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هنرنمایی استاد اصفهانی در کربالی ایران؛

تا جان دارم، 
برای بزرگان دین 

کار می کنم

 رییس اتحادیه مشاوران امالک استان  می گویدبازار مسکن
 در اصفهان رونق نگرفته است؛
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رییس اقلیم کردستان عراق همچنان به 
برگزاری رفراندوم اصراردارد؛ 

پایان تلخ
سوم مهرماه، موعد برگزاری رفراندوم 

استقالل کردستان عراق است. بارزانی، زینب ذاکر
رییس حکومت کردستان عراق، اخیرا باردیگر عراق و ترکیه 
را به دخالت در امورداخلی عراق و این اقلیم متهم کرده و با 
کنایه گفته است که دلیل این همه نگرانی این دوکشور بابت 
برگزاری همه پرسی در کردســتان را نمی فهمد! بارزانی 
درحالی این سخن کنایه آمیز را مطرح کرده که جواب آن 
خیلی سخت به نظر نمی رســد. جدایی اقلیم کردستان از 
عراق نه تنها خواسته های رییس اقلیم و مردم این منطقه را 
محقق نمی کند، بلکه آشوب و هرج و مرج جدیدی در عراق 
و شاید حتی فراتر از مرزهای این کشور به راه خواهدانداخت 
که تبعــات آن گریبــان تمامــی کشــورهای منطقه را 
خواهدگرفت و  آمریــکا و هم پیمانانش در منطقه همچون 
عربستان و اســراییل از این وضعیت و به راه افتادن جنگ 

فرقه ای نهایت استفاده را خواهندبرد.
بیان ســخنان تفرقه آمیز ازســوی بارزانی دربــاره ایران 
غیرمنصفانه به نظرمی رســد؛ آن هم درحالی که به گفته 
»شــمخانی«، دبیرشورای عالی امنیت کشــورمان، ایران 
به عنوان دوســت و هم پیمان برادران کــرد،  همواره و در 
سخت ترین شرایط در کنار آنها حضور داشته و حاال برگزاری 
رفرانــدوم را تامین کننده منافع اقلیم کردســتان ارزیابی 

نمی کند و با آن مخالف است.
ایران، تنها دولت واحد، یکپارچه و فدرال عراق را به رسمیت 
می شناسد. این ســخن و نظر قطعی مسئوالن کشورمان 
درباره برگزاری رفراندوم در اقلیم کردســتان است. کاش 
»بارزانی« دســت از لجبازی بــردارد و آینــده و آرامش 
خاورمیانه را بازیچه جاه طلبی ها و استراتژی ها و محاسبات 
اشتباه خود نکند که یک پایان تلخ، بسیار بهتر از یک تلخی 

بی پایان است! 

کابوس شهریور
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نگاه

ادامه در صفحه11

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

آموزش و پرورش۶۰درصد کار 
قوه مجریه را انجام می دهد

در پنجمین جلسه شورای شهر که با حضور محمدحسن قائدیها، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، علیرضا صلواتی، معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و اعضای این شورا و بدون حضور فتح ا...

معین، رییس شورا برگزار شد، قائدیها به ارائه گزارشی از...
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انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت شهردار مبارکه تبریک عرض نموده و از 
خداوند متعال موفقیت روزافزون و  توفیق خدمتگزاری به مردم شریف مبارکه 

را برای شما خواستاریم.

روزنامه زاینده رود 

جناب آقای سیدمحسن هاشمی
شهردار محترم شهر مبارکه

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی:

هر حرکت غلط در برجام، با عکس العمل 
جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد
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هشدار شمخانی به بارزانی
دریابان علی شمخانی گفت: جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن توافقات 
نظامی و مرزی دوجانبه خواهد بود و پس از آن ایران در مقابله با فعالیت ضدانقالب ایرانی در 

مناطقی از کردستان عراق با شیوه های کامال متفاوت رفتار خواهد کرد.

حضرت آیت ا... خامنــه ای در ابتدای ورود به دانشــگاه علوم 
انتظامی در محل یادمان شهدا حضور یافتند و با قرائت فاتحه، 
علو درجات شهدای نیروی انتظامی را از خداوند مسألت کردند.

رهبر انقالب اسالمی سپس از یگان های انتظامی، مرزبانی و 
راهنمایی و رانندگی حاضر در میدان سان دیدند.

ایشان همچنین جانبازان ســرافراز حاضر در میدان را مورد 
تفقد قرار دادند.

در این مراســم حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به سابقه 
سردمداران نظام سلطه بویژه آمریکا و دنباله روهای آن در ایجاد 
نا امنی در ایران، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، افزودند: با وجود 
همه اقدامات و حرکات شــرارت آمیزی که برای سلب امنیت 
از کشور در طول ۳۸ سال گذشته انجام شد، اما سازمان های 
مسلح از جمله نیروی انتظامی و جوانان مؤمن، با کمال رشادت 

و قدرت ایستادند و از امنیت کشور دفاع کردند.
ایشان به ماموریت های متنوع و گسترده نیروی انتظامی در 
سراسر کشور اشاره کردند و گفتند: هیچ سازمان و نیرویی به 
اندازه نیروی انتظامی در مقابل چشم مردم قرار ندارد و برهمین 
اساس، »توانایی، قدرت، اقدام به موقع و رشادت این نیرو«، مایه 

افتخار و سربلندی برای نظام است.
فرمانده کل قوا با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی با تامین امنیت 
مردم، زمینه ساز تامین آبروی نظام جمهوری اسالمی می شود، 

امنیت کشور را در نا امنی کنونی منطقه، مثال زدنی خواندند و 
خاطرنشان کردند: در شرایطی که دست های آلوده دشمنان، 
بذر تروریست را در منطقه پاشــیده اند، تامین امنیت کشور و 
همچنین مقابله نیروی انتظامی با مفاسد و اشرار، بسیار حائز 
اهمیت است و این نقش باید از بُعد علمی، تحقیقی، تجربی و 
مهارت آموزی در مراکزی همچون دانشگاه نیروی انتظامی، 

روزبروز تقویت و با جدیت پیگیری شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: ما باید نیروی انتظامی در 
طراز جمهوری اسالمی و دولت اسالمی و یک جامعه اسالمی و 
قرآنی داشته باشیم و به توفیق الهی می توانیم به چنین هدفی 

برسیم.
ایشــان با تاکید بر لزوم اقتدار همراه بــا محبت و صمیمت با 
 مردم، گفتند: پایبندی به قانون و جرأت و دلیری برای اجرای

 بی مالحظه آن، وظایف اصلی نیروی انتظامی است.
رهبر انقالب اسالمی سپس در تبیین علت نا امنی کنونی در 
منطقه، به دخالت های شــرارت آمیز و شیطنت آمیز آمریکا و 
صهیونیسم برای نفوذ در منطقه و تامین منافع نامشروع خود 
و تضعیف ملت ها اشاره کردند و افزودند: آنها یک روز، داعش را 
به وجود می آورند و هنگامی که با همت مقاومت و جوانان مؤمن، 
داعش به نفس های آخر خود رســیده است، به دنبال راه های 
خباثت آمیز دیگر می روند اما به توفیق الهی و به همت جوانان 

ایران و جوانان مقاومت، بار دیگر بینی کارگزاران نظام سلطه به 
خاک مالیده خواهد شد.

حضرت آیت ا... خامنه ای، تنها راه مقابله با نفوذ و طمع ورزی 
قدرت های سلطه گر بویژه آمریکا را، احساس توانایی ملت ها و 
دولت های منطقه و بکارگیری آن، دانستند و تاکید کردند: اگر 

ما کوتاه بیاییم، دشمن جلو خواهد آمد.
ایشــان در همین خصوص به گســتاخی و وقاحت آمریکا در 
قضیه برجام اشــاره کردنــد و افزودند: آنهــا در این موضوع، 
هر روز از خود یک شــرارت و یک شــیطنت نشان می دهند 
که نشــانگر صحت فرمایش امام بزرگوار اســت که آمریکا را 
شــیطان بزرگ می خواندند و حقیقتا رژیم ایــاالت متحده 
آمریکا، خبیث ترین شیطان هاســت.رهبر انقالب اســالمی 
با مروری کوتــاه بر علت تالش و رویکرد علمی دانشــمندان 
ایرانی برای دســتیابی به دانش هســته ای گفتند: بر اساس 
برآورد کارشناســی و دقیق متخصصان، کشــور تا چند سال 
آینده بــرای تامین بــرق خــود، نیازمند حداقــل ۲۰ هزار 
 مگاوات بــرق تولیــدی از نیروگاه های هســته ای اســت و 
بر همین اساس ملت ایران برای تامین نیاز خود، به دنبال یک 
مســیر علمی و عملی و یک اقدام مشروع و صحیح و بی خطر 
رفت، اما آمریکا که مخالف پیشرفت علمی ملت ایران و دیگر 
ملت هاست، در مقابل این حرکت مشروع ایستاد و تحریم های 
ظالمانه را تحمیــل کرد.حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: 
مسئوالن کشور به این نتیجه رســیدند که مذاکره کنند و از 
بخشی از حق خود نیز صرف نظر کنند تا تحریم ها برداشته شود، 
اما امروز می بینیم برخالف همه قرارها و تعهدها و بحث های 
فراوان در مذاکرات، برخورد آمریکا با این مذاکرات و نتیجه آن، 

کامال ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است.
ایشان با طرح این سوال که »ملت ایران و مسئوالن در مقابل این 
حرکت خصمانه دشمن، چه اقدامی باید انجام دهند؟« تاکید 
کردند: مسئوالن باید به سردمداران فاسد رژیم ایاالت متحده 
آمریکا اثبات کنند که به مردم خود متکی هستند و ملت ایران 
که ملتی مقتدر است، به برکت اســالم، زیر بار زور نمی رود و 

کرنش نخواهد کرد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: آمریکایی ها بدانند ملت ایران 
بر مواضع شــرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد و 
در مسائل مهم مربوط به منافع ملی، عقب نشینی در قاموس 

جمهوری اسالمی معنی ندارد و پیش خواهد رفت.
حضرت آیت ا... خامنــه ای تاکید کردند: دشــمن بداند، اگر 
زورگویی و قلدرمآبی در نقاط دیگر جهان جواب می دهد، در 
جمهوری اسالمی، جواب نخواهد داد و این نظام، راست قامت 
و مقتدر ایستاده است.ایشان، علت خصومت ورزی روزافزون 

با ملت ایران را »الهام بخشی برای ملت های دیگر« دانستند و 
افزودند: مسئوالن فاسد، دروغگو و فریبکار آمریکا، وقیحانه ملت 
ایران و نظام جمهوری اسالمی را به دروغ گویی متهم می کنند، 
در حالی که ملت ایران صادقانه حرکت و اقدام کرده و صادقانه 

نیز این مسیر را تا آخر خواهد پیمود.
رهبر انقالب اســالمی خطاب به مســئوالن آمریکایی تاکید 
کردند: دروغگو شما هستید؛ دروغگو کسانی هستند که برای 
هیچ ملتی، سعادت و خوشبختی قائل نیستند و تامین منافع 

نامشروع خود را به هر قیمتی جایز می دانند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای 
افزودند: ملــت ایران محکم 
ایستاده اســت و هر حرکت 
غلط نظام ســلطه در قضیه 
برجــام، بــا عکــس العمل 
جمهوری اســالمی مواجه 

خواهد شد.
ایشــان در بخــش پایانــی 
ســخنان خود، بــه موضوع 
تصادفــات جاده ای اشــاره 
کردند و بــا تاکید بــر لزوم 
برنامه ریزی دقیق، ســریع 
و جامع برای مقابلــه با این 
مسئله و موضوعاتی همچون 
مقابله با قاچــاق مواد مخدر 
و اشــرار، گفتند: در موضوع 
تصادفات جاده ای باید نیروی 
انتظامی و دستگاه های دیگر 
همچــون وزارت راه و مراکز 
صنعتی، ســهم خــود را در 

جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند 
و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفه خود را انجام دهند. رهبر 
انقالب اسالمی همچنین به مســئوالن دولت برای کمک به 

نیروی انتظامی، تاکید کردند.
در این مراســم تعدادی از فرماندهان، مدیران و اساتید نمونه 
دانشگاه علوم انتظامی، هدایای خود را از دست فرمانده کل قوا 
دریافت کردند و دو نماینده دانشجویان این دانشگاه مفتخر به 

دریافت درجه و سردوشی شدند.
اجرای طرح میثاق با شهدا و رزمایش میدانی، بخش دیگری از 

مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی بود.
همچنین در این مراسم، یگان های حاضر در میدان از مقابل 

فرمانده کل قوا رژه رفتند.

يادداشت

برجام

عالءالدین بروجردی، نماینــده مردم بروجرد و رییس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه موافقت مجلس نمایندگان 
آمریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیما به ایران نقض 
صریح برجام است، اظهار داشــت: باید اذعان کرد که 
فروش هواپیما به ایران در متن و پیوست برجام تصریح 

شده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در ادامه تصریح کرد: بر این اساس کشورهای دیگری 
که این سند را امضا کرده اند و همچنین شورای امنیت 
سازمان ملل نیز باید نسبت به این اقدام آمریکا اعتراض 

داشته باشند.
وی همچنین گفت: البته باید یادآور شد که جمهوری 
اسالمی ایران در طول دوران تحریم همیشه مشکالت 
خود را حل کرده و معطــل تصمیم آمریکایی ها نمانده 
اما چون این موضوع حق ایران بــوده و مصوبه قانونی 
وجود دارد باید با تخلف آمریکایــی ها برخورد جدی 

صورت بگیرد.
بروجــردی در پایــان خاطرنشــان کــرد: امیدواریم 
 هیئت نظــارت بر برجام تصمیم جــدی در این زمینه 

بگیرد.

عضو کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
شــورای اســالمی گفت: هیئت تحقیــق و تفحص از 
ســازمان هدفمندی یارانه ها پس از تعطیالت مجلس 

تشکیل می شود.
جبار کوچکی نــژاد، نماینده مردم رشــت در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری میزان با اشاره 
به تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: 
هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه پس 

از تعطیالت مجلس تشکیل می شود.
عضو کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
شورای اسالمی در ادامه خاطر نشــان کرد: معتقدیم 
مسئوالن این سازمان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را 
به غیر از بودجه مصوب در محلی دیگری هزینه می کنند 
که به اعتقاد بنده خالف مقررات اســت وپیرامون این 
تحقیق و تفحص تالش خواهد شد تا مشخص شود این 

پول ها  دقیقا کجا هزینه می شود.
 نماینده مردم رشــت در مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: بــه اعتقاد نماینــدگان مجلس ۳۰ هزار 
میلیارد تومان حق بخــش تولید اســت و این پول از 
 جیب مردم پرداخت می شود و باید به نفع مردم خرج 

شود.

ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

ممنوعیت فروش هواپیما به ایران 
نقض صریح برجام است 

کوچکی نژاد خبر داد:

تشکیل هیئت تفحص از سازمان 
هدفمندی پس از تعطیالت

قاضی سابق پرونده احمدی نژاد:

احمدی  نژاد از شکایت شاکیان 
خصوصی تبرئه شد

حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی: 

با وحدت واقعی امت اسالمی 
شاهد جنایات میانمار نبودیم

تســنیم : ســیامک مدیرخراســانی، قاضــی ســابق 
پرونــده احمدی نژاد بــا تشــریح جزئیاتــی ناگفته از 
پرونــده رییــس دولت های نهــم و دهــم می گوید در 
پرونــده احمدی نــژاد در ارتباط با شــکایت شــکات 
خصوصــی حکم به رد شــکایت ها صادر شــده اســت. 
مدیرخراسانی همچنین درباره شــکایت های مطروحه 
در این پرونده و اینکه گفته می شــود برخی شــکایت ها 
 اصــال ارتباطــی به رییــس جمهــور نداشــت گفت:

 » یک مورد مربوط به آسیب دیدن در حین سفر استانی 
آقای احمدی نژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته 
بود »طرح کد رهگیری را من دادم و تیم ایشــان برداشته 
است«  قاضی ســابق پرونده احمدی  نژاد گفت: »مجلس 
گفته بود رییس جمهور در بحث بودجه تشــکیل وزارت 
ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دالر برای 
تهران و یک میلیارد دالر برای شهرستان ها مصوب کرده 
بود، در چارچوب قانون حرکت نکرده است«.مدیرخراسانی 
در پاسخ به این سوال که بنابراین از مجموع شکایت هایی 
که از آقای احمدی نژاد شده بود، فقط شکایت کمیسیون 
اصل 9۰ باقی مانده است؟ گفته است:»تقریبا بله و شکایت 

کمیسیون اصل 9۰ باقی مانده است«.

 حجت االسالم و المسلمین ســید حسن خمینی که به 
دعوت رییس العلماء بوسنی و هرزگوین به سارایوو سفر 
کرده است با رییس العلمای بوســنی و هرزگوین، عضو 
مسلمان شورای ریاست جمهوری و اعضای شورای ادیان 

این کشور به طور جداگانه دیدار کرد.
باقر عزت بگویچ، عضو مسلمان شورای سه نفره ریاست 
جمهوری بوسنی و هرزگوین در دیدار با حجت االسالم 
و المسلمین سید حســن خمینی ضمن یادآوری عالقه 
مندی مسلمانان بوســنیایی به امام خمینی)ره(، حضور 
یادگار گرامی امام در این کشور را خوشامد گفت و با اشاره 
به اشــتراکات فراوان دو ملت، تاکید کرد: مردم مسلمان 
بوسنی همواره قدردان کمک ها و حمایت های جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
یادگار گرامی امام)ره( در این دیدار، با تشریح دیدگاه های 
امام راحل در خصوص وحدت جهان اسالم و رفع اختالفات 
شــیعه و ســنی گفت: مقام معظم رهبری نیز همواره بر 
ضرورت همبستگی جهان اسالم تاکید دارد و اگر وحدت 
واقعی میان امت اسالمی وجود داشت امروز شاهد جنایات 
جاری در میانمار که به نوعی تکرار نسل کشی مسلمانان 

سربرنیتساست، نبودیم.

يادداشت

جاماندگان از نیویورک
حجت االسالم حسن روحانی به منظور شرکت و سخنرانی در هفتاد 
و دومین اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، صبح دیروز 
عازم نیویورک شد. علی اکبر والیتی، اسحاق جهانگیری، حسینعلی 
امیری، محمود حجتی، معصومه ابتــکار، آذری جهرمی، بطحایی، 
علیرضا آوایی، کرباســیان و محمود حجتی رییس جمهور را بدرقه 
کردند و نهاوندیان، واعظی، آشنا و ســتاری،روحانی را در این سفر 

همراهی می کنند.

