکه باخت ناباورانه ای 
را برابر تیم لیگ یکی ایرانجوان بوشهر متحمل شدند تا یکی از 

بزرگ ترین شگفتی های جام حذفی به نام آنها به ثبت برسد.
اگرچه دمای هوای خوزستان نسبت به ماه گذشته کاهش یافته 
اما گرمای اهواز هنوز هم در ساعاتی از روز طاقت فرساست. از آنجا 
که دیدار فوالد و سپاهان پس از تاریکی هوا آغاز می شود شاگردان 
زالتکو کرانچار امیدوارند که در آن وقت از شب، هوا کمی خنک تر 
شده باشد و دمای باالی هوا در این مســابقه به چالشی جانبی 
برای آنها بدل نشود.ســپاهان هم مثل فوالد در حال حاضر یک 

تیم میانه جدولی محسوب می شود با این تفاوت که 
میزبان اهوازی به واســطه یک امتیاز بیشتری 
که در پنج هفتــه آغازین لیگ هفدهم گرفته 
چهار پله باالتر از میهمان رده دهمی خود در 
نیمه باالیی جدول جای خوش کرده است.از 

آخرین رویارویی فوالد و سپاهان در اهواز 

بیش  کمی 
از پنج ماه می گذرد. در آن مسابقه که هجدهم فروردین ماه 
سال جاری از هفته بیست وششم لیگ شانزدهم برگزار شد 
دو تیم به تساوی یک بر یک برابر یکدیگر رضایت دادند. 
با آن تساوی بیرون از خانه سپاهان همچنان در کورس 
رقابت با ذوب آهن برای تصاحب رده چهارم باقی ماند 
هرچند که در نهایت فصل را بــا همان رتبه پنجمی به 

پایان برد و به مانند همشهری خود آسیایی نشد.
دیدار قبلی با فوالد اولین مسابقه بیرون از خانه ای بود که 
در آن زالتکو کرانچار در بازگشت به سپاهان روی نیمکت 

تیم اصفهانی می نشست.

جبران مافات

 نبرد اصفهان و خوزستان در 
ایستگاه  ششم لیگ برتر؛ 

 تالفی حذفی
 در لیگ بـرتـر

تیتر روز

عربســتانی ها توقع داشتند، دو تیم از کشورشــان در نیمه نهایی 
حضور داشته باشــد، اماپرسپولیس موفق 
شد با وجود اخراج کمال کامیابی نیا 
در دقیقه 11 مسابقه با االهلی، 
سه گل به این تیم بزند و برنده 
شــود. عربســتانی ها تصور 
می کردند االهلی هم به نیمه 
نهایی می رســد و به همین 
دلیل خود را برای یک جشن 
بزرگ آماده کرده بودند. روزنامه 
الحیات عربستان هم تیتر جالبی 
برای این مســابقه انتخاب کرد و 

نوشت: »نقطه پنالتی، االهلی را سرنگون کرد!«

 تیتر جالب روزنامه عربستانی
 برای برد پرسپولیس

مالقات قهرمانان دیروز
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پاکسازی۳۵۹معبر از وجود موش ها
غالمرضا ساکتی، رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: ۶۷۷ معبر آلوده 
به موش شناسایی شده که تاکنون ۳۵۹ معبر از این تعداد، از وجود این حیوانات موذی 

به صورت کامل پاکسازی شده است.

با مسئوالن

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بد عهدی بیمه ها در پرداخت معوقات بیمارستان ها، 
داروخانه ها و شرکت های پخش دارو باعث شده داروخانه ها زیر بار قرض بانکی و سود باالی آن بروند.

حسین یوسفی با بیان اینکه حجم و عمر بدهی بیش از یکسال، شرکت های تولید دارو را با مشکل مواجه کرده است، 
افزود: بیمارستان های دولتی استان ۵00 میلیاردتومان از بیمه ها طلبکارند.

عضو انجمن داروسازان اصفهان نیز با اشاره به اینکه شــرکت های پخش دارو دیگر توانایی خرید دارو، توسعه شرکت، 
ترخیص کاال از گمرک و حتی پرداخت حقوق کارکنان شــان را ندارند گفت: شــرکت های تولید کننده دارو به دلیل 
مشکالت اقتصادی، توان تولید وخرید مواد اولیه را ندارند وخط های تولید یکی پس از دیگری به سمت توقف می روند.
غالمحســین اخوان افزود: تاخیر در پرداخت بدهی ها تاثیری مستقیم 
بر مطالبات پخش استانی، سراســری و تولیدکنندگان،تامین کنندگان 

و واردکنندگان دارو دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان نیز درخصوص مشــکل 
نقدینگی دارو ســازان گفت: تامین اجتماعی از دولت طلبکار است وتا 
زمانی که این بدهی پرداخت نشود، نمی توان مشکل تامین هزینه های 
تولیدکنندگان دارو را برطرف کرد. علی اعتصام پور با بیان اینکه درآمد 
سازمان های بیمه گر به رونق اقتصاد کالن کشور وابسته بوده و مشکالت 
رونق اقتصادی کشور دامنگیر سازمان های بیمه گر نیز شده است، افزود: عمده سرانه بیمه ای که سازمان تامین اجتماعی 

از بیمه شدگان می گیرد، بیش از این کسری صرف هزینه درمان بیمه شده می شود.

امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شود؛ 
چرا که  مشاغل خانگی فرصتی برای رفع معضل بیکاری و ایجاد شغل های جدید است و عالوه بر اینکه در رشد و توسعه 

اقتصادی تاثیر می گذارد، می تواند در زمینه توسعه اجتماعی نیز باعث تغییرات مثبت شود.
در همین خصوص دومین بازارچه تولیدات مشاغل خانگی با عنوان »طعم مهربانی« در ۲ منطقه شهرداری اصفهان با 

مشارکت فرهنگسراهای سطح  منطقه برگزار شده است.
مدیر منطقه ۲شهرداری اصفهان در این رابطه می گوید: اکنون مشاغل خانگی بانوان در سراسر دنیا طرفداران بسیاری 
پیدا کرده و در این راستا شهرداری اصفهان به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار بازارچه های عرضه محصوالت 

تولیدی بانوان را در دستور کار خود قرار داده است.
محمد حسین جعفری افزود: در این نمایشگاه صنایع دستی مانند چرم، 
میناکاری، منبت، خاتم، لوازم التحریر، ملزومات مدرســه و غیره، ارائه و 
همچنین نشست های مختلفی با حضورکارشناسان برای عموم شهروندان 

برگزار می شود.
وی با اشــاره به اینکه این نمایشــگاه تا پایان ماه جاری دایر است، ادامه 
داد: شــهروندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند به خیابان امام 
خمینی)ره(،  پارک قلمستان، کتابخانه قلمســتان از ساعت ۱۷ الی ۲۳ 

مراجعه کنند.شایان ذکر است این بازارچه با هدف زمینه سازی و حمایت از کارآفرینی و مشاغل خانگی راهبردی موثر 
برای مشارکت مردم و نهادها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برپا شده و پذیرای بازدیدکنندگان است.

مدیر منطقه ۲ شهرداری:

دومین بازارچه »طعم مهربانی« برپا شد
زنگ خطرپرداخت نکردن مطالبات شرکت های دارویی در اصفهان به صدا در آمد؛

داروسازان خواستار پرداخت مطالبات دارویی  شدند

زاینده رود کم کم بوی سیب حرمش می آید... بوی ماه محرم و پرچم و کتل 
و َعلَم. در آستانه فرارسیدن ماه سوگواری سید و ساالرشهیدان، 
پانزدهمین اجالس بین المللي پیرغالمان حسیني از صبح دیروز و در دومین روز حضور 

پیرغالمان در تاالر کوثر اصفهان آغاز شد.
در ابتدای این مراسم، قاري قرآن نیك نصیر لحظاتي چند به تالوت قرآن کریم پرداخت 
و سپس گروه تواشیح به ذکر چند بیت سروده در مدح شهدای دفاع مقدس پرداختند.

در ادامه، سیستاني دبیر اجالس پیرغالمان حسیني، ضمن خیرمقدم به پیرغالمان 
و خادمان حسیني و ارائه گزارشاتي از پانزدهمین اجالس پیرغالمان حسیني گفت: 
اصفهان همواره در عرصه مسائل دیني و فرهنگي پیشــتاز بوده است. این استان در 
دوران هشت سال دفاع مقدس، شهیداني همچون خرازي، همت و...تقدیم انقالب و 
کشور کرده و به طور کلی با ۲۳ هزار شهید، ٤۹ هزار جانباز، ٤ هزار آزاده و تعداد زیادي 

رزمنده، در عرصه انقالب پیشتاز بوده است.
معاون اســتاندار اصفهان تاکید کرد: اصفهان هم اکنون در دفاع از حرم تعداد زیادي 
شهید را تقدیم انقالب کرد؛ این شهر عالوه بر اینکه مهد گردشگري و فرهنگ است در 

عرصه باورهاي حسیني هم پیشتاز است.
در ادامه این برنامه، پیام آیت ا... مظاهري، مدیر حوزه علمیه استان اصفهان نیز قرائت 
شد. در قسمتی از این پیام آمده است: »این اجالِس مردمی که سنتی حسنه به منظور 
تکریم از خادمان فرهنگ واالی عاشورا و تمجید از اهتمام و مساعی آنان در زنده نگاه 
داشتن نام و یاد شهدا و پیام نهضت حسینی است، فرصتی مغتنم و ظرفیتی مناسب 
برای تجلی جامعیت و فراگیر بودن گفتمان حســینی است و از همین روست که در 
میان میهمانان ارجمند داخلی و خارجی این اجالس، عالوه بر شخصیت های محترمی 