طوفان ها در صف در نورديدن آمريکا؛

جنگ ترامپ و طبیعت 

دونالد ترامپ به عنوان پدیده نوظهور  سید رسول رضایی
جهان سیاســت از وقتــی که رهبری 
آمریکا را به عنوان رییس جمهور این کشور به عهده گرفته است ، نه تنها 
جهان را با چالش های جدی مواجه کرده  بلکه ایاالت متحده آمریکا به 
عنوان یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی سیاسی و نظامی جهان را  هم 

دچار چالش های جدی کرده است.
ترامپ در این مدتی که از ورودش به کاخ ســفید مــی گذرد بارها با 
توئیت هایی که منتشر کرده موجب جنجال در داخل و خارج آمریکا 

شده است.
با این حال بســیاری از آمریکایی ها که گرایشــات نژاد پرســتانه 
 دارند به دونالد ترامپ و نظراتش عالقه مند هســتند ولی در مقابل 
چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا مخالفان بسیاری در آمریکا و 

در سراسر جهان دارد.
وقتی ترامپ پیروز انتخابات اعالم شد و سکان ریاست جمهوری را در 
دست گرفت، فضای مجازی و خصوصا یوتویوپ پر بود از واکنش های 
مردم آمریکا به این اتفــاق؛ برخی از این موضوع بــه قدری عصبی 
بودند که وقتی تلویزیون ســخنرانی دونالدترامپ را نشان می داد با 
چوب بیســبال تلویزیون خود را خورد می کردنــد و حتی همزمان 
 با دوره ای که ویدئو هــای چالش مانکن طرفداران زیادی داشــت،

 در آمریکا چالش ترامپ به راه افتاده بود. به این صورت که عده ای در 
حال زندگی عادی بودند تا اینکه یک نفر فریاد می زد که ترامپ آمد 
و بعد از این ،همه به گونه ای فرار مــی کردند، گویی زامبی ها حمله 

کرده اند.
با این وجود و درکنار انتقادهای فراوان رسانه ها و مردم داخل و خارج 
آمریکا، ترامپ با قوت هرچه تمام تر به کار خود ادامه می دهد و شعارش 

را تکرار می کند که می خواهد آمریکا را به دوران اقتدارش باز گرداند.
او در همین راســتا به دعوت کشــورهای عربی و خصوصا عربستان 
صعودی به ریاض سفر کرد و بعدها در یک مصاحبه تلویزیونی گفت 
که بابت این سفر از اعراب چندصد میلیارد دالر پول گرفته تا خرج زیر 

ساخت ها و صنعت آمریکا کند.
با  وجودی که ترامپ این موضوع را موفقیتی برای خود می دانست ، اما 

همچنان مخالفان از او انتقاد می کنند.
نکته جالب اینجاســت که ترامپ چندی اســت عالوه بــر اینکه با 
مخالفان می جنگد، باید با طبیعت در آمریکا نیــز مبارزه کند؛ چرا 
که اخیرا دو طوفان ســهمگین هاروی و ایرما چندین ایالت آمریکا 
 را در نوردیده و بر اســاس آمار ابتدایی اعالم شــده از سوی موسسه 
 آکــو ودر AccuWeather در آمریکا، این دو طوفــان نزدیک به

 ۳۰۰ میلیارد دالر خسارت در پی داشته اند.
نکته جالب تر اینجاست که همچنان که آمریکا و ترامپ با پیامدهای 
دو طوفان گذشته دست و پنجه نرم می کنند و هنوز از پس مشکالت 
فراوان آن بر نیامده اند ، مرکز ملی طوفان های آمریکا اعالم کرده که 
دو طوفان سهمگین دیگر به نام های »خوزه« و »ماریا« در چند روز 
آینده برخی از ایاالت این کشور را در خواهند نوردید. این مرکز اعالم 
کرده اســت  که احتماالطوفان »ماریا« از نواحی شرقی کارولینای 
 شــمالی عبور می کند و پس از آن مسیر سواحل شــرقی آمریکا را 

در پیش می گیرد.
بر اساس اعالم مرکز ملی طوفان های آمریکا،همچنین ساکنان سواحل 
کارولینای شمالی تا نیو انگلند آمریکا باید تا یکی دو روز آینده درباره 

پیشروی طوفان خوزه هوشیار باشند.
 در ایــن چارچوب آنچه از گــزارش مرکز ملی طوفــان های آمریکا 
بر می آید این است که ترامپ باید خود را آماده یک جنگ تمام عیار 
دیگر با طبیعت کند؛ چرا که به نظر می رسد طبیعت هم از رفتارهای او 
خوشش نمی آید و قصد دارد حسابی حال او را بگیرد، تا او همه پولی که 
از کشورهای عربی سوغات آورده بود را هزینه جبران خسارات طوفان 
کند. این در حالی است که طوفان ها نه تنها موجب خالی شدن جیب 
دولت ترامپ و به چشم نیامدن پیروزی های او می شوند) البته به زعم 
خود ترامپ »پیروزی«؛چراکه بسیاری از آمریکایی ها معتقدند او جز 
شکست حاصلی برای آمریکا نداشــته و ندارد(، بلکه چالش ها بعد از 
طوفان مثل امداد رساندن به بازماندگان سیل و همچنین بازگرداندن 
خدماتی مثل آب و برق و گاز و... می تواند مشکالت فراوانی برای ترامپ 
ایجاد کند و نارضایتی ها از او را افزایش دهد؛ البته بر اساس اخبار واصله 
از شهرهای طوفان زده آمریکا، امداد رسانی ها به هیچ وجه مناسب 
نیست؛این در حالی است که او عالوه بر مواجهه با بحران های داخلی 
با بحران های خود ساخته خارجی مثل موضوع تنش در شبه جزیره 

کره نیز مواجه است.
به آنچه گفته شــد این را اضافه کنید که اخیرا تعدای از مشــاوران و 
مسئوالن دولت در کاخ سفید از سمت خود استعفا داده اند و حال باید 
منتظر ماند و دید که آینده آمریکا و مردمش با جنجالی ترین رییس 
جمهور تاریخ آمریکا به کجا می رود و ترامپ در مواجهه با بحران های 

مختلف داخلی و خارجی چه عملکردی از خود نشان می دهد. 

عکس نوشت

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه علوم انتظامی:

هر حرکت غلط در برجام، با عکس العمل جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد

مراسم دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه علوم انتظامی صبح ديروز با حضور فرمانده معظم کل قوا برگزار 
شد.

يادداشت

دیدگاهپارلمانقوه قضائیه

فارس : شــبکه ۲ رژیم صهیونیســتی در یک گزارش خبری گفته است 
که بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه و یک 
روز پیش از حضور در ســازمان ملل، در نیویورک با رییس جمهور آمریکا 
در خصوص برجام دیدار خواهد داشــت. هفتاد و دومین مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد از سه شنبه این هفته میزبان سران کشورهای جهان 
است و بسیاری از سیاسیون در حاشیه این رویداد بین المللی، با مقامات 
دیگر کشورها و کشور میزبان یعنی آمریکا دیدار می کنند. تلویزیون رژیم 
صهیونیستی گفته که نتانیاهو در این دیدار، طرحی را برای لغو برجام به 
ترامپ پیشنهاد خواهد داد. بنیامین نتانیاهو اواسط هفته گذشته گفته 
بود که می خواهــد روزی، اصالح یا لغو برجام را به چشــمان خود ببیند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرده بود که در سخنرانی روز سه شنبه 
در مجمع عمومی سازمان ملل، بر موضع اسرائیل یعنی عدم تحمل حضور 

ایران در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی و سوریه تاکید خواهد کرد.

»نتانیاهو« طرح چگونگی 
لغو برجام را به ترامپ 

می دهد

یک قاضی فدرال آمریکایی با صدور حکمی، یک مهندس پرتغالی را به اتهام 
کمک به یک شرکت ایرانی برای خرید تجهیزات آمریکایی، بدون کسب 
مجوز الزم از اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا به ۲۰ ماه 
زندان محکوم کرد.به گفته دادستان های فدرال، امت جی سالیوان، قاضی 
منطقه ای آمریکا، ژوائو پریرا دی فونسکای ۵۵ ساله، شهروند پرتغال به دلیل 
تبانی برای صادرات غیرقانونی کاال و فناوری به ایران و فریب دولت آمریکا به 
تحمل بیش از یک سال و نیم زندان محکوم شده است.وزارت دادگستری 
آمریکا پیش تر اعالم کرده بود، یک مهندس پرتغالی به دست داشتن در تبانی 
برای کمک به یک شرکت ایرانی برای خرید غیرقانونی لنز های اوپتیکال 
پیشرفته آمریکایی و سیستم های خودکار هدف یابی که هم استفاده های 
تجاری و هم نظامی دارد اعتراف کرده است.بر اساس اعالم وزارت دادگستری 
آمریکا، فونسکا در خصوص یک اتهام فدرال مبنی بر تبانی برای کمک به یک 
شرکت ایرانی برای خرید فناوری از ۲ شرکت آمریکایی اعتراف کرده است.

۲۰ ماه زندان برای 
 مهندس پرتغالی 

به جرم همکاری با ایران

 ما بايد نیروی 
انتظامی در طراز 

جمهوری اسالمی و 
دولت اسالمی و يک 

جامعه اسالمی و 
قرآنی داشته باشیم 

و به توفیق الهی 
می توانیم به چنین 

هدفی برسیم
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کافه اقتصاد

ایمن سازی خط انتقال نفت خام مارون - اصفهان
معاون فنی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان گفت:ایمن 
ســازی این خط در 34 محدوده به همــت  واحدهای تعمیرات خــط، حفاظت از 
خوردگی، ترابری، بازرسی فنی و HSE منطقه در  مدت حدود 70 روز به پایان رسید. 

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

امکان تسویه حساب متوفیان 
سهام عدالت فراهم شد

مشموالن سهام عدالت و وراث متوفیان این سهام، تا پایان 
شهریور فرصت دارند صورتحساب خود را از سامانه سهام 
عدالت دریافت و در صورت تمایل و اختیاری نسبت به 

تسویه بدهی خود اقدام کنند.
از نیمه اسفندماه سال گذشته این امکان برای دارندگان 
سهام عدالت فراهم شده اســت تا با مراجعه به سامانه 
این سهام به نشانی www.samanese.ir از وضعیت 
صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به 

تسویه باقی مانده اقساط خود اقدام کنند.
بر این اســاس از بیش از 4۹ میلیون نفر مشمول سهام 
عدالت، نزدیک به ۲ میلیون نفر تاکنون فوت کرده اند که 
وراث آنها می توانند با وارد کردن مشخصات شناسنامه ای 
و کد ملی متوفیان در سامانه ســهام عدالت، از وضعیت 
صورتحساب آنها آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به 
تسویه باقی مانده اقساط خود اقدام کنند؛ همچنین پس 
از ارائه شماره شبا توسط وراث متوفیان سهام عدالت، سود 
این سهام به حساب فرد متوفی واریز شده و پس از تعیین 

انحصار وراثت سود به دست وراث خواهد رسید.

 رونق دامداری های استان 
با خرید شیر حمایتی

رییس سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تاکنون ۲۲5 هزارتن شیر خام از دامداران استان 
خریداری شده گفت:برای خرید شیر حمایتی در استان 

300میلیارد تومان به گاوداران پرداخت شده است .
 ســلیمان میرزایی با بیان اینکه شیرجمع آوری شده به

 5 کارخانه شیرخشک استان تحویل داده شد افزود: از این 
مقدار1۹  هزار تن خامه و 18 هزار و پانصد تن شیرخشک 
تولید شده است. وی گفت: 60 درصد شیرخشک تولید 
شــده دامداران اصفهانی به کشــورهای روسیه ،نپال ، 

امارات ،پاکستان وعراق صادر می شود.
میرزایی با اشاره به مشکالت دامداران برای فروش شیر 
به کارخانه های لبنی گفت:نخریدن شیر با نرخ واقعی و 
تعویق در پرداخت پول شیر باعث گله مندی دامداران و 
تعطیلی تعدادی از گاوداری های اســتان اصفهان  شده 
بود.وی با بیان اینکه موضوع به وزارتخانه جهاد کشاورزی 
اطالع رسانی شد افزود: با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی برای 
حمایت از گاوداران، سازمان تعاون روستایی مامور خرید 

شیر گاوداران با نرخ کیلویی هزار و سیصد تومان شد.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
1۲0 هزار میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت در سال جاری در حوزه 
روستایی برای ایجاد شغل جدید در نواحی مختلف کشور اختصاص یافت.

سعیدرضا جندقیان بیدگلی اظهار کرد: این اعتبار پس از ارائه الیحه دولت 
و تصویب آن در مجلس شــورای اســالمی و طی مراحل قانونی، از محل 
صندوق ذخیره ارزی تامین شده است. وی افزود: برای طرح های مبتنی 
بر اشتغال زایی پایدار برای محیط روستاها مانند ایجاد بازارچه های محلی، 
تسهیالت حداقل به میزان 800 میلیون ریال پرداخت خواهد شد. جندقیان 
بیدگلی، سیاســت گذاری برای افزایش بهره  وری تولیدات کشــاورزی و 
روستایی، ایجاد شبکه های بازاریابی برای تولیدات روستایی و ساماندهی و 
بهسازی کالبدی روستاها با هدف مکان  یابی اماکن گردشگری را از جمله 

عوامل موثر در ماندگاری جمعیت در روستاها بیان کرد.

اختصاص 120 هزار 
میلیارد تسهیالت ارزان 

قیمت به روستاهای کشور

سکه تمام بهار آزادی
12،210،000 ریال)طرح جدید(

6،480،000 ریالنیم سکه

۳,570,000 ریالربع سکه

2,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳7،590 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نشست بررسی فرصت های تجاری و ســرمایه گذاری در اصفهان و آلمان با 
حضور هیئت بازرگانی ایالت براندنبورگ آلمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان برگزار شد. سید رسول رنجبران، عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
در اصفهان و آلمان، ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه همکاری دوجانبه 
اســتان اصفهان را با ایالت براندنبورگ فراهم کند.در ادامه سباستین زویله، 
مدیر عامل شرکت توسعه تجاری براندنبورگ گفت: این هیئت با همکاری 
اتاق بازرگانی آلمان و پیرو تکمیل و پیگیری جلسه سال گذشته مسئوالن اتاق 
های بازرگانی براندنبورگ و اصفهان در این شهر حضور یافته اند. زویله در ادامه 
وجود شرکت های بزرگ بازرگانی و تجاری در براندنبورگ را از جمله مزایای 
این ایالت عنوان کرد و گفت:امیدوارم فعاالن اقتصادی براندنبورگ بتوانند 

باهمتایان خود در اصفهان تعامل اقتصادی برقرار کنند.

روابط تجاری فعاالن 
 اقتصادی اصفهان

 با براندنبورگ آلمان 

اســتاندار اصفهان گفت: با توجــه به تاکیــد مقام معظم 
رهبری بر ایجاد و توسعه مشــاغل خرد و متوسط، 4 هزار 
و 500 میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه برای توسعه 
اشتغال های خرد و متوسط در استان اصفهان در نظر گرفته 
شده است. رسول زرگرپور در کارگروه اشتغال استان اصفهان 
 اظهار کرد: در ســال گذشته میزان تعهد اشــتغال استان

  60 هزار نفر بود که با توجه به ظرفیت اســتان چشــم انداز 
۹0 هزار اشتغال جدید تعیین شد. وی با بیان اینکه هم اکنون 
بر اساس آمار تامین اجتماعی 65 هزار شغل ایجاد شده است، 
افزود: این میزان نسبت به تعهد استان باالتر ولی نسبت به 

آنچه تعیین شده بود تاکنون 74 درصد تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه برخی از دســتگاه ها نسبت به تعهد خود 
کوتاهی داشته اند، خاطرنشــان کرد: الزم است که دالیل و 
یا توجیهات عدم تحقق تعهد دســتگاه ها ذکر و در سال ۹6 
این کوتاهی جبران شود. زرگرپور تاکید کرد: دستگاه هایی 
که کمتر از 50 درصد تحقق اشتغال داشته اند باید طی چند 
روز آینده دالیل و توجیهات خود را اعالم کنند و کمیته ای 
در خصوص مشوق ها و اینکه موانع جدید پیش آمده چگونه 
باید برطرف شود تشکیل و تا جلسه آتی نتایج خود را مبنی بر 
برطرف کردن موانع قانونی برای کسب و کار نوین ارائه کنند.

وی به موضوع مشاغل خانگی اشــاره و عنوان کرد: در سال 
گذشته تسهیالت مربوط به این بخش دیر ابالغ شد که باید 

دالیل آن پیگیری شــود و به همین دلیــل تنها ۲1 درصد 
اعتبارات مربوط به این بخش جذب شد ولی همچنان امکان 

جذب اعتبارات وجود دارد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اعتبارات سال ۹6 در این بخش 
هشت برابر سال گذشته اســت، تصریح کرد: با برنامه ریزی 
دقیق می توان در جهت اشــتغال مشــاغل خرد و خانگی 
گام های خوبی برداشــت و با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری و سیاســت های دولــت مبنی بر ایجاد و توســعه 
اشتغال های خرد و متوســط، 4 هزار و 500 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه برای توسعه اشــتغال های خرد و 

متوسط در استان اصفهان در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم فریــدن در مجلس با اشــاره به اینکه در 
سرچشمه های 4 شهرســتان حدود 6 شهر و 70 روستا 
غرب استان اصفهان، مشکل کمبود آب وجود دارد، گفت: 
در حال حاضر شــهر چادگان که کامال به سد زاینده رود 

پیوسته بوده با مشکل آب مواجه است.
اکبر ترکی با اشاره به انتقال غیرقانونی آب از شهرستان 
بن به بروجن اظهار داشت: در 4 شهرستان حوزه انتخابیه 
مردم خــود را موظف کردند تــا از اجــرای پروژه های 
غیرقانونــی انتقــال آب جلوگیری کننــد و در صورت 
رخداد، با فرد خاطی برخورد کــرده و پروژه ها را توقیف 
 می کنند، اما در اســتان باالدست با افراد خاطی برخورد 

نمی شود.
وی با بیان اینکه در خصوص مسئله آب هرچه زودتر باید 
فکر ملی صورت بگیرد، افزود: مجمع نمایندگان بر این 
باور هستند که اجرای این گونه پروژه ها به صالح مردم و 
کشور نبوده و نیز سبب تشنج میان مردم و کشور می شود 
در این راستا باید نمایندگان و استانداران با حضور وزیر 

نیرو و رییس جمهور این مشکل را برطرف کنند.
نماینده مــردم فریــدن در مجلــس پیرامــون اقدام 
شورای عالی آب در خصوص پروژه های غیرقانونی انتقال 
آب بیان کرد: شــورای عالی آب مصوباتــی از این قبیل 
دارد که این مصوبات در حال اجراســت؛ همچنین اداره 

آب منطقه ای در اســتان اصفهان به خوبی کارهای خود 
را انجام می دهد و مصوبات شــورای عالی آب را نه تنها 
صد درصد بلکه بیش از آن اجرا می کنند، اما در اســتان 

چهارمحال و بختیاری این مصوبات اجرایی نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه در سرچشــمه های 4 شهرستان 
حــوزه انتخابیه ما کــه پیرامون زاینده رود قــرار دارند 
حدود 6 شهر و 70 روســتا مشــکل کمبود آب وجود 
دارد، گفت: در حال حاضر شهر چادگان که کامال به سد 
زاینده رود پیوسته است با مشــکل آب مواجه است در 
 این راستا ما نمی دانیم عدالت کجا رفته و چرا دوگانگی 

وجود دارد؟

نماینده مردم فریدن:

عدالت کجا رفته؟

با مسئوالن

استاندار اصفهان  اعالم کرد:

ارائه تسهیالت برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط در استان

رییس انجمن صنفی مسئوالن فنی صنایع غذایی، آرایشی 
و بهداشتی استان اصفهان گفت: وابستگی کارشناسان غذا و 
دارو در کارخانه ها به کارفرما معضل مهمی است که می تواند 

سالمت مردم را به خطر بیندازد.
نفیسه حســن نژاد اظهار داشــت: وابســتگی کارشناسان 
غــذا و دارو در کارخانه هــا به کارفرما معضل مهمی اســت 

که می تواند ســالمت مردم را به خطر بینــدازد، این چرخه 
 معیوب مشخصا نتیجه ای که برای آن در نظر گرفته شده را

 نخواهد داشت.
وی توضیح داد: کارشناسی که در یک شرکت غذایی موظف 
به نظارت بر کیفیت تولید اســت باید به کارخانه داری ایراد 
بگیرد که توسط همان استخدام شده و از او حقوق و دستمزد 

می گیرد، به صورت طبیعی این شــرایط کارشــناس را در 
موضع ضعف قرار می دهد و کارفرمــا می تواند حق و حقوق 

او را پرداخت نکند.
رییس انجمن صنفی تاکید کرد: مســئول فنی باید قدرتی 
داشته باشد که بتواند کارخانه دار را موظف به رعایت اصول 
ایمنی و بهداشتی کند تا دیگر شاهد استفاده از نگهدارنده ها 
و مســائلی از این دســت در صنایع غذایی نباشیم؛ بیشتر 
بیماری های جامعه از همین جا نشأت می گیرد. اگر محصولی 

سالم وارد بازار شود بعدا نیاز به دارو و هزینه های گزاف درمان 
نخواهیم داشت.

حسن نژاد با اشــاره به اقدامات انجام شده برای حل مشکل 
مسئوالن فنی گفت: طی چند سال اخیر راه حل های مختلف 
را پیگیری کردیــم و برای این بحث پیشــنهاد صندوقی را 
دادیم که کارفرمــا مبلغی را که موظف اســت، به آن واریز 
کند و مســئول فنی هم از همان صندوق هر ماه حقوق خود 

را دریافت کند.