از برادران اهل سنت، چهره های مبّرزی ازسایر ادیان توحیدی و ابراهیمی نیز حضور 
دارند؛ چرا که حسین بن علی)ع( وارث آدم و وارث نوح و وارث ابراهیم و وارث موسی و 
وارث عیسی و وارث محمد)ص( و وارث همه فضیلت ها و پاکی ها و خوبی های پیامبران 

الهی است... .«
آیت ا...طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان که از میهمانان این مراســم بود، با اشاره به 
اهمیت برگزاری اجالس پیرغالمان حســینی در اصفهــان گفت: من گمان می کنم 
لقب پیرغالم برای خادمان و خدمتگزاران آستان حسینی چندان مناسب نیست؛ چرا 
که کلمه غالم در زبان عربی به معنای پسر و در زبان فارسی به معنای نوکر است، در 
حالی که ائمه معصومین)ع( نه از ما غالمی می خواهند و نه نوکری، بلکه می خواهند 
 آدم باشــیم. کلمه »پیر« هم مانع از ورود جوانان عاشق ائمه معصومین به این جمع 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه سینه زنی و گریه کردن فقط احساسات مذهبی انسان را تحریك 
می کند گفت: بدانید که این کارها رشــد فکری به انســان نداده و فلسفه قیام امام 
حسین)ع( را به مردم نشان نمی دهد؛ بنابراین در کنار این فعالیت ها باید به فکر رشد 

معرفت مردم و مخاطبان هم بود.
رسول زرگرپور استاندار اصفهان، از دیگر میهمانان مراسم افتتاحیه بود که  خطاب به 
حضار گفت: به شهر گنبدهای فیروزه ای، شهر منارهای بلند اذان، شهر گل های زیبا، 
شهر ایثار و شهادت و شهر ۲۳ هزار شهید گلگون کفن، شهر شهید خرازی و کاظمی و 
ردانی پور و همت و محمدی کیا و شهید حجت خدا محسن حججی خوش آمدید.  شما 
به استانی قدم گذارده اید که سابقه ۱0 هزار ساله دارد و ٤ بار پایتخت بوده و امروز هم 

پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است. ما به این پایتخت می بالیم.

وی ادامه داد: شــما به اصفهان، مرکز اســتانی قدم گذاشــته اید که دیــن باوری و 
شهیدپروری و والیت مداری در بین مردم آن جایگاه مهمی دارد و وجود ۶ هزار امامزاده 
و ۵٤00 مسجد، ۵ هزار هیئت مذهبی بزرگ و ۶ مداح بزرگوار مؤید این مطلب است. 

خوش آمدید به شهر زیبای خدا!
استاندار اصفهان تاکید کرد: خدا را شاکرم که در بین برگزیدگانی هستم که باالترین 
مدال افتخار خدمتگذاری آستان اهل بیت را بر گردن دارند؛ امامی که احیایش برای 

دین جدش بود و ایثارش الگویی تمام عیار برای مجاهدان راستین.
فروغی رییس اجالس و رییس بسیج صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز سخنران بعدی 
بود که به ایراد ســخنانی درخصوص اهمیت و ارزش برگزاری این اجالس در استان 
شــهیدپرور اصفهان پرداخت و گفت: محوریت این اجالس، پیرغالمان هســتند و 

مسئولین نیز با برگزاری این اجالس کار ارزنده ای را بر عهده دارند.
سال گذشته گفته شد که قرار اســت مداحان بنامی همچون میثم مطیعی و مهدی 
سلحشور در اجالس پیرغالمان شرکت کرده و در آیین عباگذاری به صورت نمادین 
حضور داشته باشند و از این پس در حین مداحی عبا به دوش بیندازند؛ برنامه ای که 
البته برگزارنشد. امسال هم درحالی که از مدت ها قبل زمزمه هایی درباره حضور برخی 
مداحان سرشــناس از جمله منصور ارضی در اجالس پیرغالمان در اصفهان شنیده 
می شد، درنهایت این اتفاق رخ نداد و»حاج مهدی منصوری«، »حاج حسین سازَور« و 

»سیدرضا نریمانی« مداحانی بودند که در آیین افتتاحیه به مدیحه سرایی پرداختند.
الزم است ذکر کنیم که در این برنامه آیت ا... مظاهري مدیر حوزه علمیه استان اصفهان، 
زرگرپور استاندار اصفهان، آیت ا... اختري رییس مجمع جهاني اهل بیت)ع( و مصطفي 

خرسندی رییس کانون مداحان نیز حضور داشتند.

آیين افتتاحيه پانزدهمين اجالس بين المللي پيرغالمان حسينی در اصفهان برگزارشد؛

بوی سیب حرمش میاد...

مدیر پروژه دوربرگردان شهدای اشکاوند خبر داد:

پیشرفت ۷۸درصدی دوربرگردان 
شهدای اشکاوند

مدیر پروژه دوربرگردان شهدای اشکاوند اظهار کرد: پروژه احداث 
دور برگردان شــهدای اشکاوند، حدفاصل پل شــهدای اشکاوند و 
سپاهان شهر بوده و تاکنون ۷۸ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 

است.
مجید براتی ادامــه داد: این دوربرگردان برای دسترســی عموم و 
میهمانانی که می خواهند از مرکز همایــش های بین المللی امام 
خامنه ای )مدظله العالی( خارج شــده و به سمت فرودگاه حرکت 

کنند، ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: این دوربرگردان دارای ۲ رمپ به ارتفاع ۷ متر بوده 
و بخشــی از رینگ چهارم حفاظتی ترافیك اصفهان نیز محسوب 
می شود. مدیر پروژه دوربرگردان شــهدای اشکاوند با اعالم اینکه 
اعتباری بالغ بــر ٤ میلیارد و ۷00 میلیون تومــان برای این پروژه 
در نظر گرفته شده است، خاطرنشــان کرد: در این پروژه ۲0 هزار 
مترمکعب خاک برداری، ۹۶٤ هزار کیلوگرم آرماتوربندی، ۱۱هزار 

و ۵00 مترمربع قالب بندی انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان تاکسيرانی شهرداری خبرداد:

 ثبت نام۷۰ هزار نفر از والدین 
برای سرویس مدارس

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
سهمیه های شــرکت های مجاز حمل و نقل مسافر برای سرویس 
مدارس به آموزش و پرورش اعالم شــده و ثبت نام برای سرویس 
مدرسه در این شرکت ها بر اســاس درخواست شهروندان در حال 
انجام است.سیدرضا جعفریان تصریح کرد: سازمان باید قبل از آغاز 

سال تحصیلی برای سرویس های مدارس برنامه ریزی کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸ هزار و ۵۲۲ خودرو برای سرویس دهی 
به دانش آموزان ثبــت نام کرده اند، عنوان کــرد: یك هزار و ۱۳۳ 
تاکسی پالک قرمز، ۱۸0 تاکسی ون، ۳0 دستگاه اتوبوس مدرسه، 
۷هزار و ۱۲۶ خودروی پالک ســفید و ۵۳ شــرکت حمل و نقل 
دانش آموزی برای سرویس دهی به دانش آموزان ثبت نام کرده اند.

جعفریان اضافه کرد: همچنین تاکنون ۷0 هزار نفر برای فرزندان 
خود درخواست سرویس کرده اند.

همزمان با آغاز سال جدید تحصيلی؛

تور مترو گردی ویژه دانش آموزان 
برپا می شود

سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان و حومه گفت: تور متروگردی 
ایســتگاه های قطارشــهری اصفهان و همچنین طــرح آموزش 
شهروندی مترو، همزمان با راه اندازی فاز سوم خط یك، با استقبال 

گسترده شهروندان اصفهانی آغاز شد.
به نقل از روابط عمومي سازمان قطارشهری اصفهان و حومه، محمد 
نورصالحی با اشــاره به ضرورت توجه به برنامه های فرهنگ ساز به 
منظور افزایش گرایش مردم به موضوع حمل و نقل پاک و بخصوص 
مترو اظهار کرد: تور متروگردی ایستگاه های قطارشهری اصفهان 
با حضور اقشار مختلف مردم، در حال حاضر به صورت دائمی اجرا 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، شهروندان مختلف پس از ثبت نام 
و معرفی، در ایستگاه های قطارشهری اصفهان حضور پیدا کرده و 
ضمن آشنایی با محل ایستگاه ها، ســازه ها، معماری و بخش های 
مختلف ایستگاه، در دوره های آموزش شهروندی شرکت می کنند.

نورصالحی اضافه کرد: مربیان مدارس، مهدکودک ها، دانش آموزان، 
دانشجویان، مدیران فرهنگســراها و اعضای کانون های فرهنگی 
هنری مساجد و دیگر شــهروندان اصفهان، از این طرح استقبال 
کرده اند.گفتنی اســت همزمان با آغاز ســال تحصیلی، قرار است 
برنامه های ویژه ای برای دانش آمــوزان اصفهانی در این خصوص 

درنظر گرفته شود.

ایـن روزهـا پانزدهمیـن اجـالس 
پیرغالمـان حسـینی در اصفهـان 
درحال برگزاری اسـت؛ اجالسی که 
از چندروز مانـده به محرم، »بوی 
سـیب حرم« را به شـهر آورده. 
روز گذشـته آییـن افتتاحیـه 
اجالس در تاالرکوثر اصفهان 
و بـا حضـور مسـئوالن 

اسـتانی برگزارشـد.
 »سیدرضا نریمانی« 
و »حـاج حسـین 
سـازور« از جمله 
مادحینـی بودنـد 
ایـن  در  کـه 
افتتاحیه مداحی 

کردنـد.
مـداح اصفهانی با 

آن لهجه شـیرین در حضور جمع کثیری از پیرغالمان حسینی 
از سرتاسـر جهـان، پشـت میکروفـون قرارگرفـت و بـه مدیحه 
سـرایی پرداخت. »نریمانی« در حاشـیه اجالس گفـت و گویی 