رییس انجمن صنفی مسئوالن فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان اصفهان: 

چرخه معیوب صنایع غذایی، سالمت مردم را تهدید می کند

در روزهای پایانی تابســتان، نقل و  انتقــال و جابه جایی مســتاجران، فاطمه کاویانی
شدت بیشتری گرفته است. برخی مستاجران اجاره نامه های 
خود را تمدید می کنند و برخی دیگر بــه دنبال خانه های 

جدید هستند.
هر ساله افزایش اجاره بها از اواخر اردیبهشت شروع می شود 
و  روز به روز سیر صعودی خود را ادامه می دهد و با نرخ های 
نجومی در پایان تابستان مســتاجران را حیرت زده کرده و 

چالشی تکراری برای این قشر ایجاد می کند.
این شــرایط کامال طبیعی به نظر می رسد؛ چون زمانی که 
تقاضا زیاد اســت صاحب خانه ها اجاره بها را بیشــتر از نرخ 
معمول تعیین می کنند؛ این در حالی است که مستاجر جایی 
برای سکونت پیدا نمی کند و مجبور به پذیرش این افزایش 

قیمت خواهد بود.
هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که قیمت گذاری در بخش 
مســکن را انجام دهد، هیچ نظارتی از سوی دولت بر قیمت 
اجاره خانه صــورت نمی گیرد و صاحب خانه هــا به دلخواه 
خودشــان قیمت را تعیین می کنند.متاســفانه شاهد یک 
تناقض در بازار مسکن هستیم. بازار خرید و فروش مسکن به 
حالت رکود درآمده و مدت هاست که معامله خرید و فروش 
انجام نمی گیرد ولی وضعیت اجاره ها باال رفته و نرخ ها سر به 
فلک کشیده است. از سوی دیگر تسهیالت مسکن و خدماتی 

از سوی دولت ارائه می شود ولی جامعه کارمندی و کارگری 
با ســطح حقوق  موجود توان خرید ندارند و مجبورند تن به 

اجاره نشینی بدهند.
با دلهره هایی که مستاجران در تابستان و حتی در طول سال 
دارند، دیگر نمی توان گفت »اجاره نشــینی خوش نشینی 
است« وحشت اجاره نشــین ها از عدم ثبات قیمت در بازار 
مســکن، خوش نشــینی را برای آنها به طنز و کنایه تبدیل 
کرده است. کســی که اولین بار این مثل را به کار برد، فکر 
نمی کرد سال هایی نیز در راه باشد که مستاجران با نزدیک 
 شــدن تابســتان و فصل جابه جایی خانه ها، تنش  به لرزه

 بیفتد.
اکنــون کــه بــه پایــان فصــل جابه جایی هــا نزدیک 
می شــویم، نگرانــی بی خانه ها بیشــتر شــده اســت. با 
این رونــدی کــه صاحب خانه هــا در پیــش گرفته اند و 
هیچ نظارتی بر اجاره بهــا صورت نمی گیرد؛ مســتاجران 
فکر صاحب خانــه شــدن را از ذهن خود بیــرون کرده اند 
و تمام دغدغه شــان این اســت کــه بتوانند با پــس انداز 
 خود خانه ای بــرای اجاره پیــدا کنند و کســانی که پس 
 از ســختی فراوان و با قیمــت های نجومی، قــرارداد خود
 را تمدید کرده و یا قرارداد جدیدی امضا کردند به فکر این 
هســتند که مبلغی پس انداز کنند تا 1۲ماه بعد دوباره به 

اجاره بها اضافه کنند و سقفی برای زندگی داشته باشند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان در خصوص 
 این موضــوع عنوان کــرد: در آخرین روزهــای دوره پیک 
جابه جایی مســتاجران قرار داریم این در حالی است که بر 
خالف 5 سال گذشــته با توجه به رکود موجود در ساخت و 
ساز و خرید خانه شاهد ثبات قیمت اجاره بها هستیم و تنها 
 درصدی رشــد قیمت ها نیز با میزان تورم جامعه مطابقت

 داشته است.
 رســول جهانگیــری با اشــاره به اینکــه ارگانــی وظیفه 
قیمت گذاری را به عهده ندارد بلکه با توجه به عرضه و تقاضا 
قیمت ها تغییر می کند تاکید کرد: دفاتر مشــاوره خرید و 
فروش مســکن در خصوص تعیین قیمت ها و پیشگیری از 
افزایش بی حســاب اجاره بها و رهن، تاثیر بسیار دارند و به 
خریدار، فروشنده و مستاجر مشاوره خواهند داد و در شرایط 

فعلی تعداد عرضه بیش از تقاضاست.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: توصیه به شــهروندان می 
شــود اگر توانایی جابه جایی و نقل و انتقــال در نیمه دوم 
 سال را دارید از این فرصت اســتفاده کرده و از حجم تراکم
 جابه جایی در سه ماهه دوم سال پیشگیری کنید تا توزیع 

در طول سال باشد.
چندی پیش رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان 
در خصوص میزان قدرت خرید خانه توســط شــهروندان 
اصفهانی عنــوان کرده بود خانه ها متناســب بــا تقاضای 
مردم ساخته نشــده است درشــرایطی که  بیشتر خانه ها 
در اصفهان لوکس و باالی 150 تا 400 متر هســتند و این 
موضوع با توان خرید شــهروندان مغایر است؛ چرا که توان 
خرید برای شــهروندان ما در حد آپارتمــان های 60 و 80 
متری است و چنین ســاختمان هایی به تعداد محدود در 

مرکز شهر وجود دارد.رسول 
جهانگیری با بیان اینکه در 
کل کشور شاهد یک درصد 
کاهش قیمت مسکن بودیم، 
ادامه می دهد: اصفهانی ها 
در مقابل این کاهش قیمت 
مقاومت کرده اند با وجودی 
که شــاهد کاهــش قیمت 
مسکن هستیم، اما همچنان 
بــازار مســکن در اصفهان 
رونق نگرفته اســت. بخش 
مسکن در شمول بخش های 
حساس و چندبعدی اقتصاد 
کشــور اســت که تغییر و 
تحوالت آن به طور مستقیم 
با زندگی و رفاه مردم عجین 
شده است؛ چرا که از یک سو 

نیاز اساســی حیات خانوارها و از ســوی دیگر گران ترین و 
مهم ترین دارایی خانــوار و از بعدی دیگر مأمن مناســبی 
 برای سرمایه گذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کالن

است.

در شهر

 3 شهرک فناوری تخصصی
 در استان اصفهان ایجاد می شود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: احداث و 
راه اندازی سه شهرک فناوری تخصصی در این استان از اهم برنامه های 

این شرکت در آینده است.
محمد جواد بگی افزود: این سه شهرک شامل تولید دارو،»صنایع پایین 
دستی پتروشیمی، تبدیالت گازی و تولید کاتالیست ها« در مجاورت 
شــهرک صنعتی رازی و فرآوری عناصر راهبردی در نائین است. وی 
افزود: این شــهرک ها می توانند گام موثری برای توسعه فراصنعتی 
اســتان، کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در صنایع دانش بنیان باشند. بگی 
با اشاره به ضرورت توسعه فراصنعتی و تولید محصوالت دانش بنیان 
گفت: نخستین شهرک فناوری استان در مرحله نخست در 60 هکتار 
زمین و 10 هزار متر مربع ساختمان فناوری با ارائه مشوق 50 درصد 
تخفیف حق بهره برداری زمین در سال ۹5 افتتاح شد. شهرک فناوری 
اصفهان مصوب هیئت وزیران در سال 1378 است که توسط شرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان در 3۹ کیلومتری شمال کالنشهر اصفهان 
ایجاد شده است. مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
اظهار کرد: فعالیت های مناســب فن بازار منطقه ای، افتتاح شهرک 
فناوری اصفهان و تالش برای احداث شهرک های فناوری تولید دارو، 
صنایع پایین دستی پتروشیمی و شــهرک فناوری عناصر راهبردی 

بخشی از عزم ویژه این شرکت برای توسعه فراصنعتی استان است. 

بازار

پاور بانک )شارژر همراه(

شارژر همراه ای 
PT100 ديتا مدل

 690.000
ریال

شارژر همراه ای
 ديتا 

P20000D مدل

 1.290.000
ریال

شارژر همراه ای 
PV120 ديتا مدل

650.000
ریال

با دلهره هایی که 
مستاجران در 

تابستان و حتی 
در طول سال 

دارند، دیگر نمی 
توان گفت »اجاره 

نشینی خوش 
نشینی است« 

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان  می گویدبازار مسکن در اصفهان رونق نگرفته است؛
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»خواب ابراهیم« مستندی است که مراحل ساخت فیلم »چ« ساخته 
ابراهیم حاتمی کیا را به تصویر کشیده و کارگردان را در فرآیند ساخت 
فیلم ســینمایی »چ« در مرکز توجه خود قرار داده اســت.طبق اعالم 
دســت اندرکاران »خواب ابراهیم«، این مستند تالش کرده است که از 
سیاق دیگر فیلم های پشت صحنه فاصله بگیرد و در قامت یک مستند 
مستقل ظاهر شــود؛ این فیلم نگاه جدیدی است در به تصویر کشیدن 
آنچه از ذهن و زبان کارگردان فیلم »چ« در روایت زندگی دکتر مصطفی 
چمران گذشته و به ساخت این فیلم سینمایی انجامیده است.»خواب 
ابراهیم« به تهیه کنندگی مهدی کریمی محصول سال ۱۳۹۲در بنیاد 
سینمایی فارابی است و از جمعه ۳۱شــهریورماه هم زمان با آغاز هفته 

دفاع مقدس در گروه هنر و تجربه روی پرده می رود. 

نمایش »اعترافی درباره زنان« نوشته محمدامیر یاراحمدی، زندگی 
مردی را روایت می کند که در اثر یک اتفاق ســاده در زندگی شغلی 
خود، بــا تغییرات بزرگی در زندگی شــخصی اش مواجه می شــود.

کارگردان تئاتر اصفهان تصریح کرد: این نمایش تا ۳0 شــهریورماه 
ساعت ۱8:45 روی صحنه می رود.

کیوان احمدیان پیرامون استقبال از نمایش اعترافاتی درباره زنان بیان 
کرد: حدود یک سال زمان برد تا این نمایش برای اجرای عموم آماده 
شود و متاسفانه به دلیل عدم حمایت مسئوالن فقط توانستیم سالن 
پالتوی تاالر هنر را برای اجرای عموم بگیریــم که با انجام تغییراتی 
در این ســالن، توانستیم سالن پالتو را به ســالن نمایش دانشجویی 

تبدیل کنیم.

»خواب ابراهیم« در 
سینما هنر و تجربه اصفهان 

اکران می شود

نمایش»اعترافی درباره 
زنان« را تا 30 شهریور 

ببینید

تولید جدید بازیگر سینما  در راه است
مهران مدیری به فکر تولید فیلم ســینمایی دیگری با عنوان»یک روز طوالنی« است که به 
تازگی نگارش فیلمنامه آن را تمام کرده و آن را به ثبت رسانده است؛ البته از پروانه ساخت و 

تولید آن هنوز خبری نیست. 

اخبار فرهنگی

مسئول گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی:

 »سالم بر ابراهیم« به چاپ 
صد و هفدهم رسید

مســئول گــروه فرهنگــی شــهید ابراهیــم هادی 
گفت:کتاب»سالم بر ابراهیم« با محوریت زندگی شهید 
ابراهیم هادی، به تازگی به چاپ صد و هفدهم رســیده 
است.محسن عمادی افزود: جلد دوم »سالم بر ابراهیم« 
هم که سال گذشته رونمایی و منتشر شد، به تازگی به 
چاپ چهاردهم رسیده است. دو مجلد مذکور زندگینامه 
و خاطرات دوستان، خانواده و همرزمان شهید هادی را 
دربر می گیرد. وی در ادامه گفــت: از ابتدای چاپ جلد 
اول، این جلد تا به حال با مجموع شــمارگان ۶85 هزار 
نسخه عرضه شده و جلد دوم هم طی ۶ ماه که از چاپش 

گذشت، به تیراژ ۱00 هزار نسخه رسید.

درآستانه ماه محرم صورت می گیرد؛

اعزام900مبلغ به نقاط مختلف کشور
مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان گفت: هر سال در آســتانه ماه محرم تعداد قابل 
توجهی از مبلغین خانم وآقا جهــت برگزاری برنامه های 
تبلیغی و مذهبی به نقاط مختلف کشــور اعزام می شود.
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالرسول احمدیان با 
اشاره به اینکه تعداد ۹00 مبلغ جهت اعزام ازسوی اصفهان 
در نظر گرفته شده است عنوان کرد: از این تعداد ۶00 نفر 
مبلغ آقا و ۳00 نفر از بانوان هستند که طی اعمال مراحل 
گزینشی مختلف و بر اساس نیازسنجی که در نقاط مختلف 
کشور صورت گرفته، هریک به فراخور شرایط و وضعیت 

مدنظر، به شهر یا روستایی اعزام می شوند.
وی اظهار کرد: استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و چهارمحال و بختیاری نیز در این اعزام ها مدنظر 

قرار گرفته اند.
مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان، درباره روند برگزاری مجمع مبلغان محرم نیز گفت: 
این مراسم که امروز در سالن اهل بیت)ع( برگزار می شود، 
در بخشی با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین نیلی پور 
و با محوریت ارائه نکات آموزشی درخصوص تشریح وقایع 

عاشورا و نکات معرفتی درباره زیارت عاشورا همراه است. 
وی افزود: بخــش دیگر نیز بــه ارائه روش هــای انتقال 
مفاهیم دینی و عاشــورایی به کودکان اختصاص دارد که 
در قالب کارگاه آموزشی و با هدف ارائه الگو جهت تشریح 
 مفاهیم عاشــورایی برای کودکان، ویــژه مبلغین برگزار 

می شود.

سینما

مدیر دفتر تخصصی ســینمای اصفهان 
گفت: مسئولیت اصلی این دفتر تمرکز 
بر حوزه فیلم نامه نویســی اســت و در 
این راستا نخســتین نشست های فنون 
فیلم نامه نویســی سال گذشــته در ۱4 

جلسه برگزار شد.
مصطفی حیــدری، پیرامون رونمایی از 
تولیدات یک ساله دفتر تخصصی سینما 
اظهار کرد: سعی کردیم برنامه هایی که 
در دفتر تدارک می بینیــم را به صورت 
محصول هــم ارائه کنیم تا اگر کســی 
نتوانســته از برنامه اســتفاده کند، به 
راحتی بتواند به آن دسترســی یافته یا 
امکان رجوع مجدد به آن وجود داشته 

باشد.
وی افزود: این رونمایی بیشتر در فضای 
مجازی اتفاق افتاد تا بــرآورد کنیم که 
تاکنون چــه اتفاقاتی رخ داده اســت و 
دسترسی به این محتوا برای عالقه مندان 

به سینما آسان تر باشد.
مدیر دفتر تخصصی سینمای اصفهان با 

اشاره به اینکه از زمان تاسیس این دفتر 
تنها یک سال گذشته است، تصریح کرد: 
پیش از این تئاتر و ســینما در تاالر هنر 
دنبال می شد ولی از شهریور سال گذشته 
دفتر تخصصی سینما اعالم موجودیت 
کرد و از تئاتر جدا شــد و تا پیش از ماه 
مبارک رمضان همه برنامه ها به صورت 
مشارکتی با نهادهای مختلف انجام شد.

حیدری مسئولیت دفتر تخصصی سینما 
را تمرکز بر حوزه فیلم نامه نویسی عنوان 

کرد و یادآور شــد: با توجه به ضعفی که 
در حوزه فیلم نامه در ســینما شاهد آن 
هستیم، این دفتر، فیلم نامه را به عنوان 
مبنا و اساس فیلم در دستور کار خود قرار 
داد و در این راستا نخستین نشست های 
فنون فیلم نامه نویسی را از زمستان سال 
گذشته در ۱4 جلســه ۶ ساعتی برگزار 
کرد و امسال هم با عنوان »نشست های 
انتقال تجربه« با دعوت از فیلم ســازان 
و فیلم نامه نویسان برجسته کشور، این 

موضوع را دنبال کرده است.
مدیر دفتر تخصصی سینمای اصفهان، 
به چشــم انداز این دفتر برای آینده نیز 
اشــاره کرد و افزود: توجه به فیلم نامه و 
رســاندن آن به مرحله تولید و عرضه، 
از اهداف بلندمدت این دفتر اســت. ما 
موظفیم مخاطب را جدی بگیریم؛ ولی 
از آنجا که در اصفهان اکثــر فعالیت ها 
به صــورت جزیره ای دنبال می شــود، 
دغدغــه ایــن را داریــم کــه بتوانیم 
مشــارکت های خود را ادامــه دهیم، از 
مــوازی کاری بپرهیزیــم و همکاری با 
 مجموعه های همســان خود را تقویت 

کنیم.
حیدری اذعان کرد: به زودی بســته ای 
را آمــاده می کنیــم کــه تعــدادی از 
فیلم نامه نویسان کودک و نوجوان فارغ 
از جشــنواره کودک، فیلم نامه هایی را 
تــدارک ببینند تا در ســال های آینده 
تولیداتی در اصفهان پیرامون کودک و 

نوجوان وجود داشته باشد.

مدیر دفتر تخصصی سینمای اصفهان مطرح کرد:

تدارک فیلم نامه نویسان اصفهانی برای کودکان

دیدگاه

جانشین مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر اصفهان:

نتیجه معکوس گرفتن در امربه معروف 
به علت بدسلیقگی ماست

جانشــین مجمع رهــروان امربه معــروف و نهــی از منکر 
اســتان اصفهان گفت: بعضــی از امربه معروف هــا و نهی از 
 منکرهــا نتیجه عکــس دارد و ایــن به خاطر بدســلیقگی

 ماست.
حجت االســالم حمیدرضا صادق زاده اظهار کــرد: اصحاب 
رسانه همیشــه مصداق امر به معروف و نهی از منکر هستند 
که هــر کاری می کنند و هر خبــر خوب یا هشــدارآمیزی 
 که منتشــر می کنند، مصداق امربه معــروف و نهی از منکر

 است.
وی با بیان اینکه در کشــور خأل عنوان امربه معروف و نهی از 
منکر در مباحث عمیق حس می شــد و امربه معروف و نهی از 
منکر به آن شکلی که در قرآن و احادیث آمده انجام نمی شود، 
بیان کرد: حتی بعضی مواقع کارهایی انجام می شود که نتیجه 

عکس دارد.
صادق زاده کارهای انجام شــده در حوزه فرهنگی را ضعیف، 
سطحی و کم اثر دانست و مطرح کرد: در زمینه فرهنگی نیز 
کاری صورت نگرفته، اگر هم کاری شده، سطحی بوده است؛ 
چرا که اگر کار شــده بود در خصوص حمایــت از تولید ملی 

ضعف نداشتیم.

اولین 
یــح  ضر
م  حــر
مطهــر امــام 
حسین)ع( در سال 
۳۷۱ هجــری قمری با 
سازه ای از چوب 
ســاج که با 
عــاج فیل 
تزئین شده 
بود، در مضجع 
حضــرت  شــریف 
سیدالشــهدا)ع( نصب شــد. ســاخت ضریح جدید امام 
حسین)ع( نیز از ســال 8۷ در قم آغاز شد و پس از چهار 

سال به اتمام رسید.
استاد محمود فرشچیان، طراحی ســاخت ضریح جدید 
امام حسین)ع( را بر عهده داشت؛ ضریحی که هم اکنون 
در حرم این امام همام، میزبان زائران از اقصی نقاط جهان 

است.
استاد فرشچیان درباره ساخت ضریح جدید امام حسین)ع(  

می گوید: »برای ضریح امام حسین)ع(  کمی شتاب زدگی 
وجود داشــت چرا کــه در برهــه ای از زمان، 
هندی ها اعالم کرده بودند که می خواهیم این 
ضریح را از طال بسازیم، اما آیت ا... سیستانی 

گفتند که این ضریح را ایرانی ها بسازند.«
ضریحی کــه مضجع نورانــی حضرت 
سیدالشــهدا)ع(  را دربــر می گیرد، از 
حیث محتوای کتیبه ها و نوشــته ها، 
ابعاد و شکل هندسی، طرح ها و نقوش، 
خطوط و کتیبه ها، نوع و جنس مواد 
متشکل و استحکام و مقاومت سازه، 
به گونه ای اســت که از زبــان آیات و 
روایات و بر اساس مستندات و احادیث، 
شرح پردرد و محنت عاشورای سال ۶۲ ه . 
ق را واگویه می کند تا نیاز روحی و معنوی 
زائران را برآورد و ژرفای ارادت، فرهنگ و هنر 
اصیل و کهن اســالمی را به عصر ها و نســل های 

آینده انتقال دهد.

عدد سه
استاد فرشچیان در این مورد نیز می گوید: »طراحی ضریح 
حضرت امام حسین)ع(  کیفیتی با حال و هوای امام مان 
دارد. غرفه ها هر کدام ۳ دهنــه و هردهنه ۳ هالل دارد و 
برای مثال یک فرد خارجی که از این مســائل مذهبی ما 
دور بود بعد از دیدن طراحی کار در منزل ما گفت: من یک 
عدد ۳ در کار می بینم. بنده گفتم درست است و برای این 

است که امام حسین)ع(  امام سوم ما شیعیان هستند.«
این ضریح پس از ســاخت، از ۱۱ تا ۲5 مهر ماه سال ۹۱ 
در قم در معرض دید عموم قرار گرفــت و پس از آن طی 
مراسم باشکوهی راهی کربال شــد؛ راهی که همه دوست 
دارند بروند. البته استاد فرشچیان می گوید: »هنوز قسمت 
نشده اســت پس از نصب ضریح جدید به کربال بروم، باید 

طلبیده شوم.«

ضامن آهو
استاد فرشچیان پیشتر در ســاخت ضریح جدید حضرت 
امام رضا)ع( نیز هنرمندی به خرج داده است. کار ساخت 
ضریح فعلی حرم ضامن آهو، از سال ۱۳۷۲ هجری شمسی 
آغاز شده و در سال ۱۳۷۹ مقارن با عید سعید قربان، طی 

مراسمی ، میزبانی خود را شروع کرده است.