انجـام داد کـه در ادامه مـی خوانید: 
مداحـی کـردن در حضـور ایـن همـه پيرغـالم امـام 

حسـين)ع( چـه حـس و حالـی دارد؟
برای مـن باعـث افتخار بـود کـه این طـوق برگـردن مـن افتاد 
تـا امـروز بازهم فرصـت نوکـری کـردن بـرای امام حسـین)ع( 
در حضـور پیرغالمـان و همه نوکرهای ایشـان را داشـته باشـم.
این اجالس سـال های قبل هم برگزارشـده؛ امـا به نظر 

می رسد امسال با شـکوه بيشـتری برپاشده است.
بلـه، پیرغالمان حسـینی بـه اصفهـان تشـریف آوردنـد و عصر 
سه شـنبه هـم در گلسـتان شـهدا گردهـم آمدنـد. به نظـر من 
همـه اینهـا یـك طـرف،  موضوعی کـه من احسـاس مـی کنم 

قشـنگی ایـن اجـالس را بیشـتر کـرد، ایـن اسـت کـه امـروز 
هرکسـی وارد ایـن سـالن شـد، مـی دیـد همـه آنهایـی کـه 
آمده انـد، از پیرغالمـان و مقامـات اسـتانی و کشـوری گرفته تا 
من کمترین، همـه نوکر امـام حسـین)ع( هسـتند. درواقع این 
اجـالس ورای هر پسـت و مقـام و جایگاهی یك نکته مشـترک 
و ویـژه دارد و آن هـم اینکه همـه آمده اند تـا نوکری خـود را به 

سیدالشـهدا)ع( نشـان دهنـد.
شـما خودتان چندسـال اسـت مداحی می کنيد؟ هنوز 

پيرغالم نشـده اید!
بهتر است بگویم چندسال اسـت نوکری می کنم.۲۲یا۲۳سالی 
هسـت که توفیق و افتخار نوکری کردن را دارم. از ۷-۸ سـالگی 
لطف اهل بیـت و سیدالشـهدا)ع( شـامل حالم شـد که مـا را به 

نوکری قبول کردنـد؛ البته امیـدوارم قبول کرده باشـند.
در بين نوحـه هایی کـه خواندید، کـدام یک بيشـتر با 

دل خودتان بـازی کرد و دلتـان لرزید و یکپارچه شـور 
شـدید؟ احتماال همان شـعر معروف »منم باید برم...« ؟
بلـه، فکـر می کنـم مـردم هـم حـرف مـرا تاییـد کننـد و قطعا 
همین طور اسـت. روزی که خدمت مقام معظم رهبری رسـیدم 
و شـعر مدافعان حرم را خواندم، هم خودم، هـم حضرت آقا و هم 
مردم، همگی گریـه کردیم و حال عجیبی داشـتیم. نه فقط آنجا 
که هرجـای دیگری هم این شـعر را خواندم، خودم اولین کسـی 

هسـتم که دلم می لـرزد و اشـکم جاری می شـود.
محرم نزدیک اسـت؛ در آسـتانه ایـن ماه، چـه دعایی 
 درحـق خودتـان و همـه نوکـران امـام حسـين)ع(

 دارید؟
اولیـن دعا ایـن اسـت کـه زنـده باشـیم و محـرم را درک کنیم. 
دومیـن دعایم این اسـت که معرفت اشـك بـر امام حسـین)ع( 
نزد مـا بیشـتر شـود و بـا معرفـت گریه کنیـم و بـه برکـت امام 
حسـین)ع(، رزق نوکری مان در محرم امسال بیشـتر شود و امام 
 حسـین، هم در این دنیا و هـم در آن دنیـا  ما را بـه نوکری قبول 

کنند. 

»سيدرضا نریمانی« در حاشيه افتتاحيه اجالس پيرغالمان حسينی در اصفهان: 

آمده ایم »نوکری« کنیم

شهرداری

                              مهدی زرگر / زاینده رود

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

باخبر  شوید:

نمایشنامه خوانی »الموزیکا«
مکان: موسسه فرهنگی هنری رویش مهر

زمان: تا ۲٤شهریورماه)فردا(

+  اصفهان

دامنه فعالیت واحد امور حقوقی شهرداری اصفهان، وسیع بوده و نوع فعالیت های روزمره آن بسیار حائز اهمیت 
است. مسئولیت حساس و خطیر اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداری در رابطه با دعاوی مطروحه 
علیه شهرداری و طرح دعاوی به منظور وصول حقوق شهرداری، رفع اشکاالت حقوقی موجود در واحدها و 
حل و فصل آنها و اظهار نظر حقوقی در رابطه با سواالت مطروحه از سوی واحدهای تابعه، همچنین تنظیم 
دادخواست شکوائیه کیفری، اظهارنامه و اخطاریه، مزایده و مناقصه و همکاری در اجرای آرای کمیسیون های 
موضوع کانون شهرداری ها، پاسخ استعالم های مراجعه، ابالغ قوانین و مقررات و چگونگی اجرای آنها و شرکت 
در کمیته ها و کمیسیون های خاص و غیره، ازجمله وظایفی است که اداره حقوقی شهرداری  برعهده دارد. 
در این خصوص مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارداشــت: امور حقوقی شهرداری اصفهان تقریبا 
۱0 وظیفه مهم و اساسی بر عهده دارد که از جمله آنها رسیدگی به مشکالت حقوقی شهروندان و اعالم نظر 
مشورتی در موارد ارجاعی، تهیه و تنظیم لوایح دفاعی و انجام وظایف نمایندگی از طرف شهرداری، تقاضای 

تعقیب متجاوزان به حقوق شهرداری که همان تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می شود، بررسی اطالعات 
جمع آوری شده جهت ارائه نظریات مشورتی، وصول بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها، رسیدگی به 

اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح و اظهارنظر درباره آنهاست.
مسعودحیدری تصریح کرد: با توسعه شهر نشــینی و اجرای صحیح قوانین، می توانیم موفقیت هایی کسب 
کنیم و آن چیزی که برای مردم در توسعه شهرنشــینی می ماند، سنگ و آجر نیست بلکه اقدامات اثربخش 

شهرداری است که برای مردم ماندگار خواهد بود.
وی ادامه داد: شهرداری معموال برای اجرای طرح ها و پروژه های خود با اراضی، ابنیه و تاسیساتی که به نوعی 
در مســیر قرار گرفته برخورد می کند اما با حفظ حقوق مردم نسبت به آزادسازی آنها اقدام می کند چرا که 

اجرای طرح ها نباید متوقف بماند.
مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان گفت: طبق ماده ۸ و ۹ الیحه قانون نحوه خرید و تملك اراضی، تصرف 
اراضی، ابنیه و تاسیسات قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملك و حقوق مالك برای شهرداری مجاز نیست 
و شهرداری بدوا، قبل از تصرف موظف است به نوعی قیمت ملك و حقوق مالك را پرداخت کند؛ مگر در مواقعی 
که استنکاف مالك از انجام معامله صورت گیرد یا مواردی همچون اختالف در مالکیت، مجهول بودن مالك، 

فوت مالك و غیره که انجام معامله برای شهرداری میسر نباشد.
مسعودحیدری با اشاره به اینکه اطالع از قوانین و مقررات شهرداری، هم برای کارشناسان و مدیران شهرداری 
و هم برای مردم الزم است گفت: در این راستا اداره امور حقوقی شهرداری اصفهان به کمك دستگاه قضائی 

کالس هایی را برای کارمندان اداره حقوقی  و مدیران و پرسنل مناطق برگزار کردیم تا با قوانین آشنا شوند.
وی در مورد زمان برپایی این کالس ها تصریح کرد: تصمیم بر آن شــد که پنجشــنبه هر هفته با دعوت از 
کارشناسان دادگستری، قوانین و مقررات حقوقی شهرداری را مرور کنیم تا مبادا حقوق شهروندان تضییع 

شود.
به گفته مدیر امور حقوقی شــهرداری اصفهان، در این اداره بخشــی تحت عنوان »چــاپ و تدوین قوانین 
ایجاد شده« وجود دارد که وظیفه اســتخراج  قوانین و مقررات حقوقی و قراردادن آن در اختیار همکاران را 
برعهده دارد. حیدری یادآور شد: کتاب قوانین و مقررات شهرداری در ۹00 صفحه در حال چاپ است که به 

افزایش اطالعات مردم و کارکنان شهرداری کمك می کند.
وی خاطرنشان ساخت: هر هفته صفحه ای از روزنامه اصفهان زیبا با عنوان »آنچه مردم باید درباره شهرداری ها 

بدانند« به چاپ می رسانیم تا قوانین به اطالع شهروندان برسد.

در900صفحه؛

کتاب قوانین و مقررات شهرداری منتشر می شود
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پیامبر اکرم صلی ا...علیه و آله :
سرگرمی داشته باشید و تفريح کنید؛ چرا که خوش نمی دارم در دين 

شما درشتی و سختی ديده شود.
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بزرگ ترین تفاوت میان کسانی که موفق می شوند 
با کسانی که به موفقیت نمی رسند چیست؟ مطمئنا 
نوع نگرش افراد، مهم ترین و اصلــی ترین تفاوت 
میان آنهاست. ذهنیت مثبت، ابزار کوچکی است که 
می تواند شما را به تغییرات بزرگ رهنمون سازد و در 
راه رسیدن به احساس اعتماد به خود، عزت نفس و 