سومین ضریح
اینبار اســتاد محمود فرشــچیان، خالــق تابلوی »عصر 
عاشورا«، مشغول طراحی ضریحی است که قرار است در 
کربالی ایران میزبان میهمانان حضــرت عبدالعظیم)ع( 

شود.
استاد درباره این اقدام می گوید: از من خواسته شد طرحی 
را برای ضریح جدید حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(  آماده 
کنم و بنده هم پذیرفتم. تا جایی کــه بتوانم برای بزرگان 

دین کار خواهم کرد.
استاد فرشچیان با اشاره به ســاخت سه ضریح جدید امام 
حســین، امام رضا و حضرت عبدالعظیم علیهماالســالم 
می گوید: به طور کلی هر کدام از ایــن ضریح ها به فرآیند 
حال خودشــان و فرصــت و زمانــی که وجود داشــته، 

جمع بندی شده است.
عباس بهزادی مدیر پروژه ســاخت ضریح جدید حضرت 
عبدالعظیم)ع(، در این مورد می گوید: این ضریح نسبت به 
دو ضریح گذشته ای که استاد فرشچیان طراحی کرده اند، 

ویژگی هایی خاص دارد.
اولین موضوع حائز اهمیت که به طراحی این ضریح ویژگی 
خاص بخشیده، تجربه استاد است که بسیار اهمیت دارد. 
دومین موضوع، رابطه طراحی با قلم زنی است که این هم از 

نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.

ضرورت ساخت
وی درباره ضرورت ساخت این ضریح می گوید: »با توجه 
به گذشت بیش از شصت ســال از آخرین تعمیر و مرمت 
ضریح مطهر، ســایش و فرســودگی بخش هایــی از آن، 
ضرورت ســاخت ضریح جدید بــا پیش بینی های الزم از 
حیث استواری و استحکام و در عین حال با رعایت نهایت 
زیبایی، جذابیت و برخورداری از جلوه های هنر های نوین 
اسالمی ایرانی در آن احساس شد.« بهزادی درباره تعمیر 
پیشین ضریح حضرت عبدالعظیم)ع( می افزاید: »همزمان 
با تعمیر و تزئین صندوق مطهــر حضرت عبدالعظیم)ع(، 
تعمیر اساسی ضریح مطهر تحت سرپرستی استاد هنرمند 
حاج محمد صنیع خاتم در سال ۱۳۲۷ انجام گرفت و البته 
 االن قسمت های میناکاری شده دست نخورده باقی مانده 

است.

بامسئوالن

نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد:

اختصاص بیش از ۱۸هزار میلیون 
ریال به »تبلیغات فرهنگی«

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: به بحث تبلیغات فرهنگی 
۱8هزار و ۲00 میلیون ریال بودجه اختصاص داده شده که باید در 

سال ۹۶ تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
حجت االسالم احمد ســالک با بیان اینکه یکی از معضالت جامعه 
ما مسائل فرهنگی است، اظهار داشــت: در 5 ماه گذشته در حوزه 
انتخابیه شهرســتان اصفهان برنامه ای به محوریــت فرماندار و با 
حضور مســئوالن و نمایندگان، تنظیــم و در آن بودجه ای برای 
مسائل مختلف فرهنگی تقسیم بندی شــد. وی با اشاره به مسائل 
فرهنگی در فضای دینی افزود: 5هزار و 500میلیون ریال از بودجه 
به زیرساخت ها اختصاص دارد که تعمیر، نگهداری، تقویت و تجهیز 
مســائل مورد نیاز برای رشــد فضای دینی مطرح است. در بحث 
تبلیغات، از ورزنه که آخرین نقطه استان است و حدود ۱40 کیلومتر 
در دل کویر قرار دارد، کار مســائل زیر ساختی آغاز می شود. عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس بیان کرد: به بحث تبلیغات فرهنگی 
۱8هزار و ۲00 میلیون ریال بودجه اختصاص یافته است که باید در 

سال ۹۶ تکمیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

پوستر گرافیکی؛

اعتراض طراحان گرافیست انقالبی 
اصفهان به کشتار مسلمانان میانمار

 جشنواره موسیقی رقابتی اصفهان
به مرحله نهایی رسید

جشنواره موســیقی رقابتی اصفهان که 
به همت بخش خصوصــی و با همکاری 
دفتر تخصصی موسیقی سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان، در تاالر کوثر و با حضور جوانان بااستعداد 
از سراسر کشور برگزار شده بود، در تاالر کوثر دور نهایی خود را تجربه 
کرد. این رقابت در شب چهارم خود به مرحله نهایی رسید. در این شب 
دو گروه »راز دل« و »پالیز« در بخش گروهی و احمدرضا کدخدایی 

و مرتضی ریاحی در بخش انفرادی به رقابت پرداختند.
ابتدا نوبت گروه های شــرکت کننده بود که شانس خود را امتحان 
کنند؛ دور اول رقابت شرکت در بخش تئوری بود، در مرحله نهایی 
سوال ها در دو بخش تئوری موســیقی و موسیقی فیلم از دو گروه 
پرسیده شد. در بخش تئوری، گروه راز دل توانست به برتری دست 

یابد و در بخش موسیقی فیلم، پالیز پیشی گرفت.
سپس نوبت به بخش اجرای زنده گروه ها رسید. در این مرحله دو 
گروه ۱5 دقیقه به صورت آزاد فرصت هنرنمایی یافتند و 5 دقیقه نیز 
هر گروه می بایست موسیقی نواحی کشور را به نمایش بگذارد. هر دو 
گروه در مدت ۲0 دقیقه خود توانستند تحسین حاضران را برانگیزند. 
سپس نوبت به رقابت در بخش انفرادی رسید، ابتدا مرتضی ریاحی 
که از کرمان میهمان برنامه جشنواره موسیقی رقابتی بود، به اجرای 
برنامه پرداخت. او که دو هفته گذشته برای شرکت در این جشنواره 
میهمان اصفهان بوده، در این مدت خود را برای دور پایانی رقابت ها 
آماده کرده بود. ریاحی با اجرای قطعاتی از همایون شجریان تحسین 

حاضران را برانگیخت.

ســپس احمدرضا کدخدایی روی ســن رفت. او باوجود آنکه سن 
کمی دارد از حنجره ای پخته برخوردار است و با اجرای یک قطعه از 

موسیقی خاطره انگیز »گل ها« داوران را شگفت زده کرد.
در پایان برنامه داوران مسابقات استعدادیابی به روی صحنه آمدند 
تا نظر خود را در مورد اجرای برنامه موسیقی رقابتی با حاضران به 
اشــتراک بگذارند. علیرضا عارف مهر اولین داوری بود که نظر خود 
را بیان کرد. او از برگزاری جشنواره موسیقی رقابتی تمجید کرد و 
گفت: بی شک در همه برنامه ها مشکالتی ایجاد می شود، اما دیکته 
نانوشــته غلط ندارد. اینکه گروهی از بخش خصوصی پا در این راه 

گذاشته اند سزاوار تقدیر است.
مرحله پایانی جشنواره موســیقی رقابتی به کار خود پایان داد، اما 
آنچه در ادامه به روال انتخاب مربوط می شــود نظرسنجی مردمی 
است. در این نظرسنجی که هم به صورت مکتوب بعد از برنامه و هم از 
طریق شبکه های مجازی انجام می شود، طرفداران می توانند با آرای 
خود به سرنوشت شرکت کنندگان در رسیدن به مقام برتر کمک 
کنند. نتیجه این رقابت ها، سه شــنبه ۲۱ شهریورماه در هنرسرای 
خورشید سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اعالم شد و با 

حضور هنرمندان شهر از برگزیدگان تقدیر به عمل می آید.

به میزبانی خوراسگان؛

به دیدن مراسم 
شیرخوارگان 
حسینی بروید

به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین ســید محمد هادی روح االمینی اظهار داشت: طبق هماهنگی های به 
عمل آمده و هم زمان با سراسر کشور در اولین روز ماه محرم تجمع شیرخوارگان حسینی در قالب طرح بصیرت عاشورایی در جوار حرم مطهر امامزاده کرار)ع( خوراسگان 
اصفهان برگزار می شود. وی افزود: این مراسم روز جمعه ۳۱ شهریور ماه همراه با سخنرانی سید مرتضی موسوی و مداحی علیرضا اخالقی و حسن هوشیار، ساعت۹:۳0 

در جوار حرم مطهر این امامزاده جلیل القدر برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد هادی روح االمینی گفت: نسب این امامزاده با ۶ واسطه به امام جعفر صادق)ع( می رسد و آستان ایشان در شهرستان اصفهان، 

بخش مرکزی، در محله بوزان واقع شده است.

عکس روز

موسیقی

سعید
 امامی ابرقویی 

هنرنمایی استاد اصفهانی 
در کربالی ایران؛

تا جان دارم، برای 
بزرگان دین کار می کنم
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ویژه 

ترکیــب چادرهای مســافرتی با قایق برای تســهیل ســفرهای تفریحی، 
 ایده جذابی اســت که ســرانجام توســط یک شــرکت تجــاری عملیاتی 

شده است.
شرکت Outdoor Retailer بعد از مدتی تحقیق و بررسی، چادر مسافرتی 
ویژه ای را عرضه کرده که دارای بخش هایی است که با نصب آنها چادر مذکور 

به یک قایق برای حرکت در رودخانه و دریاچه ها و دریاها مبدل می شود.
این چادر مســافرتی قابل تبدیل به قایق، کوچک و ســبک وزن بوده و به 
ســادگی با هوا پر می شــود؛ لذا می توان آن را در کوله پشتی جای داد و به 
سفر رفت. پوشش سقفی این قایق را می توان در صورت تمایل از آن، حذف 
 و در صورت بارانی شــدن هوا یا تمایل به خوابیــدن روی آب، به آن اضافه

 کرد.
در حال حاضر یک مدل از این چادرمسافرتی با طول ۲۴۳ سانتی متر تولید 
شده که به قیمت ۹۰۰ دالر به فروش می رسد. وزن این محصول تنها حدود 
۳/5کیلوگرم بوده و قرار است یک مدل دیگر از آن هم به طول ۲۶۰ سانتی متر 

در پاییز روانه بازار شود.

 با این چادر مسافرتی، به دل دریا 
بزنید!

قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان 
ساخته شد

یک شــرکت تولیدکننده رایانه، قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان را ساخته 
که مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که 5۶ هسته دارند. رایانه ای با 
۱۶مگابایت RAM، پردازشگر ۸ هسته ای و یک ترابایت حافظه ذخیره سازی، برای 
طرفداران بازی های رایانه ای بسیار جذاب خواهد بود. عالوه برآن رایانه رومیزی با 
چنین مشخصاتی برای  افراد حرفه ای که مشغول خلق محتوای واقعیت مجازی 
و ویدئوهای ۳۶۰ درجه هســتند، بسیار جالب اســت.  به هرحال نسل چهارم 
رایانه های رومیزی Z از شــرکت هیولت پاکارد)HP(با طراحی جدید، کاربران 
حرفه ای را هدف گرفته اند. رهبر این سری رایانه Z۸ است که به گفته شرکت، 
  Z قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان درحال حاضر است. سری رایانه های رومیزی
برای طراحان، معماران، خالقان محتوای دیجیتال، دانشمندان، آموزگان، کارکنان 
بخش درمانی و مدیران مالی طراحی شده است. اما در کنار این موارد دستگاه 
مناسبی برای استفاده درخانه نیز به شمار می رود. به گفته شرکت تولیدکننده این 
رایانه قادر به ارائه شبیه سازی های سه بعدی یا ادیت ویدئوهای ۸K است. عالوه بر 

آن، مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که 5۶ هسته دارند.

یک شرکت تولیدکننده لوازم ورزشی، لباس های بازیکنان بسکتبال را به طور 
تجاری تولید کرده که به کاربر اجازه می دهد فهرست موسیقی بازیکن محبوب 
خود را گوش کنند. نایک، تولید کننده جدید لباس های بازیکنان لیگ بسکتبال 
ان بی ای در بازار است. این لباس های ورزشی که برای فروش در بازار عرضه 
می شود از جنس »ژرسه« اســت که عالوه بر خنک کردن بازیکنان و فراهم 
 Nike Connect کردن آزادی حرکت برای بازیکن بسکتبال، مجهز به سیستم
جدید این شرکت است. این سیستم با کمک اپلیکیشن موبایلی به همین نام، به 
برچسب های NFC که داخل لباس ها تعبیه شده، عکس العمل نشان می دهد. 
کاربر با استفاده از این فناوری می تواند مراسم ورود بازیکن مورد عالقه خود به 
زمین بازی راتماشا کند، بسته های هدیه های مختلف برای بازیکنان را ببیند 

و همین طور فهرست موسیقی محبوب بازیکن مورد عالقه اش را اجرا کند.
برای بسیاری از طرفداران بازی های ورزشی، پوشیدن لباس بازیکن محبوب 
خود، هیجان انگیز است؛ اما این لباس های ورزشی توجه بسیاری از افراد غیر از 

عالقه مندان را نیز به خود جلب کرده اند.

علم پژوهی

عرضه نماد اعتماد به ۲۵ هزار فروشگاه آنالین در کشور
طبق گزارش ها، تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد 
از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده اند، از ۷ هزار به بیش از ۲5 هزار فروشگاه 

رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی فعال هستند.

با این لباس ورزشی، موسیقی گوش 
کنید

 انتقال چند واکسن به بدن 
با یک تزریق

محققان سیستمی ســاخته اند که با یک تزریق، چند 
واکسن به بدن فرد می رسد و در فواصل زمانی مختلف 

در آن منتشر می شود.
در کشــورهای درحال توســعه به ســختی می توان 
تجهیــزات و خدمات درمانــی را برای افــراد به طور 
مرتب فراهم کرد. به عبارت دیگــر اگر فردی نیازمند 
چند واکســن درچند روز متوالی باشد، احتمال کمی 
وجود دارد که همه آنهــا را دریافت کنــد. در همین 
راستا دانشمندان MIT  سیستمی ساخته اند که اجازه 
می دهد دوزهــای مختلف دارو مربــوط به یک بازی 
 زمانی خاص، فقط با یک تزریق بــه بدن بیمار منتقل 

شود.
محققان بــه رهبری پروفســور رابرت النگــر، ذرات 
میکرویی از پلیمرهای  طبیعی، قابــل تجزیه و تایید 
شده FDA تهیه کرده اند. این ذرات شبیه فنجان های 
کوچک قهــوه هســتند که با واکســن پر شــده اند؛ 
 ســپس درپوشــی برای هرکدام از آنها قرار داده شده 

است.
پس از تزریق هرکدام از این واکســن ها، ذرات میکرو 
با ســرعت های مختلفی در بدن گسترش می یابند و 
هنگام گسترش واکسن را آزاد می کنند. به عبارت دیگر 
ذرات، واکســن های مختلف را در زمان های متفاوت 

آزاد می کنند.
در آزمایش هایی که روی موش ها انجام شــد، ذرات 
به طور موقیت آمیز، بار خود را در ۹، ۲۰ و ۴۱ روز پس از 
تزریق در بدن آزاد کردند. فنجان های مذکور با کمک 
یک سیستم خودکار با واکسن پر می شوند و سپس در 

روی آنها قرار می گیرد.
این فرآیند SEAL نامیده می شود و به گفته محققان 
حتی به نــوزادان کمک می کند با یــک تزریق، تمام 
واکسن های مورد نیاز طی سال اول و دوم زندگی شان 

را دریافت کنند.

سرمایه گذاری میلیاردی گوگل 
برای تولید خودروی خودران

به تازگی فاش شده که گوگل بیش از یک میلیارد دالر برای تولید 
خودروی خودران سرمایه گذاری کرده است.

طبق گزارش ها گوگل ۱/۱میلیارد دالر بــرای تولید خودروهای 
خودران هزینه کرده است.

این میزان هزینه تاکنون مخفی مانده بود؛ این در حالی اســت که 
شرکت جنرال موتورز نیز حدود یک میلیارد دالر در شرکت »کروز 

اتوماسیون« و برای تولید خودروی خودران هزینه کرده است.
از سوی دیگر شرکت اینتل نیز ۱5 میلیارد دالر برای تولید این نوع 

خودرو سرمایه گذاری کرده است.
گوگل تاکنون این رقم را مخفی نگه داشــته بود، امــا باتوجه به 
دعواهای قانونی آن برای تولید خودروی خودران، این ارقام فاش 

شده است.

 هکرها با بلوتوث به دستگاه ها 
نفوذ می کنند

تحقیقی جدید نشــان می دهد کــه هکرها از طریــق بلوتوث به 
دستگاه های هوشمند نفوذ کرده و اطالعات آنها را فاش می کنند. 
آنها از این طریق طی ۱۰ ثانیه، بدافزاری را در دســتگاه ها منتقل 
می کنند. طبق یک گزارش جدید چنانچه کاربران، بلوتوث موبایل 
های خود را روشــن نگه دارند در برابر حمله ویروس هایی به نام 
Blue borne قرار خواهند گرفت که از دســتگاهی به دستگاه 

دیگر منتقل می شوند.
هکرها به وسیله این ویروس عالوه بر کنترل دستگاه های کاربران، 
به اطالعات و شــبکه های کاربر دسترســی می یابند. آنها حتی 

می توانند طی ۱۰ ثانیه بدافزاری را به دستگاه ها منتقل کنند.
طبق  گــزارش هــا، Blue Borne تهدیدی جدی بــرای تمام 
دستگاه های موبایل، رایانه دســک تاپ و به طور کل دستگاه های 

هوشمند با سیستم های عامل اندروید، iOS و ویندوز است.
 به گفتــه کارشناســان امنیت ســایبری، هکرها مــی توانند به 
دستگاه های فرد متصل شــده و بدافزار ارســال کنند. همچنین 
برخالف حمالت ســایبری معمول، در این روش نیازی به دانلود 

فایل ویروسی نیست.
در این حملــه، نخســت هکرها دســتگاه هایــی را ردیابی می 
 کنند که بلوتوث آنها روشــن است؛ ســپس به آدرس کنترل آن

)MAC address( دسترســی می یابند. با استفاده از این روش 
می توان سیســتم عامل را تعیین کرده و بدافــزار منطبق برآن را 

به کار گرفت.
 این در حالی اســت که متاســفانه  اقدامات امنیتی کنونی مانند 
مدیریت اطالعات موبایل، دیوارهای امنیتی و راه حل های مربوط 

به امنیت شبکه برای مقابله با این ویروس طراحی نشده اند.
 بنابراین به گفته کارشناســان، هم اکنون تنها راه مقابله با چنین 
ویروسی، خاموش کردن بلوتوث و اســتفاده از آن در زمان نیاز و 

به صورت کوتاه مدت است.

 اذعان فیس بوک به جاسوسی 
برای آمریکا

یکی از مقامات شــرکت فیس بوک اذعان کرد که این شــرکت 
همکاری نزدیکی با دولت آمریــکا دارد و به همین دلیل اطالعات 

شخصی آگهی دهندگان روسیه را تحویل واشنگتن داده است.
علت این اقدام، شناسایی عوامل هک شبکه های رایانه ای وابسته 
به احزاب و همین طور رایانه های مورد استفاده در جریان برگزاری 

انتخابات در آمریکا بوده است.
کاخ سفید مدعی است هکرهای روس وابسته به دولت این کشور 
در سال ۲۰۱۶ به طور گســترده در هک مذکور دخیل بوده اند و 
تحقیقات برای افشای هویت این افراد روز به روز در حال گسترش 

است.
در تازه ترین مرحله از این تحقیقات، نیروهــا و عوامل اطالعاتی 
آمریکایی، در تالش برای بررســی نحــوه اســتفاده روس ها از 
پلتفورم های تبلیغاتی شــرکت های فناوری بزرگ ایاالت متحده 
مانند فیس بوک و گوگل هستند و امیدوارند بتوانند از این طریق 

سرنخ هایی بیابند.
فیس بوک تصریح کرده که اطالعــات مفصلی را در این زمینه در 
اختیار رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده یادشده قرار داده و این کار 

برمبنای حکم رسمی دادگاه صورت گرفته است.
پیش از این اعالم شــده بود که 5۰۰ حســاب کاربری ناشــناس 
 مربوط به روس ها، 5هزار آگهی تبلیغاتی از فیس بوک خریداری 

کرده اند.

فیلم برداری فوق حرفه ای با دقت 
۹۶۰ فریم در ثانیه ممکن شد

شــرکت ســونی، از عرضه ســه دوربین جدید خود بــا قابلیت 
تصویربرداری فوق دقیــق یا ۴K خبر داده کــه نیازهای کاربران 

حرفه ای و بخصوص مستندسازان را برآورده می کنند.
 Handycam FDR-AX۷۰۰ اولین دوربین از این مجموعــه
نام دارد که در ماه اکتبر به قیمت ۱۸۹۹ دالر عرضه می شــود. دو 
مدل پیشــرفته تر این مجموعه هم NXCAM HXR-NX۸۰  و  
XDCAM PXW-Z۹۰ نام دارند که بــه ترتیب ۲۲۹۹ و ۲۷۹۹ 
دالر قیمت شان است. تمامی این دوربین ها دارای حسگرهای یک 
اینچی هستند که فیلم برداری فوق دقیق را با دقت ۲۴ یا ۳۰ فریم 
در ثانیه ممکن می کند؛ اما با استفاده از آنها می توان فیلم برداری 
 Full HD با دقت ۱۲۰ فریم در ثانیه و حتی ۹۶۰ فریم در ثانیه هم

 انجام داد.
نکته مهم این اســت که در زمان فیلم برداری با این سرعت پایین، 
دقت تصاویر و وضوح و شــفافیت آنها کاهش نمــی یابد. از دیگر 
مزایای دوربین های یادشده، افزوده شدن قابلیت فوکوس خودکار 
چندمرحله ای است؛ بنابراین حســگرهای دوربین های یادشده 
می تواند ۲۷۳ نقطه را در هر تصویر برای فوکوس و افزایش وضوح 

بصری انتخاب کند.
 بدین شیوه ۸۰ درصد از قاب هر تصویر شامل نقاطی عالمت گذاری 
شــده برای فوکوس بوده و لذا کیفیــت فیلم بــرداری به میزان 

چشمگیری ارتقا خواهد یافت. 
 در ایــن دوربیــن هــا از اســتاندارد جدیــدی موســوم بــه
)Hybrid Log-Gamma )HLG نیز بهره گرفته شده که باعث 
می شــود بتوان یک فایل ویدئویی را برای پخش تلویزیونی در دو 
حالت باکیفیت تر HDR  یا با کیفیت پایین تر  SDR آماده کرد؛ 
 بدون اینکه نیازی باشد دو خروجی متفاوت با رنگ بندی متمایز را 

انتخاب کرد.

فناورانه

اگر گرافیست خوبی نیستید و خودتان از پس طراحی یک 
 Posteroid پوستر از صفر بر نمی آیید، شاید با اپلیکیشن
و ابزار آمــاده اش بتوانید یک پوســتر تبلیغاتی خوب و 
آبرومند بســازید.تمام امکاناتی کــه Posteroid ارائه 
کرده، در ســه بخش خالصه می شود: تعیین عکس پس 
زمینه، متن و استایل و در نهایت قالب بندی تصویر. شاید 
خیلی ساده و محدود باشــد؛ نه امکان تنظیم روشنایی و 
پارامترهــای کیفی تصویر وجــود دارد و نه اضافه کردن 
طرح های وکتور. اولین کاری که در این اپلیکیشن انجام 
می دهید تعیین پس زمینه اســت. دوســت دارید پس 
زمینه تک رنگ و ساده اســتفاده کنید یا از عکس های 
دوربین بک گراند بســازید؟ هر دو امــکان در اختیارتان 
قرار داده شــده. بعــد از تعیین پس زمینــه هم طبیعتا 
می خواهید چیزی روی پوســتر بنویســید. متاســفانه 
Posteroid فقــط از فونت های التین پشــتیبانی می 

کند، اما صورت خوش قضیه این اســت که این فونت ها 
را می توان شــخصی ســازی کرد و حالت های چینش 
 مختلفی را برایشان در نظر گرفت. ابزار شخصی سازی متن

 Posteroid هم نوشــته ها را به خوبی تــراز می کند و 
می توانید ابعادشان را به دلخواه تغییر دهید. مرحله آخر 
کار هم طبیعتا تعیین اســتایل کلی و قالب بندی پوستر 
شماست. امکانات Posteroid در این بخش خیلی زیاد 
نیستند، اما تصور می کنیم که تغییر رنگ نوشته ها و ابزار 
کادربندی و فیلترهای رنگی برای ساخت یک پوستر ساده 
کافی باشد. طرح های خلق شده با Posteroid بجز اینکه 
می توانند مصارف حرفه ای داشــته باشند، برای ساخت 
عکس نوشته های اینســتاگرامی هم مناسب هستند؛ از 
این رو امکان اشتراک گذاری مستقیم آنها در شبکه های 
اجتماعی فراهم شده اســت. در مجموع اگر برای ساخت 
پوستر و عکس نوشته به دنبال »ســاده ترین اپلیکیشن 
ممکن« می گردید، Posteroid می تواند گزینه مناسبی 
برای شما باشد. این اپلیکیشــن را می توانید با استفاده از 

لینک  goo.gl/Lj7qwd   دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

یک تاس همگن را حداقل چند بــار پرتاب کنیم تا 
به طور یقین، سه بار یا بیشتر، نتیجه یکسان داشته 

باشیم؟
الف( ۱۲      ب( ۱۳        ج( ۱۸          

د( ۱۹       هـ( ۲۷

  معمای شماره 223۹

  جواب معمای شماره 2238

معرفی اپلیکیشن Posteroid؛ 

ساخت پوستر در چند دقیقه

کامپیوترها هرساله به آنچه ما آن را »فکر کردن« می نامیم 
نزدیک تر می شــوند؛ بنابراین دیگر با یک وسیله  مطیع که 
موبه مو دســتورات ما را اجرا می کند و چیزی یاد نمی گیرد 

روبه رو نیستیم.
شبکه های عصبی که از نورون های مصنوعی ساخته شده اند، 
به جای پردازش یک وظیفه در آِن واحد، قادر به انجام کارهای 
زیاد به صورت هم زمان هســتند. دیگر با یادگیری هر چیز 
جدیدی الزم نیست تمام داده های قبلی بازنویسی شود؛ بلکه 
این سیستم ها از مدارهایی برخوردارند که می توانند اطالعات 

خاصی را فراموش کنند.
چرا فراموش کردن داده ها مهم است؟

شــاید با خود بیندیشــید که »اگر یادگیری برای بقای ما 
ضروری اســت،  فراموشی، یک باگ یا مشــکل در نرم افزار 

بیولوژیکی ما محسوب می شود!«
بیایید یک فرض ســاده را در نظر بگیریــم. تصور کنید هر 
زمان که چیز جدیدی را به خاطر می آوریــد، باید آن مورِد 
خاص را به همراه تمام اطالعات مرتبط با آن، ولی قدیمی به 
خاطر آورید. به تازگی یک ماشین خریده و با آن برای خرید 
لوازم خانه به فروشگاه بزرگی رفته اید. به پارکینگ فروشگاه 

می روید تا خریدهای خــود را در صندوق عقب جا بدهید و 
به خانه برگردید. مغز شــما باید تمام ماشین هایی را که در 
گذشــته خریده اید بررسی کند تا به ماشــین جدیدتان در 

پارکینگ برسد.
یک کار ســاده مانند پیدا کردن ماشــین، بــه خاطر حجم 
اطالعاتی که روز به روز افزوده می شــود، قدرت پردازشــی 
بیشــتری می خواهد و از طرفی زمان بیشــتری صرف آن 

می شود.
ولی در عمل، مغز شــاید در اولین تجربه ها شما را سردرگم 
کند و در پارکینگ به دنبال ماشــین قبلی خــود بگردید؛ 
اما به مرور اطالعات ماشــین جدید، جای اطالعات ماشین 
 قبلــی را می گیرد و به تدریــج خودروی قبلــی را فراموش 

می کنید.
فراموش کردن، نه یک باگ در نرم افــزار ما، که یک قابلیت 

برای تصمیم گیری موثر و مفیدتر است.
به ســراغ هوش مصنوعی برویــم. AI به این صــورت کار 
نمی کند. در حال حاضر، آموزش AI بــرای انجام یک کار، 
ساده است؛ اما آموزش دوباره  آن برای انجام یک کار جدید، 
البته در همــان زمینه، کار ســختی خواهد بود. بســته به 

تکنولوژی مورد اســتفاده، سیســتم تمایل به نگهداری آن 
 AI چیزی دارد که یاد گرفته اســت. مغز خودتــان را جای
بگذارید و فــرض کنید اقدام به نگه داشــتن تمام اطالعات 
مرتبط با ماشین قبلی شما می کند؛ آن هم با سطح اهمیتی 
یکسان با ماشــین جدید. البته این سیســتم ممکن است 
اطالعات مهم را به صورت تصادفی فراموش کند. فرض کنید 
ماشــین هاچ بک دارید و ناگهان فراموش می کنید که اصال 

هاچ بک یعنی چه و به چه نوع ماشینی اطالق می شود.
این سیستم اگر اقدام به استفاده از اطالعات جدید و حذف 
اطالعات کم اهمیت قدیمی کند، بسیار کارآمدتر خواهد بود. 
این موضوع در حقیقت هدف تکنولوژی جدیدی اســت که 
توسط دانشــگاه پردو در حال پیگیری است و محققان آن 
را Organismoid می نامند. همان گونه که در یک ســنِد 
نشریه ارتباطات طبیعت در آگوست ۲۰۱۷ توضیح داده شد، 
محققان Organismoidهایی از سفال »ماده کوانتومی« 
با نام نیِکالت ساماریوم ساختند و زمانی که آن را درمعرض 
گاز هیدروژن قــرار دادند، هیدروژن را بــه خود جذب کرد 
)عملیات دم( و الکترون هر یــک از اتم های هیدروژن از آن 
جدا شــد و به نیکل موجود در ماده  مورد نظر چسبید. این 
موضوع باعث پایین آمدن توانایی انتقال الکتریکی به صورت 
موقت شــد. با جدا شــدن هیدروژن، ماده با دیگر خاصیت 
رسانایی خود را به دست آورد. با تنظیم دقیق روش هایی که 
ماده در معرض گاز هیدروژن قرار می گیرد، محققان توانستند 
راه های دسترسی به داده ها را تغییر دهند. آنها می توانند با 
این روش، کاری کنند که سیستم مانند یک مغز یادگرفته و 

البته فراموش کند.
یکی از محققان با نام کاشــیک روی می گوید: اگر من مدام 
درمعرض اطالعات خاصی باشم، با آن انس می گیرم و حافظه  
مربوط به آن را حفظ می کنم؛ اما اگر من اطالعات مشابه را 
درطول زمان نبینم، کم کم این اطالعات در حافظه  من رو به 

زوال خواهد گذاشت. 
رفتار رســانایی این ماده و باال و پایین شــدن آن به صورت 
نمایی، می تواند مدل پردازشــی جدیدی بسازد که به مرور 
بیشتر و بیشتر یاد می گیرد و در همان زمان به روش موثری 

شروع به فراموش کردن می کند.
پیشــتر در زومیت به فراموشــی و اهمیت آن بــرای مغز و 
تصمیم گیری بهتــر پرداختیم. با به کارگیــری این روش، 
سیستم ها بیشتر شــبیه به مغز رفتار خواهند کرد و همین 
موضوع می توانــد بر ســرعت و دقــت تصمیم گیری این 
سیستم ها تاثیری مثبت )بخصوص در طول زمان( بگذارد. 
به هرحال احتماال روی تصمیمات کامپیوترهایی که توانایی 
فراموش کردن اطالعات کم اهمیت و قدیمی را دارند، بیشتر 

می توانیم حساب کنیم.

زومیت: اگر قرار باشد تمام اطالعاتی را که وارد مغزتان می شود نگهداری کنید، به مرور خیل عظیم این 
اطالعات، تاثیر مخربی بر توانایی تصمیم گیری شما خواهد گذاشت. همین امر در مورد هوش مصنوعی هم 

صدق می کند.

پاسخ »پرتاب تاس ها و بررسی یک احتمال خاص«: 
همان طور که می دانیم، فضای نمونه پرتاب n تاس 

برابر 6n است:
n)S(=63

n)A( = 4×4×4 = 43              P(A) = 43/63=8/27

کامپیوترها برای فکر کردن مانند انسان، ابتدا باید فراموش کنند
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حصر وراثت
6/386  علیرضا منتظرالقائم دارای شناسنامه شماره 38863 به شرح دادخواست به 
کالسه  1203/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حیدر منتظرالقائم به شناسنامه 4 در تاریخ 96/5/8  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 یک 
پسر و دو دختر و یک همسر به اســامی: 1- علیرضا منتظرالقائم به ش.ش 38863 
نســبت با متوفی )فرزند( 2- مهری منتظرالقائم به ش.ش 47947 نسبت با متوفی 
)فرزند( 3- محبوبه منتظرالقائم به ش.ش 47948 نسبت با متوفی )فرزند( 4- سکینه 
منتظرالقائم به ش.ش 10 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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 شــد. م الف: 18532 شــعبه 54 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/387  حسین کامران کوهانستانی دارای شناسنامه شماره 173 به شرح دادخواست 
به کالسه  1199/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رحیم کامران کوهانستانی به شناســنامه 52 در تاریخ 
94/3/30  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و دو دختر به اسامی: 1- رضا کامران کوهانستانی به ش.ش 
1407 نسبت با متوفی )فرزند( 2- حسین کامران کوهانستانی به ش.ش 173 نسبت 
با متوفی )فرزند( 3- حسن کامران به ش.ش 57 نسبت با متوفی )فرزند( 4- ملوک 
کامران کوهانســتانی به ش.ش 876 نســبت با متوفی )فرزنــد( 5- زهرا کامران 
کوهانستانی به ش.ش 953 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 18639 شعبه 54 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/388  طاهره حسینی رامشه دارای شناسنامه شماره 2166 به شرح دادخواست به 
کالسه  1202/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه نساء رجائی رامشه به شناسنامه 1759 در تاریخ 94/12/27  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر و سه دختر به اسامی: 1- اکبر حسینی رامشه به ش.ش 1431 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- حسین حسینی رامشه ش.ش 406 نسبت با متوفی )فرزند( 3- طاهره 
حسینی رامشه ش.ش 2166 نسبت با متوفی )فرزند( 4- زهره حسینی رامشه ش.ش 
1670 نسبت با متوفی )فرزند( 5- زهرا حسینی رامشه ش.ش 1569 نسبت با متوفی 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 18640 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/389  مهناز تقی اف دارای شناسنامه شــماره 541 به شرح دادخواست به کالسه  
1198/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سکینه کاغذچی به شناسنامه 40686 در تاریخ 94/9/2  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر 
به اسامی: 1- مهری تقی اف به ش.ش 27030 نسبت با متوفی )فرزند( 2- فردوس 
تقی اف به ش.ش 28979 نسبت با متوفی )فرزند( 3- مهناز تقی اف به ش.ش 541 
نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت 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: 18641 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/390  مرتضی ســعادتمندفر دارای شناسنامه شــماره 31 به شرح دادخواست به 
کالسه  1183/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مریم کربه کندی آفارانی به شناســنامه 1305 در تاریخ 96/5/6  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر و سه دختر به اسامی: 1- اصغر سعادتمندفر به ش.ش 1605 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- مرتضی سعادتمندفر به ش.ش 31 نسبت با متوفی )فرزند( 3- مصطفی 
سعادتمندفر به ش.ش 64 نسبت با متوفی )فرزند( 4- فاطمه سعادتمندفر به ش.ش 
1557 نســبت با متوفی )فرزند( 5- بتول ســعادتمندفر به کدملی 1282947753 
نسبت با متوفی )فرزند( 6- صدیقه سعادتمندفر به ش.ش 29 نسبت با متوفی )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 18642 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/391  اکبر داوری دولت آبادی دارای شناســنامه شماره 276 به شرح دادخواست 
به کالسه  1193/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابولفضل داوری دولت آبادی به شناسنامه 77 در تاریخ 
90/4/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه برادر و دو خواهر و یک همسر به اسامی: 1- اصغر داوری دولت آبادی 
به ش.ش 21 نســبت با متوفی )برادر( 2- اکبر داوری دولت آبادی به ش.ش 276 
نســبت با متوفی )برادر( 3- مجتبی داوری دولت آبادی به ش.ش 8489 نسبت با 
متوفی )برادر( 4- الهه داوری دولت آبادی به ش.ش 734 نسبت با متوفی )خواهر( 
5- مهری داوری دولت آبادی به ش.ش 165 نسبت با متوفی )خواهر( 6- لیال بدیعی 
گورتی به ش.ش 1442 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 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: 18643 شعبه 54 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/392  غالمرضا ملک پور شــهرکی دارای شناســنامه شــماره 2953 به شرح 
دادخواست به کالســه  1195/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالرضا ملک پور شهرکی به شناسنامه 
13 در تاریخ 96/5/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج پســر و دو دختر و یک همسر به اسامی: 1- غالمرضا 
ملک پور شــهرکی به ش.ش 2953 نســبت با متوفی )فرزند( 2- شاپور ملک پور 
به ش.ش 280 نســبت با متوفی )فرزنــد( 3- امیر ملک پور شــهرکی به ش.ش 
1819544801 نسبت با متوفی )فرزند( 4- سعید ملک پور به ش.ش 14419 نسبت 
با متوفی )فرزند( 5- مســعود ملک پور به ش.ش 2359 نســبت با متوفی )فرزند( 
6- زیبا ملک پور شهرکی به ش.ش 476 نسبت با متوفی )فرزند( 7- میترا ملک پور 
شهرکی به ش.ش 30 نسبت با متوفی )فرزند( 8- رضوان نکوئی شهرکی به ش.ش 
28 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت 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: 18644 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/393  اکبر داوری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به 
کالسه  1192/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان هاجیه خاتون داوری به شناسنامه 253 در تاریخ 89/9/5  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، 
دو دختر به اسامی: 1- اصغر داوری دولت آبادی به ش.ش 21 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- اکبر داوری دولت آبادی به ش.ش 276 نســبت با متوفــی )فرزند( 3- مجتبی 
داوری دولت آبادی به ش.ش 8489 نســبت با متوفی )فرزند( 4- ابوالفضل داوری 
دولت آبادی به ش.ش 77 نســبت با متوفی )فرزند( 5- مهدی داوری دولت آبادی 
به ش.ش 165 نسبت با متوفی )فرزند( 6- الهه داوری دولت آبادی به ش.ش 734 
نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 18645 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/394  اکبر داوری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به 
کالسه  1191/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین داوری دولت آبادی به شناسنامه 6553 در تاریخ 88/1/27  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهارپسر، دو دختر و یک همسر دائمی: 1- اصغر داوری دولت آبادی به ش.ش 21 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- اکبر داوری دولت آبادی به ش.ش 276 نسبت با متوفی 
)فرزند( 3- مجتبی داوری دولت آبادی به ش.ش 8489 نســبت با متوفی )فرزند( 
4- ابوالفضل داوری دولت آبادی به ش.ش 77 نســبت با متوفی )فرزند( 5- الهه 
داوری دولت آبادی به ش.ش 734 نسبت با متوفی )فرزند( 6- مهدی داوری دولت 
آبادی به ش.ش 165 نســبت با متوفی )فرزند( 7- هاجیه خاتون داوری به ش.ش 
253 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت 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: 18646 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/395  مهدی ریاحی زانیانی دارای شناسنامه شــماره 7453 به شرح دادخواست 
به کالســه  1196/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان لطیف ریاحی زانیانی به شناسنامه 838 در تاریخ 96/4/22  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پسر چهار دختر و یک همسر به اســامی: 1- محمد ریاحی زانیانی به ش.ش 
576 نســبت با متوفی )فرزند( 2- مهدی ریاحی زانیانی به ش.ش 7453 نسبت با 
متوفی )فرزند( 3- مهرنوش ریاحی زانیانی به ش.ش 806 نسبت با متوفی )فرزند( 
4- مریم ریاحی زانیانی به ش.ش 158 نسبت با متوفی )فرزند( 5- مرضیه ریاحی 
زانیانی به ش.ش 941 نســبت با متوفی )فرزند( 6- مائده ریاحی زانیانی به ش.ش 
4610358042 نسبت با متوفی )فرزند( 7- صغری ارفع ریاحی چالشتری به ش.ش 
110 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 18647 شــعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/396  ابراهیم اسماعیلی شاهزاده علی اکبری  دارای شناسنامه شماره 375 به شرح 
دادخواست به کالســه  1194/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به 
شناسنامه 259 در تاریخ 86/7/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک همسر به اسامی: 1- 
ناصر اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 449 نسبت با متوفی )فرزند( 2- اکبر 
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 448 نسبت با متوفی )فرزند( 3- ابراهیم 
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 375 نســبت با متوفی )فرزند( 4- بهرام 
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 265 نســبت با متوفی )فرزند( 5- گوهر 
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 16001 نسبت با متوفی )فرزند( 6- مهناز 
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 946 نسبت با متوفی )فرزند( 7- صغری 
اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به ش.ش 126 نســبت با متوفی )همسر( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 18648 شعبه 