شایستگی، نقش موثری داشته باشد.
بدون شــک هر فردی، در هر مرحله ای از زندگی 
خود که به موفقیت دست می یابد، نیاز به ذهنیت و 
تفکری مثبت داشته است. پس شما نیز برای رسیدن 
به جایگاه های باالتر به آن نیاز دارید. پنج عاملی که 
در ادامه معرفی می کنیم به شما کمک می کنند که 
در راه رسیدن به موفقیت به نگرش و ذهنیت مثبت 

دست پیدا کنید.
گفت وگو با خود

فکر می کنید تنها صحبت کردن با کسانی که به آنها 
اعتماد دارید و حرف هایشان برای شما مهم است، 
در شــکل گیری تفکرتان کفایت می کند؟ جواب 
این سوال کامال منفی اســت. گفت وگویی که شما 
با خودتان انجام می دهید و حرف هایی که در نزد 
خود بازگو می کنید مهم ترین چیزی است که در 
فکر و نگرش شما تاثیر می گذارد.قطعا شما هم با این 
نظر موافق هستید که ما در طول روز بارها و بارها با 
خودمان حرف می زنیم و در نهایت همین گفت وگو 
با خودمان باعث می شود که مفاهیم و باورهایمان 

در رابطه با توانمندی هایی که داریم شکل بگیرند.
پس به حرف هایی که با خودتان می زنید بیشــتر 
دقت کنید و مراقــب گفته هایتــان در مورد خود 
باشید. این حرف ها، به مانند دانه هایی هستند که 
موفقیت از آنها جوانه می زند و ســبز می شود. در 
نتیجه هر چه این دانه ها شامل حرف های مثبت و 
الهام بخش باشند تاثیر به مراتب باالتری روی فکر 

شما خواهند داشت.
اراده

اراده ای که در راه رسیدن به موفقیت با خود به همراه 
دارید، موفقیت شــخصی و حرفه ای شما را شکل 
خواهد داد. آیا اراده ای که برای انجام کارها دارید، 
به اندازه ای هست که وضعیت شما را برای تالش در 
مسیر موفقیت به چالش بکشد؟ اگر پاسختان به این 
سوال منفی است، باید وسیع تر فکر کنید و کمی از 
حاشیه امنی که برای خود ساخته اید فاصله بگیرید.
مطمئنا آسودگی و آرامش را با فاصله گرفتن از این 

حاشیه امن فکری به دست خواهید آورد.
 با داشــتن اراده ای بزرگ تر و مصمــم بودن برای 
رســیدن به موفقیت می توانید تغییرات بزرگ را 
به وجود بیاورید. پس دیدی گسترده و واقع بینانه 
در مورد خود داشته باشــید و به نتایج بزرگ تری 

فکر کنید. 

مهارت زندگی

 راه های  ساده 
برای داشتن ذهنیت مثبت

یادداشت

ندا شاه نوری شکست
فکر کنم جمله معروف شکســت پل پیروزی 
است را »ناپلئون« گفته بود. منظورش هم این بود که آدم تا شکست 
نخورد و تجربه کسب نکند، پیروز نمی شود؛ البته این به شرطی است 
که آدم بتواند بعد از شکست دوباره روی پاهایش بایستد و کمر راست 
کند. مثال جناب »گراهام بل« هی برای اختراع تلفن تالش کرد و هی 
شکست خورد. مدام توی دهنی تلفن اختراعی اش می گفت الو ولی 
کسی آن طرف خط نمی شنید. معلوم نیست چندبار شکست خورد 
تا باالخره موفق شــد، اما شکســت گراهام بل با شکست خود جناب 
ناپلئون فرق می کند. بعضی وقت ها شکست خوردن به قیمت جان 
یا تغییر مسیر زندگی آدم تمام می شود. اینجور مواقع دیگر بعید می 
دانم شکست، پل پیروزی باشــد. به این ترتیب شکست هم داریم تا 
شکست)!( و نمی شود همیشه حکم کلی داد. خدا را شکر ما مثل جناب 
ناپلئون مجبور نیستیم سر سیاه سرمای زمستان لشکر جمع کنیم و راه 
بیفتیم سمت روسیه که از آنجور شکست ها هم بخوریم. ما فوق فوقش 
مدل جناب ادیسون یا گراهام بل شکست می خوریم. بابت این موضوع 
هم باید خوشحال باشیم چون کارهایی انجام می دهیم که اگر در آنها 
به نتیجه نرسیم می توانیم برگردیم و همه چیز را درست کنیم. اگرچه 
این وسط مقداری از وقت، سرمایه و اعصابمان را هزینه کرده ایم اما به 
قول آن ضرب المثل معروف این فقط مرگ است که چاره ندارد. توی 
همین زندگی روزمره و معمولی ما یک عده در زمان متوقف می مانند 
انگار در اتفاقی که افتاده یخ می زنند و تبدیل به مجسمه می شوند. نمی 
توانند بعد از شکست از جایشان بلند شوند یا چون فکر می  کنند دنیا به 
آخر رسیده و از این به بعد قرار است وضعشان همین باشد، نمی خواهند 
که تکه های خرد شده را جمع کنند و به هم بچسبانند. به همین وضع 
عادت می کنند و خودشــان را در همین موقعیت می پذیرند. یک بار 

شکست می خورند و تا آخر شکست خورده باقی می مانند.