54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/397  علیرضا زمانی ســلیمی دارای شناسنامه شــماره 1270525972 به شرح 
دادخواست به کالسه  1197/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اصغر زمانی سلیمی به شناسنامه 1 در تاریخ 96/5/16  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
پنج پسر سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- علیرضا زمانی سلیمی به ش.ش 
1270525972 نسبت با متوفی )فرزند( 2- حسینعلی زمانی سلیمی به ش.ش 776 
نســبت با متوفی )فرزند( 3- ابراهیم زمانی سلیمی به ش.ش 551 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- محمد زمانی سلیمی به ش.ش 321 نســبت با متوفی )فرزند( 5- ولی 
اله زمانی سلیمی به ش.ش 345 نسبت با متوفی )فرزند( 6- ملیحه زمانی سلیمی 
به ش.ش 1485 نسبت با متوفی )فرزند( 7- طاهره زمانی سلیمی به ش.ش 302 
نسبت با متوفی )فرزند( 9- عزت ناظوری خوراسگانی به ش.ش 59 نسبت با متوفی 
)همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 18649 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/398  شــهره خاکساری دارای شناســنامه شماره 658 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1172/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان تاج ملوک زندی به شناســنامه 168 در تاریخ 96/2/19  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پسر و سه دختر به اســامی: 1- محمودرضا خاکساری به ش.ش 74 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- شاپور رضا خاکســاری به ش.ش 138 نسبت با متوفی )فرزند( 
3- شهال خاکساری به ش.ش 394 نسبت با متوفی )فرزند( 4- شهره خاکساری به 
ش.ش 658 نسبت با متوفی )فرزند( 5- معصومه خاکساری به ش.ش 926 نسبت 
با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 18650 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/399  زهرا نادری کیا دارای شناسنامه شــماره 56 به شرح دادخواست به کالسه  
1180/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس نادری کیا به شناسنامه 2 در تاریخ 96/4/14  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و هفت 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- مصطفی نادری کیا به ش.ش 265 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- زهرا نادری کیا به ش.ش 56 نســبت با متوفی )فرزند( 3- زینت نادری 
کیا به ش.ش 63 نسبت با متوفی )فرزند( 4- زیبا نادری کیا به ش.ش 35 نسبت با 
متوفی )فرزند( 5- زهره نادری کیا به ش.ش 261 نسبت با متوفی )فرزند( 6- زیور 
نادری کیا به ش.ش 227 نسبت با متوفی )فرزند( 7- مریم نادری کیا به ش.ش 983 
نسبت با متوفی )فرزند( 8- فاطمه نادری کیا به ش.ش 3594 نسبت با متوفی )فرزند( 
9- شوکت شیدائی خانه ســنجدی به ش.ش 10 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 18651 شعبه 

54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/400  محمدزال با وکالت علیرضا آقائی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 3859 
به شرح دادخواست به کالسه  1181/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طیبه اسماعیل خانیان به شناسنامه 22 در 
تاریخ 96/4/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پســر و پنج دختر به اســامی: 1- محمدکاظم آقائی اصفهانی 
به ش.ش 1680 نســبت با متوفی )فرزند( 2- علیرضا آقائــی اصفهانی به ش.ش 
1286565340 نسبت با متوفی )فرزند( 3- حسین آقائی اصفهانی به ش.ش 486 
نســبت با متوفی )فرزند( 4- بتول آقائی اصفهانی به ش.ش 674 نسبت با متوفی 
)فرزند( 5- صغرا آقائی اصفهانی به ش.ش 285 نسبت با متوفی )فرزند( 6- فاطمه 
آقائی اصفهانی به ش.ش 29698 نسبت با متوفی )فرزند( 7- زهرا آقائی اصفهانی به 
ش.ش 1550 نسبت با متوفی )فرزند( 8- محبوبه آقائی اصفهانی به ش.ش 1844 
نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 18652 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/401  محمدعلی صیرفیان پور دارای شناسنامه شماره 26809 به شرح دادخواست 
به کالسه  1179/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد صیرفیان پور به شناسنامه 27089 در تاریخ 96/5/17  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به چهار پسر و یک دختر و یک همسر به اســامی: 1- محمدعلی صیرفیان پور به 
ش.ش 26809 نسبت با متوفی )فرزند( 2- مهدی صیرفیان پور به ش.ش 31549 
نسبت با متوفی )فرزند( 3- علیرضا صیرفیان پور به ش.ش 1534 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- مسعود صیرفیان پور به ش.ش 1046 نسبت با متوفی )فرزند( 5- زهرا 
صیرفیان پور به ش.ش 822 نسبت با متوفی )فرزند( 6- رضوان غائی به ش.ش 552 
نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 18653 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/402  فخری کشانی دارای شناسنامه شماره 1496 به شرح دادخواست به کالسه  
1178/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد کشانی به شناسنامه 636 در تاریخ 96/5/17  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و چهار 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- حسین کشــانی به ش.ش 930 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- حسن کشانی به ش.ش 473 نســبت با متوفی )فرزند( 3- علی کشانی 
به ش.ش 192 نسبت با متوفی )فرزند( 4- مهدی کشانی به ش.ش 1989 نسبت با 
متوفی )فرزند( 5- پروانه کشانی به ش.ش 1443 نسبت با متوفی )فرزند( 6- فرزانه 
کشانی به ش.ش 64693 نسبت با متوفی )فرزند( 7- فخری کشانی به ش.ش 1496 
نسبت با متوفی )فرزند( 8- ریحانه کشانی به ش.ش 62720 نسبت با متوفی )فرزند( 
9- فاطمه صابری اصفهانی به ش.ش 786 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 18654 شعبه 54 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/403  فاطمــه ربیعیان دولت آبادی دارای شناســنامه شــماره 4024 به شــرح 
دادخواست به کالســه  1173/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مبینا موذنی به شناسنامه 1277438366 در 
تاریخ 96/5/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به مادر و پدر به اسامی: 1- فاطمه ربیعیان دولت آبادی به ش.ش 4024 
نســبت با متوفی )مادر( 2- عباس موذنی به ش.ش 72401 نسبت با متوفی )پدر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 18655 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/404  فاطمــه ربیعیان دولت آبادی دارای شناســنامه شــماره 4024 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  1175/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس موذنی به شناســنامه 72401 در 
تاریــخ 96/5/10  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پســر، دو دختر و یک همسر به اسامی: 1- امیرحسین 
موذنی به ش.ش 1273452305 نســبت بــا متوفی )فرزنــد( 2- مریم موذنی به 
ش.ش 1272211479 نســبت بــا متوفی )فرزنــد( 3- متینا موذنــی به ش.ش 
1277438358 نسبت با متوفی )فرزند( 4- فاطمه ربیعیان به ش.ش 4024 نسبت 
با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 18656 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/405  کریم شــایان دارای شناســنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه  
1187/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی لنجانی به شناســنامه 5226 در تاریخ 96/5/21  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به هفت پســر، 
چهار دختر و یک همســر دائمی به اسامی: 1- کریم شــایان به ش.ش 4 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- رحیم لنجانی به ش.ش 500 نسبت با متوفی )فرزند( 3- منصور 

شایان به ش.ش 7957 نســبت با متوفی )فرزند( 4- نادر لنجانی به ش.ش 8150 
نســبت با متوفی )فرزند( 5- جهانگیــر لنجانی به ش.ش 177 نســبت با متوفی 
)فرزند( 6- محمد لنجانی به ش.ش 77 نســبت با متوفی )فرزند( 7- صادق شایان 
به ش.ش 104 نســبت با متوفی )فرزند( 8- خاور لنجانی به ش.ش 62 نســبت با 
متوفی )فرزند( 9- رباب لنجانی به ش.ش 2 نســبت با متوفی )فرزند( 10- مهناز 
لنجانی به ش.ش 2 نسبت با متوفی )فرزند( 11- شــهناز لنجانی به ش.ش 334 
نســبت با متوفی )فرزند( 12- نازنین شــفیعی باغبادرانی به ش.ش 1770 نسبت 
با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 18657 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/406  محمد پژوه نیا دارای شناســنامه شماره 308 به شرح دادخواست به کالسه  
1184/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه سلطان توفان ترک به شناسنامه 3209 در تاریخ 95/8/13  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهارپسر 
و سه دختر به اســامی: 1- محمد پژوه نیا به ش.ش 308 نســبت با متوفی )فرزند( 
2- رضا پژوه نیا به ش.ش 562 نسبت با متوفی )فرزند( 3- اصغر پژوه نیا به ش.ش 
60 نسبت با متوفی )فرزند( 4- علی پژوه نیا به ش.ش 439 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- رحمت پژوه نیا به ش.ش 622 نســبت با متوفی )فرزند( 6- مهدی پژوه نیا به 
ش.ش 476 نسبت با متوفی )فرزند( 7- بتول پژوه نیا به ش.ش 704 نسبت با متوفی 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 18658 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

حصر وراثت
6/407  حسین یمینی نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 202 به شرح دادخواست به 
کالسه  1185/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اشرف منوچهری نجف آبادی به شناسنامه 383 در تاریخ 96/4/23  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر و سه دختر به اسامی: 1- رامین یمینی نجف آبادی به ش.ش 318 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- حسین یمینی نجف آبادی به ش.ش 202 نسبت با متوفی )فرزند( 
3- محمود یمینی نجف آبادی به ش.ش 583 نســبت با متوفی )فرزند( 4- عزت 
یمینی نجف آبادی به ش.ش 11 نسبت با متوفی )فرزند( 5- فردوس یمینی نجف 
آبادی به ش.ش 504 نسبت با متوفی )فرزند( 6- زهره یمینی به ش.ش 158 نسبت 
با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 18660 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(
حصر وراثت

6/408  محبوبه خسروی دارای شناسنامه شماره 1567 به شرح دادخواست به کالسه  
1186/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین خسروی نجف آبادی به شناسنامه 16082 در تاریخ 96/5/12  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار دختر و یک همسر به اســامی: 1- زهرا خسروی نجف آبادی به ش.ش 899 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- مرضیه خســروی نجف آبادی به ش.ش 502 نسبت با 

متوفی )فرزند( 3- مریم خسروی نجف آبادی به ش.ش 140 نسبت با متوفی )فرزند( 
4- محبوبه خسروی به ش.ش 1567 نســبت با متوفی )فرزند( 5- عفت کورنگ 
بهشــتی به ش.ش 98 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 18659 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغ 

6/602 در اجــرای ابالغیه شــماره 152/13350/00 مــورخ 96/05/30 کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری و به پیوست نامه شماره 960376 مورخ 96/05/30 
شورای حل اختالف شــعبه 33 مجتمع شماره یک شهرســتان اصفهان پیرامون 
تامین دلیل بر تعیین میران خســارت، خواب و افت یک دســتگاه سواری پژو 405 
به شماره انتظامی 384 ل 71 ایران 13 به شــماره شاسی 119072537 به شماره 
موتور 12489324411 به طرفیت خواهان آقای حسین کدخدائی اینجانب مرتضی 
ابوطالبی کارشناس منتخب در مورخ 96/05/16 از خودروی فوق بازدید که به شرح 
زیر اعالم نظریه کارشناس میگردد. از خودرو بازدید که بازسازی کامل خودرو شده 
و هیچگونه آسیب و خسارتی روی خودرو مشاهده نشــد لذا با توجه به فرم اعالم و 
تعیین خسارت بیمه ایران به مورخ 96/4/12 و شماره پرونده 1396/3/418/2362 
و با توجه به تائید تعداد 7 فقره فاکتور که به تائید کارشناس محترم بیمه قرار گرفته 
لذا به شرح ذیل اعالم خسارت میگردد: هزینه قطعات مبلغ سی و شش میلیون ریال 
و هزینه صافکاری، نقاشی و تعویض قطعات برقکاری مبلغ سی و دو میلیون ریال 
و مبلغ افت بیســت میلیون ریال و مبلغ خواب دو میلیون و پانصد هزار ریال براورد 
میشود. مراتب جهت اســتحضار به حضور ارســال می گردد. نظریه کارشناسی به 
اینجانب حسین کدخدائی ابالغ حضوری  شد در صورت اعتراض ظرف یک هفته 
به شــعبه مراجعه نماید.جهت اعتراض به نظریه کارشناسی ظرف مهلت یک هفته 
نسبت به اعتراض خود کتبا به شعبه مراجعه در مهلت یک هفته اعتراض نماید که 
پرونده تا وصول ابالغ در وقت مقرر قرار گیرد. م الف: 19426 شعبه 33 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
مزایده

6/598 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
950902 له شرکت تعاونی مســکن مهر 11 علیه آقای احمد آسترکی به خواسته 
مطالبه در نظر دارد یک واحد مسکونی از آپارتمانهای مسکن مهر در طبقه اول واحد 
جنوب غربی آپارتمان شماره 2 به شماره ثبتی 170/10957 دارای مساحت 84/77 
متر مربع بوده، آپارتمان مزبور دارای اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک و همچنین 
دارای پارکینگ وانباری و انشــعابات آب، برق و گاز و همچنیــن دارای یک فقره 
تسهیالت به مبلغ 278/667/400 ریال به مبلغ اقساط 2/076/000 ریال با باقیمانده 
ی نقدی تســهیالت به مبلغ 237/325/430 ریال و با باقیمانده اقســاط به مبلغ 
296/375/199 ریال و سررسید آخرین اقساط 1408/04/11 می باشد که کارشناس 
رسمی دادگســتری ملک را با وام مربوطه 920/000/000 ریال ارزیابی نموده را از 
طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1396/07/15 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می 
گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر منظریه خیابان 
مهارت آپارتمان های مسکن مهر بلوک تار از طبقه اول مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار 
می بایست ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4950 اجرای 

احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
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ابالغ رای
6/560 کالســه پرونده: 791/95 - 96/6/21 خواهان: محمدرضا مرادی 
فرزند بهرام بنشانی دزج خ ش افخمی ک ش بشارت خوانده: مجید ایروانی 
محمدآبادی فرزند باقر بنشــانی مجهــول المکان خواســته: مطالبه وجه 
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق تقدیم که پس از ثبت به 
کالسه فوق و انجام تشریفات قانونی شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا در خصوص دعوی محمدرضا مرادی فرزند بهرام به طرفیت مجید 
ایروانی محمدآبادی فرزند باقر مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 919894 عهده بانک ســپه به مبلغ 180/000/000 
ریال و خســارات دادرســی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشــته و بقا اصول مستندات مذکور 
در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاعــی در قبال دعوی مطروحه 
معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خوانده اقامه و ارائه نکرده است فلذا 
شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت 180/000/000  ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2/385/000 ریال بابت خســارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/2/22 لغایت زمان 
اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه میگردد در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره  غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در شــورا و سپس بعد از بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه 
 دهاقان میباشــد. م الف: 96/182 شــورای حل اختالف شعبه اول دهاقان

 )286 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/578 کالسه پرونده: 362/96 حل 2 شماره دادنامه: 840 - 96/6/8 مرجع 
رسیدگی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر خواهان: 
سید قاسم دادور به نشانی اصفهان شاهین شهر خ فردوسی فرعی 3 شرقی 
بن 3 جنوبی خوانده: ایرج مرادی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشــکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی سید قاسم دادوری بطرفیت خوانده ایرج مرادی فرزند ناصر 
به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه نقد بانضمام کلیه خسارات 
قانونی و تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه 
رسید عادی استنادی خواهان که علی الظاهر به امضا خوانده رسیده و ثبت 
ادعای خواهان می باشــد و اینکه خوانده به رغم دعوت از طریق نشر آگهی 
در جلسه شــورا حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده و 
مدارک تقدیمی خواهان از هرگونه ایراد و اعتراضی مصون مانده است دادگاه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 197، 515، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل 
خواســته و مبلغ 1/875/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ 96/3/18 لغایت زمان پرداخــت مطابق با نرخ اعالمی بانک 
مرکزی در حق خواهان محکوم می نمایــد رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از آن ظرف 
مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م 
 الف: 4942 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)278 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/582 شماره صادره: 960705841446253 - 96/6/22 بنا به درخواست 
ورثه مرحوم سیف ا... شفیعی خوزانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت پنج 
و نیم سهم به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از نود و چهار سهم و نیم سهم 
ششدانگ که به موجب سند قطعی شــماره 29580 مورخ 52/6/28 انتقال 
گرفته است پالک شماره 323 فرعی از 84 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحه 250 دفتر 30 امالک ذیل ثبت 9575 به نام 
نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 9580 
دفترخانه اسناد رســمی شماره 73 خمینی شــهر به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشــده به موجب سند نزد بانک مسکن رهن است 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود . المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 4939 اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر

)271 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

6/583 شماره صادره: 960705841446253 - 96/6/22 بنا به درخواست 
ورثه مرحوم سیف ا... شفیعی خوزانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده مدعی اســت که سند مالکیت 
پنج سهم و ده هفتادم سهم مشاع از شانزده ســهم از نود و چهار سهم و نیم 
ششدانگ مشاع که به موجب سند قطعی شــماره 36477 مورخ 54/7/10 
انتقال گرفته اسیت پالک شــماره 323 فرعی از 84 اصلی واقع در خمینی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 157 دفتر 54 امالک ذیل ثبت 
25926 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 73 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
هم انجام نشده به موجب ســند نزد بانک مسکن رهن است نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شــده اســت چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 

مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارایه  نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 4938 اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر 

)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/588 کالســه: 960440 شــماره دادنامــه: 9609976793702424 - 
96/5/31 مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
طلعت امیدی طالخونچه فرزند عباس نشانی: اصفهان- آخر خ هشت بهشت 
شــرقی اول خ نیرو- ک بنفشــه پ 6. خوانده: غالمرضا علی آبادی فرزند 
بهرام نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه سفته سه فقره هرکدام 
50/000/000 ریال جمعا 150/000/000 ریال باعنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خانم طلعت امیدی طالخونچه فرزند عباس به طرفیت 
آقای غالمرضا علی آبادی فرزند بهرام به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال 150/000/000 ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 
683358 و 683357 و 683359 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 2/235/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیــه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/4/13 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف: 17305 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)333 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/604 شــماره صــادره: 960705841462238 - 96/6/25 خانم طوبی 
امیریوسفی به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب خانه پالک شماره 87/5464 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در صفحه 79 دفتر 125 امالک ذیل ثبت شــماره 34078 بنام 
مهناز مشهدی زاده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند 7061- 

91/4/18 دفترخانه 301 خمینی شهر بنامبرده فوق انتقال قطعی گردیده و 
بموجب سند دفترخانه در رهن بانک میباشد و معامله دیگری هم انجام نشده 
نحوه گم شدن 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 شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. م الف: 4952 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )236 کلمه، 4 کادر(

حصر وراثت
6/616  علی اکبر صادق قمبوانی دارای شناســنامه شــماره 86 به شــرح 
دادخواست به کالسه  96/443  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین قمبوانی به شناسنامه 1 در 
تاریخ 1396/2/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی اکبرصادق قمبوانی ش.ش 86 ت.ت 
1349/6/5 صادره از )سمیرسفلی قبوان( )فرزند پسر متوفی( متوفی وراث 
دیگری ندارد. ضمنا شادروان حسین صادق قمبوانی صحیح است. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شــد. م الف: 96/186 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان|

)131 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/617 شــماره ابالغنامــه: 9610106836804867 شــماره پرونــده: 
9609986836800134 شماره بایگانی شعبه: 960142 آگهی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حســن عزیزی ناغانی فرزند شنبه 
خواهان خانم شیما ســلمانی دهکردی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
حسن عزیزی ناغانی فرزند شنبه به خواســته طالق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836800134 شعبه 8 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/08/06 ســاعت 9:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 14357 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسی()157 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
6/579 زینب دادخواه تیرانی دارای شناسنامه شــماره 231 به شرح دادخواست به 
کالسه 369/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزیزاله فدائی به شناسنامه 237 در تاریخ 1396/05/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- مرتضی فدائی ش.ش 645 ، 2-  محمد فدائی ش.ش ملی 5490074787 ، 
3- عباس فدائی ش.ش 41 )فرزندان ذکور( 4- زینب دادخواه تیرانی به ش.ش 231 
)همسر متوفی( 5- فاطمه سلطانی تیرانی به ش.ش 4148 )مادر متوفی( و به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ســه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف 243 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/581 نجمه پناهی درچه دارای شناســنامه شــماره 11371 به شرح دادخواست 
به کالســه  498/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علی عابدی درچه به شناسنامه 587 در تاریخ 95/8/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- نجمه پناهی درچه فرزند قاســمعلی به ش.ش 11271 )همســر( 2- نازنین 
عابدی درچه فرزند علی بــه ش.ش 9- 109390- 113 )فرزند( 3- امیرحســین 
عابدی درچه فرزند علی بــه ش.ش9- 588761- 127 )فرزنــد( والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 4936  
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)144 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/600 شماره: 27/96 به موجب رای شماره 431 تاریخ 96/4/12 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین 
صالحی فرزند مراد شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور 
در یکی از محاضر اسناد رســمی وانتقال سند مالکیت یکدســتگاه خودرو پیکان 
به شــماره انتظامی 428 س 68 ایران 23 در حق محکوم له رضــا انصاری فرزند 
عباس شغل آزاد به نشــانی خمینی شهر منظریه خ شــهید حلوایی خ محمدطاهر 
ســنگتراش شــمالی. و پرداخت مبلغ 250/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در 
حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در حق صنــدوق دولت ضمنا 
در اجرای حکم تبصره 12 و ماده 306 رعایت گــردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4944 شعبه 
 دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

)204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/601  جعفر مرادی دارای شناســنامه شماره 41 به شــرح دادخواست به کالسه  
309/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن مرادی به شناســنامه 2182 در تاریخ 91/5/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- جعفر 

مرادی ش.ش 41 نســبت با متوفی )فرزند( 2- اکبر مرادی ش.ش 58 نســبت با 
متوفی )فرزند(  3- فاطمه مرادی ش.ش 3779 نســبت با متوفــی )فرزند( اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 296 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(

)134 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/603 عزت زمانی فروشــانی دارای شناســنامه شماره 94 به شــرح دادخواست 
به کالســه  504/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباسعلی زمانی فروشــانی به شناسنامه 7108 در تاریخ 
1367/9/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- خانم زمانی فروشانی فرزند رجب علی ش.ش 6559 )همسر( 
2- رضا زمانی فروشانی فرزند عباســعلی ش.ش 32 )فرزند( 3-کریم زمانی فرزند 
عباســعلی ش.ش 67 )فرزند( 4- ناصر زمانی فروشــانی فرزند عباسعلی ش.ش 
149 )فرزند( 5- عبدالرحیم زمانی فروشــانی فرزند عباسعلی ش.ش 115 )فرزند( 
6- بتول زمانی فروشــانی فرزند عباســعلی ش.ش 44 )فرزند( 7- شهناز زمانی 
فروشــانی فرزند عباســعلی ش.ش 22 )فرزند( 8- مهین زمانی فروشــانی فرزند 
عباسعلی ش.ش 368 )فرزند( 9- شــهین زمانی فروشانی فرزند عباسعلی ش.ش 
161 )فرزند( 10- عزت زمانی فروشانی فرزند عباسعلی ش.ش 94 )فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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: 4956 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)200 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/605 شماره صادره: 960705841462238 - 96/6/25 خانم طوبی امیریوسفی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
87/5464 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 337 دفتر 211 
امالک ذیل ثبت شــماره 50233 بنام عزت اله حاج حیدری ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند 7561- 91/4/18 دفترخانه 301 خمینی شهر بنامبرده فوق 
انتقال قطعی گردیده و بموجب سند دفترخانه در رهن بانک میباشد و معامله دیگری 
هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 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 المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 4953 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)235 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610103623502271 شــماره پرونــده:  /606
960998363500051 شماره بایگانی شــعبه: 960308 حمید صمد نژاد شکوائیه 
ای علیه رحیم مزروعی فرزنــد عباس دائر بر مزاحمت تلفنــی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 

اردستان ارجاع و به کالسه 9609983623500051 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/07/30 ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
 گردد. م الف: 245 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق(

)140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/607 مهدی مظاهری تهرانی دارای شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به 
کالسه  378/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود مظاهری تهرانی به شناسنامه 187 در تاریخ 1396/05/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- مهدی مظاهری تهرانی به ش.ش 119، 2- مجید مظاهری تهرانی به ش.ش 
42 )فرزندان ذکور متوفــی( 3- مریم مظاهری تهرانی بــه ش.ش 84 )فرزندان 
اناث( 4- معصومه مظاهری تهرانی به ش.ش 12362 )همســر متوفی( و به غیر از 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 247 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران و کرون)151 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100354704938 شــماره پرونــده:  /611
9609980359800470 شــماره بایگانی شعبه: 960866 شــاکی حمید نجاری 
محمودآبادی دادخواستی به طرفیت متهم ســهراب صادقی فرزند رمضان علی به 
اتهام سرقت به عنف دو عدد گوشــواره طال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
)121 جزایی ســابق( واقع دراصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 225 ارجاع و ثبت گردیده  
که وقت رســیدگی آن مورخ 1396/07/30 ساعت 8 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف: 19382 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )121 جزایی سابق(

)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106796900578 شــماره پرونــده:  /612
9609986796900228 شــماره بایگانی شــعبه: 960228 آگهــی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای محمد مرآتی فرزند عبدالحسین خواهان 
محمد جواهری دادخواســتی به طرفیــت خوانده آقای محمد مرآتی به خواســته 
الزام سند خودرو ســمند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986796900228 شــعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/07/30 ساعت 17 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 

دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 
 19450 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم(

)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800730 ابالغنامــه: شــماره   6 /613
پرونده:9609986794800267 شماره بایگانی شعبه:960267 ابالغ شونده حقیقی: 
محسن محسنیان ناغانی به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/29 
شنبه ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه 
روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی نگین مومنی 
ورپشتی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:19454 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)74 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

6/614 سکینه شجاعت الحسینی دارای شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست 
به کالسه  259/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علیرضــا ابراهیمی خبیر به شناســنامه 1856 در تاریخ 
1395/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- امیرحســین ابراهیمی خیبر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
1981 )پســر( 2- امیرمهدی ابراهیمی خبیر فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه 
5633 )پسر متوفی(3- امیرسعید ابراهیمی خبیر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
45495 )پسر متوفی( 4- فاطمه ابراهیمی خبیر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
4499 )دختر متوفی( 5- سکینه شجات الحسینی فرزند دخیل به شماره شناسنامه 
156 )همسر متوفی( 6- ســکینه خانم عبداله زاده حســینی فرزند سیدحسین به 
شــماره شناســنامه 648 )مادر متوفی(و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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 شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 311 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(

)190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/615  محمود یونسی دارای شناسنامه شماره 5120010830 به شرح دادخواست 
به کالسه  96/429  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان یوســف یونسی به شناســنامه 4 در تاریخ 1396/6/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- رسول یونسی فرزند یوسف ش.ش 816 ت.ت 1356/2/28 صادره از شیراز 
)پســرمتوفی( 2- محمود یونســی فرزند یوســف ش.ش 5120010830 ت.ت 
1369/6/30 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- مرضیه یونســی فرزند یوســف 
ش.ش 197 ت.ت 1351/3/1 صادره از شــیراز )دختر متوفی( 4- زهرا یونســی 
فرزند یوســف ش.ش 130 ت.ت 1362/4/21 صادره ار دهاقــان )دختر متوفی( 
5- ایران زینعلــی فرزند کریــم ش.ش 152 ت.ت 1333/7/1 )همســر متوفی( 
متوفی وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 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: 96/184 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان

)173 کلمه، دو کادر(
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محیط زیست

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان گفت: هر هفته یک کودک رها شده در 
شیرخوارگاه های بهزیستی در استان اصفهان پذیرش می شود.

مرضیه فرشاد با اشاره به شرایط جسمانی نوزاد رها شده در زرین شهر اصفهان 
گفت: نوزاد چهار روزه ای در مقابل بهزیستی شهر لنجان رها شده بود که در حال 

حاضر شرایط جسمی او بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه نوزاد رها شده به شیرخوارگاه بهزیستی تحویل داده شده است، 
افزود: هر هفته یک کودک رها شده در شــیرخوارگاه های بهزیستی پذیرش 
می شود که ممکن است در خیابان رها شده یا حاصل یک کودک آزاری باشد 
و باتوجه به گزارش های رسیده یا حکم قاضی، سرپرستی کودک به بهزیستی 
واگذار می شود. معاون امور اجتماعی بهزیســتی اصفهان ادامه داد: حدود 50 
کودک در شیرخوارگاه بهزیستی استان نگهداری می شوند که شامل کودکان 

بی سرپرست،  بدسرپرست یا مجهول الهویه هستند.

پایان عملیات پروازهای 
 برگشت حج تمتع 

در فرودگاه اصفهان

هر هفته یک کودک رها 
شده، در شیرخوارگاه های 

اصفهان پذیرش می شود

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان، از پایان عملیات حج تمتع ۹۶ در این 
فرودگاه خبر داد و گفت: عملیات بازگشــت حجاج بیت ا... الحرام در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشــتی اصفهان که از تاریخ ۱5 شهریور ماه آغاز شده بود، 

جمعه ۲۴ شهریور ماه پایان پذیرفت.
حسن امجدی افزود: در این مدت تعداد  ۶هزار و 3۶5  زائر سرزمین وحی، با ۲۴  
پرواز در قالب ۴۴ کاروان از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری وارد 

فرودگاه اصفهان شدند.
وی با اعالم رضایت از روند اجرایی عملیات رفت وبرگشت حجاج بیت ا... الحرام 
اضافه کرد: در این مدت همه ســازمان ها با آمادگی کامل و افزایش کارکنان 
جهت تسریع در عملیات و خدمت رسانی مطلوب اقدام کردند. به طور مثال 
پلیس فرودگاه ۷5 درصد، ایران ایر و گذرنامه ناجا ۲5 درصد و قرنطینه مستقر 

در فرودگاه ۱00 درصد افزایش نیرو داشتند.

توافق نامه همکاری 
بین کمیته امداد 
اصفهان و موسسه 

یوسی مس

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: موسسه یوسی مس براساس توافق نامه  همکاری با کمیته امداد، پذیرفت که امسال تعدادی از دانش آموزان تحت پوشش کمیته اصفهان 
را به صورت رایگان آموزش دهد.

حمیدرضا شیران با بیان اینکه موسسه برای همکاری در زمینه آموزش کودکان تحت پوشش کمیته امداد استقبال زیادی کرد، افزود: این موسسه قبل از همکاری با کمیته 
امداد به صورت خودجوش دانش آموزانی را در اختیار داشت و به آنها آموزش های الزم را ارائه می کرد.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان بیان کرد: هنوز درباره جزئیات این توافق نامه مبنی بر تعداد دانش آموزان معرفی شده و ... صحبتی نشده و جلسات مربوط به این موضوع درحال 
برگزاری است. وی تصریح کرد: در حال حاضر توافق شده تا دانش آموزان نیازمند از طریق کمیته امداد به این موسسه، معرفی و از آموزش های الزم بهره مند شوند؛ اما تعداد و 

آمارشان مشخص نیست؛ هر چند موسسه در این زمینه محدودیتی نداشت و برای آموزش دانش آموزان به هر تعدادی که بود اشتیاق نشان داد.

کسب رتبه نخست  دانشجویان اصفهانی در مسابقات تورنمنت استرالیا
تیم دانشجویی دانشــگاه اصفهان، تنها نماینده ایرانی، رتبه نخست هشتمین 
تورنمنت بین المللــی عامل های مذاکره کننده خودکار در ملبورن اســترالیا را 

کسب کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

پناهگاه حیات وحش موته 
ظرفیتی برای توسعه گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: پناهگاه حیات وحش موته، دارای 
توان بالقوه فراوانی برای توسعه گردشگری طبیعی در 

شمال غرب استان است.
فریدون اللهیاری در حاشــیه بازدید از پناهگاه حیات 
وحش موته اظهار داشت: منطقه حفاظت شده موته با 
مساحت ۲05 هزار هکتار، از مرکز استان اصفهان شروع 
شده و تا شمال غربی آن امتداد یافته است؛ بخش دیگر 

آن نیز تا جنوب استان سمنان ادامه می یابد.
وی بیان کرد: با توجه بــه اینکه این مجموعه عظیم از 
توان بالقوه فراوانی برای توسعه گردشگری برخوردار 
اســت، طی جلســات منظم با مدیران و کارشناسان 
سازمان محیط زیست، موفق شــده ایم با برنامه ریزی 
علمــی و هدفمند، مجوز برگــزاری تورهای یک روزه 
طبیعت گردی را در این منطقه عظیم حفاظت شــده 
اخذ کنیم. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به وجود 
آثار تاریخی ارزشمند در شهرستان شاهین شهر و میمه 
و همچنین وجود دو قنات مزد آباد و وزوان که به ثبت 
جهانی رســیده و وجود این مجموعــه عظیم طبیعی 
در اســتان اصفهان، امیدواریم گردشگری فرهنگی و 
طبیعی به صورت توأمان در این بخش از استان رونق 
چشــمگیری یابد. جواد چهراضی مدیــر اداره میراث 
فرهنگی شهرستان شاهین شهر و میمه نیز بیان کرد: 
مجموعه عظیم پناهگاه حیات وحش موته دارای بیش 
از ۴۷8 گونه گیاهی متعلق به ۲۴0 جنس و 53 خانواده 
گیاهی است. وی تصریح کرد: در این پناهگاه تاکنون 
۲5 گونه پســتاندار، 80 گونه پرنده، ۲۶ گونه خزنده 
و یک گونه دو زیســت شناسایی شــده که امیدواریم 
با همکاری دو نهاد محیط زیســت و میراث فرهنگی 
بتوانیم گردشگری طبیعت در این منطقه را با احترام به 

حفظ محیط زیست منطقه گسترش دهیم.

واگذاری مدارس دولتی به بخش 
خصوصی خالف قانون است

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: 
آموزش و پرورش در کشــور مظلوم است 
و به دلیل آنکه خدمات آن جمعیت 
زیادی از کشور را شامل می شود، 
اختصــاص اعتبــارات و منابع 
مالی باید به درستی و با توجه 
به گستردگی این بخش در نظر 

گرفته شود.
سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: 
بی توجهی برای ارائه خدمات رفاهی 
به فرهنگیان به عنوان قشر فرهیخته جامعه، 
حتی در صورت کمبود منابع مالی هم بی سلیقگی است و مدیران باید 

در این خصوص اولویت بندی  و چاره اندیشي کنند.
وی در خصوص واگذاری مدارس دولتی بــه بخش خصوصی افزود: 
ایجاد مدارس حمایتی  با وجود ابهاماتی که دارد، خالف قانون است 
و در برنامه ششم توسعه منع شده اســت.  عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی، با اشاره به کسری بودجه آموزش 
و پرورش تاکید کرد: کمبودهای مالــی و اعتباری آموزش و پرورش 
می تواند با مدیریت صحیح  و  جذب کمک خیرین در کشــور جبران 

شود. 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: 
به اســتناد آمار مدیران وزارت آموزش و پرورش، در ۱0 سال آینده، 
۶00هزار نفر  از فرهنگیان بازنشسته خواهند شد که باید راهکارهای 

الزم در این خصوص، تدوین و درنظر گرفته شود.
ســاداتی نژاد تصریح کرد: با تالش صورت گرفتــه، اعتباری معادل 
3۷میلیارد ریال جهت پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس و 

سرباز معلم در نظر گرفته شده است.

آغاز توزیع سه هزار بسته کمک 
تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند

یع  ز ســه هزار بســته کمک آموزشــی، برای تو
حمایــت از دانش آمــوزان نیازمند 
اســتان اصفهان آغاز شد. معاون 
فرهنگی،اجتماعــی اداره کل 
اوقاف وامــور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: بــا اجرای طرح 
مهر تحصیلی، توزیع ســه هزار 
بسته کمک تحصیلی شامل کیف، 
کفش و نوشت افزار بین دانش آموزان 

نیازمند ۱8 شهرستان آغاز شد. 
حجت االســالم حســن امیری تعداد بســته های توزیع شده طرح 
مهرتحصیلی  را 300 بســته بیان کرد و افزود: برای تهیه بسته های 
کمک آموزشــی دانش آموزان بی بضاعت، با همــکاری خیران، یک 
میلیــارد و ۲50 میلیون ریال جمع آوری شــد. وی گفت: طرح مهر 
تحصیلی از طرح های فرهنگی مذهبی ســازمان اوقاف و امور خیریه 
متناســب با نیت واقف اســت که در سراسر کشــور در آستانه سال 
تحصیلی اجرا می شود. در استان اصفهان ۱۱ موقوفه با نیت کمک به 

دانش آموزان و دانشجویان نیازمند ثبت شده است.

حمایت انجمن اسالمی دانشگاه 
اصفهان از مسلمانان میانمار

انجمن اسالمی دانشگاه اصفهان گفت: ویژه دبیــر 
برنامه های انجمن اسالمی دانشگاه 
اصفهان در حمایت از مسلمانان 

میانمار برگزار می شود.
ســید ایمان موســوی اظهار 
داشت: این تشکل دانشجویی 
بــا همراهــی دیگــر فعاالن 
دانشــجویی دغدغه مند در قبال 
مسائل میانمار، در نظر دارد روز هفتم 
مهر، مصادف با نماز جمعــه اصفهان، در 
حمایت از کودکان مظلوم مســلمان میانمــار و همچنین کودکان 
ستم دیده فلســطین، مجموعه برنامه هایی را به اجرا گذارد. مقدمات 
این مجموعه برنامه ها فراهم شده و برگزاری آن منوط به موافقت ها و 

هماهنگی های نهایی است.
وی در ادامه با انتقاد از سکوت مجامع جهانی مدعی صلح افزود: امروز 
سکوت و در درجه بعد حمایت مجامع جهانی از کشتار و رواج خشونت 
در میانمار به امری عادی تبدیل شده است؛ چراکه حتی در طول تاریخ 
بارها شاهد اهدای جوایز مربوط به صلح جهانی به جنایتکاران بزرگی 
همچون مقامات رژیم کودک کش صهیونیستی بوده ایم که جز تاسف 

و رسوایی برای این قبیل مجامع، چیزی به دنبال ندارد.
وی بیان کرد: از مهم ترین دغدغه ها و مطالبات جنبش دانشــجویی، 
بهبود فضای کسب و کار است؛ چراکه افزایش نرخ بیکاری می تواند ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی مضری را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین مسئوالن 
دولتی می بایست رفع این قبیل معضالت را در اولویت کاری خود قرار 

داده و نسبت به حل آن همت گمارند.

محدودیت مالی، مانع موفقیت 
جانبازان ورزشکار اصفهانی نشده است

مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان گفت: 
محدودیت های مالی، مانع موفقیت 
و درخشــش جانبــازان مــا در 
عرصه های مختلف نشده و آنها 
توانســته اند عناوین مختلف 

قهرمانی را به دست آورند.
داریوش وکیلــی، در همایش 
ســپاس از ۲50 نفر از قهرمانان 
شــاهد و ایثارگر استان اصفهان که 
در ســطح های ملی و بین المللی مفتخر 
به کسب عناوین اول تا ســوم شده اند، اظهار داشــت: اکنون شاهد 
افتخارآفرینی جانبازان در عرصه های ملی و بین المللی هستیم؛ این 
عزیزان افتخارات بزرگی را همچون سال های دفاع مقدس برای ما به 
ارمغان آورده اند. وی با اشــاره به برخی از رشته های ورزشی همچون 
بوچیا، والیبال نشسته، شنا و بســکتبال که در آنها جانبازان موفق به 
کسب عناوین برتر ملی و بین المللی شــده اند، افزود: امیدواریم که 
باوجود محدودیت های اعتباری بنیاد شهید، بتوانیم قدم کوچکی در 

اعتالی سطح کیفی جانبازان عزیز میهن مان برداریم.