باغ 
کاغذی

              
رمان »چایت را من شیرین می کنم« اثر زهرا بلنددوست 
از سوی انتشارات کتابستان معرفت روانه بازار کتاب شد.

این رمان درباره مدافعان حرم و فعالیت سپاه در خارج از 
مرزها و با محوریت مدافعان حرم نوشته شده است.

در بخشــی از این کتاب آمــده اســت: »آرام آرام روی 
قبرهای وسط حیاط قدم می زدم و با گوشه چشم، تاریخ 
نوشــته شــده بر آنها را می خواندم. بعضی جوان، بعضی 
میانسال، بعضی پیر، راســتی مردن درد داشت؟ ناگهان 

یک جفت کفش سرمه ای رنگ با عطری تلخ و آشنا مقابل 
چشمانم سبز شد.

سرم را باال آوردم. صدای کوبیده شدن قلبم را با گوش هایم 
شــنیدم. چند روز از آخرین دیدنش می گذشت؟ زیادی 
دلتنگ این غریبه نبودم؟ اما این غریبه، با شــلوار کتاب 
مشکی و پیراهن مردانه  سرمه ای رنگش، زیادی دلنشین 
به کام احساســم آمد. بازهم موهای کوتاه و ته ریشی به 

سیاهی زغال ...«

چایت را من شیرین 
می کنم 

در برابر باد

چهره های مشهوری که در گذشته ورشکسته شدند )3(

دانستنی ها

شادمانی ما به یکدیگر وابسته است
شــادمانی انســان و شــادمانی دیگــران به 
یکدیگر بســتگی دارد ارســطو بــه این نوع 
برخورد»خودخواهی روشــنگرانه« می گوید. 
خیرخواهی، دوســتی و عشــق ویژگی انسان 
است. الزم نیســت مصلح اجتماعی باشید که 
بتوانید دنیای بهتری بســازید بلکه همین که 
دنیای خصوصی خودتان را بهتر کنید خدمت 

بزرگی کرده اید. 

»طبیعت انسان«
»آلفرد آدلر«

حرف حساب
۵( ۵۰ سنت: ورشکستگی در سال ۲۰۱۵

۵۰ سنت )Cent ۵۰(، خواننده مشهور موسیقی رپ، با نام 
واقعی کورتیس جکسون در سال ۲۰۱۵ اعالم ورشکستگی 
کرد، اگر چــه روزی ارزش دارایی های وی را ۱۵۵ میلیون 
دالر برآورد می کردند. این اتفاق سه روز پس از آن افتاد که 
وی به پرداخت ۵ میلیون دالر غرامت به »الستونیا لویستون« 
نامزد سابق »ریک راس« محکوم شد.لویستون ادعا کرده بود 
که کورتیس جکســون یک ویدئوی مستهجن را به خاطر 
اذیت کردن رقیبش، ریک راس برای او )لویستون( فرستاده 
است. در فوریه امسال جکسون موفق شد که ۲۲ میلیون 

بدهی خود را پرداخت کرده و از ورشکستگی نجات یابد.
۶(کیم بسینجر: ورشکستگی در سال ۱۹۹۳

کیم بسینجر در ســال ۱۹۹۳ اعالم ورشکستگی کرد، اگر 
چه ثروت خالص او در آن زمــان ۵/4  میلیون دالر برآورد 
 Boxing« می شد. وی در آن زمان از ادامه حضور در فیلم
Helena« انصراف داده بود. به همین دلیل شرکت سازنده 

از او شکایت کرده و در نهایت وی به پرداخت 8/۱ دالر غرامت 
محکوم شد. در نهایت این دو توافق کردند که مبلغ غرامت 
به ۳/8 میلیون دالر کاهش یابد.سپس بسینجر به مدت سه 
ســال از دنیای بازیگری کناره گرفت، اما در نهایت توسط 
کورتیس هانسون برای ایفای نقش در فیلم »محرمانه لس 
آنجلس« )L.A. Confidential( ترغیب شــد که برای او 
جایزه اسکار و گلدن گلوب را در پی داشته و اوضاع مالی او را 
نیز سر و سامان داد. وی در حال حاضر بیش از ۳۶ میلیون 

دالر ثروت خالص دارد.
۷( لری کینگ: ورشکستگی در سال ۱۹۷۸

لری کینگ در ســال ۱۹۷۱ به دزدیدن چند هزار دالر از 
شریک تجاری سابقش »لو وولفسان« متهم شد و این آغاز 
بدبیاری های او بود. او شــغلش در تلویزیون را نیز در سال 
۱۹۷8 از دست داد و اعالم ورشکستگی کرد، اما اواخر همین 
سال وی اجازه پخش یک برنامه تلویزیونی دیگر را پیدا کرد 

که اکنون ۲۵ سال است هر ساله پخش می شود.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