قائم مقام انجمن آسیب شناسی ایران گفت: ساز و کارهای 
اجرایی طرح دولتی کردن توزیع مــواد مخدر، نباید درگیر 

حاشیه ها و سوء استفاده ها شود.
مهدی محبی اظهــار کرد: طرح توزیع مــواد مخدر دولتی، 
طرحی اســت که قبل از انقالب نیز وجود داشته و هدف آن 
کاهش تبعــات مصرف مواد مخدر و مشــکالت اقتصادی و 
اجتماعی پیرامون آن است. این طرح از نگاه جامعه شناسانه 
طرحی مناسب برآورد می شود، اما نیازمند شروطی است که 
باید به آنها توجه کرد. وی افزود: ســاز و کارهای اجرایی این 
طرح نباید درگیر حاشیه ها و سوء استفاده ها شود؛ چراکه اگر 
این طرح دچار رانت ها و باندبازی ها شود، از ریل اصلی خارج 
شده و نه تنها مفید واقع نمی شــود بلکه موجب پیچیدگی 

بیشتر مشکالت اجتماعی و اقتصادی می شود.
این آسیب شناس اجتماعی ادامه داد: اگر این طرح به درستی 
اجرایی شــود موجب ســاماندهی اوضاع فعلی مواد مخدر 
شده و به تبع آن کنترل مرزها بهتر صورت می گیرد. ما طی 
این سال ها برای کنترل مرزها شهدای زیادی داده ایم و اگر 
قرار باشد چنین طرحی بدون ســاز و کار اجرایی شود، مدل 
جدیدی از قاچاق مواد مخدر به وجود می آید که نســبت به 
گذشته پیچیده تر خواهد بود. وی با بیان اینکه اگر طرح مواد 
مخدر دولتی با نظارت دقیق اجرایی شود، می تواند موفقیت 
خوبی برای کشــور به ارمغان آورد، گفت: امروز در کشور با 

شبکه ای گسترده از قاچاق مواجه هســتیم که افراد بسیار 
زیادی درگیر آن هســتند. اگر این طرح به درستی اجرایی 
شود عرضه قانونمند مواد مخدر موجب بی اثر شدن این باندها 
خواهد شد. محبی تاکید کرد: یکی دیگر از اتفاقات خوشایند 
پس از حرکت درســت در مسیر دولتی شــدن توزیع مواد 
مخدر، ساماندهی مصرف کنندگان اســت. آنچه این روزها 
اعالم می شود خبر از دو تا پنج میلیون مصرف کننده است؛ 
آماری که دقیق نیست و موجب افزایش هزینه های مادی و 
معنوی می شود؛ در حالی که آمار دقیق کاهش این هزینه ها 

را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون بهداشــت، ســالمت و خدمات شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: برخورد سلبی با چایخانه های 
عرضه کننده قلیان و بستن این مراکز کار درستی نیست و 
من با آن مخالف هستم؛ زیرا قبل از آنکه بخواهیم با چایخانه ها 
برخورد سلبی کنیم باید جایگزینی برای تفریحات جوانان 
تعریف کنیم تا به سمت دیگری سوق داده شوند.کوروش 
محمدی با اشاره به مضرات مصرف قلیان های میوه ای توسط 
جوانان، اظهار کرد: تنباکوی میوه ای یکی از سمی ترین و 
خطرناک ترین مواد دخانی است و مصرف هر پُک قلیان برابر 

با 80 پُک سیگار است.
وی گفت: در حال حاضر شــاهد فعالیت زیرزمینی مراکز 
عرضه قلیان در برخی از نقاط سطح شهر اصفهان هستیم؛ 
باوجود اینکه تنباکوی میوه ای، از سمی ترین مواد دخانی 
محسوب شده و بسیار خطرناک است، قلیان در کشور ما و 
بخصوص در شهر اصفهان از یک سابقه تاریخی و فرهنگی 
برخوردار اســت که در حقیقت یک ســابقه تاریخی ضد 
فرهنگی محسوب می شود. محمدی تصریح کرد: برخورد 
سلبی با چایخانه های عرضه کننده قلیان و بستن این مراکز 
کار درستی نیست و با آن مخالف هستیم؛ زیرا قبل از آنکه 
بخواهیم با چایخانه ها برخورد سلبی کنیم باید جایگزینی 
برای تفریحات جوانان تعریف کنیم تا به ســمت دیگری 
سوق داده شوند. محمدی عنوان داشت: چایخانه ها همچون 

ویترین هایی بودند که صرفا هدف عرضه قلیان را داشتند و 
باید تشخیص داده می شد که ارتزاق اصلی چایخانه داران تنها 
از عرضه قلیان است نه چای و دیگر خدمات؛ بنابراین عمال 
با این اقدامات سلبی، پاتوق های زیرزمینی عرضه قلیان به 
وجود آمده است. وی اذعان کرد: در پاتوق های زیرزمینی 
عرضه قلیان دیگر هیچ محدودیتــی وجود ندارد و ممکن 
است مواد مخدر دیگر نیز میان جوانان تبلیغ و توزیع شود. 
بنابراین پیش از آنکه بخواهیم چیزی را از جامعه ای بگیریم 
که در آن سابقه تاریخی دارد و با بخشی از روح جامعه عجین 

شده است، باید جایگزینی برای آن تعریف کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر اصفهان:

برخورد سلبی با عرضه کنندگان قلیان صحیح نیست

بهداشتخبر

قائم مقام انجمن آسیب شناسی ایران:

توزیع دولتی مواد مخدر بدون فرهنگ سازي زمین گیر می شود

اخبار

هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید صورت می گیرد؛

تحویل ۹۲ پروژه جدید به آموزش و پرورش در ابتدای مهرماه

محمدحسین ســجاد اظهار کرد: در ســال جاری منابع 
مالی-عمرانی نوســازی مــدارس تا پایان شــهریورماه 
تمدید شــده و عمال تا این لحظه هیچ اعتباری برای سال 
 تحصیلی جدید در اختیار نوســازی مدارس اســتان قرار 

نگرفته است.
 وی در ادامه، به حضور و مشارکت خیرین و فعالیت های 
آنان اشاره کرد و افزود: از مجموع ۹۲ پروژه تحویلی، حدود 
۶۶ پروژه را خیرین استان یا به طور مستقل ساخته یا در 
ساخت آنها مشارکت داشــتند؛ تاجایی که می توان گفت 
قریب به ۷۲ و 8۴درصد کالس ها توســط خیرین ساخته 
شده است و این امر نشان می دهد که خیرین در پروژه های 

بزرگ تر مشارکت بیشتری داشته اند.
وی به هزینه های این پروژه ها اشــاره کرد و گفت: از سال 
۹۲، حدود 8۲میلیارد تومان صرف ســاخت این پروژه ها 
شــده که حدود ۶0 میلیارد تومان از این اعتبار توســط 
خیرین اســتان و ۲۲میلیارد تومان هم ازطریق اعتبارات 

دولتی پرداخت شده است.
مدیرکل نوســازی مدارس گفــت: از مجمــوع این ۹۲ 
پروژه، حدود 5۶ پروژه آن مدرســه اســت که در اختیار 

بخش آموزشــی قرار می گیرد و بقیه پروژه ها غیرکالسی 
هســتند که توســعه ۶ کالس و پروژه غیرآموزشی نظیر 
کانون، ســالن اجتماعات و ورزش و نمازخانه را شــامل 
می شــوند. مجموع زیربنای این پروژه ها حدود ۷5هزار 
 مترمربع اســت که در اختیار آموزش و پرورش اســتان 

قرار می گیرد.
وی همچنیــن در ادامه گفــت: 8 پــروژه از مجموع ۹۲ 
پروژه، شــامل پروژه هایی اســت کــه جایگزین مدارس 
 تخریبی شده و ۲ پروژه هم مربوط به مقاوم سازی مدارس

است.
وی گفت: این گزارش عملکرد تا مهرماه امســال اســت 
و امیدواریم پــروژه هایی را تا پایان بهمن ماه ســال ۹۶ و 
 ایام دهه فجر به ســرانجام برســانیم که خود، یک رکورد 

خواهد بود.
به گفته سجاد، باالترین تعداد پروژه آموزش و پرورش را در 

کل کشور، استان اصفهان تحویل داده است.
وی در ادامه، از استانداردسازی ۶5 درصد مدارس استان 
خبر داد و گفت: به لحاظ گرمایشی از سال ۹۲ تا ۹5 موفق 
به استانداردســازی ۶5 درصد از مدارس استان شدیم که 

تا قبل از این سال ها فقط ۲8 درصد مدارس ما استاندارد 
بودند. 

 محمدحســین ســجاد در ادامــه گفت: حفــظ امنیت 
 دانــش آمــوزان، مهــم تریــن اولویــت اداره آموزش 
و پــرورش و اداره کل نوســازی مدارس اســت که برای 
تحقق یافتــن این امــر، اقدامــات زیــادی درخصوص 
 استانداردسازی و سیستم های گرمایشی مدارس صورت 

گرفته است.
به گفته وی، دســتور تخلیه فوری 38 درصد مدارس در 
استان، باتوجه به قدمت باالی ساختمان و امکان بروز خطر 
در آنها، به اداره آموزش و پرورش منطقه صادر شده است 
که به دلیل فرسودگی ساختمان ها و خشکسالی های اخیر 
و فرونشست زمین، احتمال افزایش این آمار در سال های 

آینده وجود دارد.
 مدیــرکل نوســازی مــدارس، همچنین از عــدم وجود

 بخاری در ۹8 مدرســه اســتان خبر داد و گفت: امسال 
۹8 مدرسه استان بخاری نخواهند داشت و نصب بخاری 
 در کالس هایی بــا جمعیت کمتر از ۲0 نفــر امکان پذیر 

است.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: با توجه به حضور و مشارکت خیرین و فعالیت های متفاوتی که برای جلب مشارکت های آنان  صورت گرفته است، ۹۲ پروژه در اول مهرماه تحویل آموزش و پرورش استان اصفهان می شود.زاینده رود
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  قطره ای از دریای عرفان؛

یقین

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

مرغ شباویز

 
مرغ شب آویز)مرغ حق،مرغ شبگیر،مرغ شباهنگ( 

همه شب خود را از پای به شاخ درخت می آویزد 

و حق حق می گوید تا زمانی که قطره ای خون از 

گلوی او بچکد.در یک روایــت دیگر،میان برادر و 

خواهری بر سر مالی ،نزاعی در می گیرد،زیرا برادر 

دو بهره از مال را می خواســته و خواهر به حالت 

قهر فرار می کند و برادرش مرغ حق می شــود و 

از آن وقت در انتظــار خواهرش می گوید:»بی بی 

جون!دوتا تــو ،یکی من«.روایت دیگر این اســت 

که مرغ یک دانه گندم از مــال صغیر خورده  و در 

گلویش گیر کرده است و آن قدر حق حق می گوید 

تا از گلویش سه قطره خون بچکد.در شعر فارسی  
به دو نام او اشاره شده است:

دل مرغ حق گو مگر خون شود

که از چنگش این نغمه بیرون شود
چو بر دستان زدی دست شکر ریز

به خواب اندر شدی مرغ شب آویز 
) خمسه(

»سـایه« و »شـهریار« دو شـاعر  سعید نریمانی
ایرانـی  معاصـر  و  سرشـناس 
هسـتند کـه سـروده هایشـان دسـت کمـی از شـاعران 
مشـهور گذشـته ایران ندارد. نکتـه قابل توجه در بـاره این 

دو شاعر، ارتباط گرم آنها با یکدیگر است.
 آشـنایی و رابطه ای که ابتهاج با شـهریار برقـرار کرد یکی 
از نمونـه های نـادر در ادبیـات معاصر اسـت. رابطـه ای که 

هر دو آنهـا را تحت تاثیر قـرار داد.
هوشـنگ ابتهاج )ه.الف. سـایه( از اواخر دهه 20، با شهریار 
آشنا شـد و این آشـنایی بدان جا کشـید که ابتهاج سال ها 
هـر روز سـاعت دو و نیـم بعـد از ظهـر بـه خانـه شـهریار 

می رفـت و تا پاسـی از شـب در کنـار او بود.
شـرح این آشـنایی و تاثیری کـه ایـن دو بر هم گذاشـتند 
بـه طـور مفصـل در کتـاب »پیـر پرنیـان اندیـش« آمـده 
اسـت. کتابـی دربـاره زندگـی و شـعر سـایه که بـه همت 
میالد عظیمـی و عاطفـه طیه از سـوی انتشـارات سـخن 

منتشرشـد.
زندگـی  حـوادث  تریـن  برانگیـز  بحـث  از  یکـی 
شهریار،داسـتان دل دادگیـش اسـت کـه در ایـن بـاره 
داسـتان هـا  و نقـل قول هـای مختلفـی بیـان شـده 
 اسـت.  هوشـنگ ابتهـاج درایـن بـاره چنیـن گفتـه

 است:
اسـتاد! داسـتان عشـق شـهریار چـه بـود؟ 
 هیـچ وقـت شـد بـا هـم در ایـن مـورد حـرف

 بزنید؟
اینکـه بشـینیم و مسـتقال راجـع بـه ایـن موضـوع حرف 
بزنیـم... نه یـادم نمیاد، امـا گاهی شـهریار تـو حرف هاش 
یـه چیزهایـی مـی گفـت... دیگـه... عاشـق یـه دختـری 
بـوده، خل بـازی درآورده، دانشـکده رو ول کـرده. خودش 
می گفت که ظاهرا دانشـکده شـون یه حالـت نیمه نظامی 
داشـته و شـب نمی شـد از اونجـا بیـرون اومد ولـی من از 
دیوار می پریدم مـی اومدم بیـرون. بعد هم دختره شـوهر 

کـرد و شـهریار هم رفـت بهجـت آباد.
بهجـت آبـاد اون موقـع بیرون شـهر بـود. من بهجـت آباد 
قدیـم رفتـم. یـه بیابونـی بـود و یـه قهـوه خونـه قراضـه 
ای...  یـه درخت بیـد قراضه داشـت. شـهریار هـم رفته تو 
بیابـون و اونجا قصیـده »زفـاف شـاعر« رو سـاخته؛  اونجا 
به چشـمش اومده کـه پیری اومـده و اونـو هدایـت کرده. 
)می خنـدد( بـه اینجاها کـه می رسـید، خیلـی متاثر می 
شـد اما سـعی مـی کـرد فضـا رو عـوض کنـه ... خودشـو 
دسـت می انداخـت، مسـخرگی مـی کـرد. اون غـزل »تو 
 بمـان بـا دگـران وای به حـال دگـران« مـال همیـن قصه

 است. 

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان با دگران وای به حال دگران
مـی گفت کـه یکـی دو سـال بعـد روز سـیزده بدر تـو باغ 
و صحـرا اون دخترکو دیـده بچه بغـل و اون غـزل معروفو 

گفتـه:
یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم

تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم
سـایه، با خواندن این بیت ناگهـان به گریه مـی افتد. قبل 

از این بیـت، کامال حالش خـوب بود!
تو جگرگوشه هم از شیر گرفتی و هنوز

من بیچاره همان عاشق خونین جگرم
سیزده را همه عالم بدر امروز از شهر

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم
پدرت تا گهر خود به زر و سیم فروخت

پدر عشق درآید که در آمد پدرم
هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود

که به بازار تو سودی نگشود از هنرم
تعریف مـی کرد که همـون موقع که من دانشـجوی 

طب بودم، یواشـکی یـه مطـب راه انداختـم. بعد 
سـید هـم بـودم و دسـتم سـبک بـود، خیلـی 

هـم مریض مـی اومـد پیش مـن. مـی گفت 
دانشـکده هـم مـی دونسـتن ولـی چیـزی 
نمی گفتـن. بعـد مـی گفـت یـه روز یـه 
دختـری از اتـاق انتظار هراسـان گذشـت و 
اومـد تو اتـاق مـن کـه آقـای دکتر دسـتم 
بـه دامنـت کـه پـدرم داره مـی میـره. منم 
فورا کیـف دکتریـم رو برداشـتم و راه افتادم. 

)حـاال اون مریضی رو کـه تو اتاقشـه و داره اونو 
معاینه می کنه ول کـرده(. اون طـور که خودش 

می گفـت: مریـض هایـی که تـو اتـاق انتظـار بودن 
می گفتن آقـای دکتر مـا خیلی وقتـه اینجا نشسـتیم. 
مـی گـه مـن گفتـم: مگـه نمـی بینیـن پـدر ایـن داره 

می میره. خالصه درشـکه سوار شـدیم و رفتیم 
پایین شـهر. دیـدم یه اتـاق مخروبه ای هسـت 
که معلومه کـف اون حصیـری یا گلیمـی بوده 

کـه تـازه جمـع کـردن. می خواسـت بگه کـه از 
فقر بـردن فروختـن. بعد گوشـه اتاق یـه پیرمردی 

تـو یـه لحـاف شـندره ای داره ناله مـی کنه.
مـی گفـت: مریضـو معاینه کـردم و نشسـتم نسـخه 

نوشـتم و به دختره گفتـم برو فـالن داروخانه که آشـنای 
مـن هسـتن ایـن داروهـا رو مجانـی بگیـر. همـه ایـن 

 کارهـا را کـردم و نشسـتم بـاالی سـر مریـض زار، گریـه
 کردن.

شـهریار با خنـده مـی گفـت: صاحب مریـض یعنـی اون 
دختـره اومد پیشـم و می گفـت: آقـای دکتر عیب نـداره، 
خدا بزرگـه، خـوب می شـه )غش غش مـی خنـدد(. بعد 
مـی گفـت: سـایه جـان! با ایـن وضعـم مـن می تونسـتم 

دکتر بشـم!«
سیگاری می گیراند...

»خیلـی آدم مهربانـی بـود شـهریار... خیلـی مهربـان 
بـود... مهربانیـش عجیـب و غریـب بـود. انـگار بـا همـه 
عالـم و آدم وصـل بـود. شـاید مـن هـم ایـن بسـتگی 
عاطفـی رو کـه بـا جهـان و انسـان دارم، تـا حـدودی 
مدیـون شـهریار باشـم البتـه در کنـار تاثیـری کـه 
 مـادرم بـا اون خـدای »دوسـت« ماننـدش بـر مـن

 داشت...«

دانستیم که »مشاهده« یکی از اصطالحات تصوف است که 
به واسطه آن سالک به چشم دل و قلب و پس از گذراندن 
مقامات و درک کیفیات احوال به دیدار حق می رسد.دیگر 
مرتبه از حاالت،یقین است.وقتی سالک به حال مشاهده 
رسید و به چشم دل، حق را دید و نور حق در دلش تابید و 
از خود فانی و به حق باقی شد،به یقین می رسد.یقین در 
لغت علمی است که شکی با آن نباشــد و نزد عرفا عبارت 
است از رویت عیان به قوت ایمان ،نه به حجت و برهان.به 
عبارت ساده تر یقین عبارت است از زدوده شدن هر شک 
و شبهه ای از دل عارف و رویت عیان به واسطه ایمان.برای 
یقین ســه مرتبه :علم الیقین،عین الیقین و حق الیقین 
قائل شــده اند.علم الیقین درجه عالمان اســت و در واقع 
علم معامالت دنیوی است.عین الیقین مقام عارفان است 
و علم بیرون رفتن از دنیاست.عین الیقین باالترین درجه 
یقین است و مخصوص خاص الخاص.حق الیقین در واقع 
فناگاه دوستان است و علمی باشد به کشف رویت در بهشت. 
شبلی می گوید:علم الیقین آن است که به ما رسید بر زبان 
پیغمبران)ع( و عین الیقین آن است که خدا به ما رسانید 
از نور هدایت به اسرار قلوب بی واســطه و حق الیقین آن 
است که بدان راه نیست.موالنا نیز معتقد است که خیاالت، 
ترددها، شک ها و اندیشــه های گوناگون ،رهزن راه یقین 
است و اختالفات میان مردم و مذاهب و روش ها نیز از اینجا 

ناشی می شود. وی در این باره می گوید:
زین خیال رهزن راه یقین

گشت هفتاد و دو ملت راه دین
این روش ها مختلف بین از برون

زان خیالت ملون در درون

نام شهریار بدون شک با غزل معروفش در مدح حضرت علی)ع( 
در اذهان عموم باقی مانده اســت.غزلی که گذشته از زیبایی و 

استواری کالم،بار معنوی زیادی دارد.
آیت ا... العظمی مرعشــی نجفی فرمودند: شــبی توسلی پیدا 

کردم تا یکی از اولیای خدا را در خواب ببینم. آن شــب در عالم 
خواب دیدم که در زاویه مســجد کوفه نشسته ام و وجود مبارک 
موال امیرالمومنین )علیه السالم( با جمعی حضور دارند .حضرت 
فرمودند: شاعران اهل بیت)ع( را بیاورید. دیدم چند تن از شاعران 
عرب را آوردند. فرمودند:  شاعران فارسی زبان را نیز بیاورید. آن 
گاه محتشم و چند تن از شاعران فارســی زبان آمدند. فرمودند: 
شهریار ما کجاســت؟ شــهریار آمد. حضرت خطاب به شهریار 

فرمودند: شعرت را بخوان!
شهریار این شعر را خواند :

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه ی بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب
که علم کند به عالم شهدای کربال را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که می تواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت
چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چو نای هردم ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

آیت ا... العظمی مرعشی نجفی فرمودند: وقتی شعر شهریار تمام 
شد از خواب بیدار شدم چون من شهریار را ندیده بودم. فردای آن 
روز پرسیدم که شهریار شاعر کیست؟ گفتند: شاعری است که در 
تبریز زندگی می کند .گفتم: از جانب من او را دعوت کنید که به 
قم نزد من بیاید .چند روز بعد شهریار آمد. دیدم همان کسی است 
که من او را در خواب در حضور حضرت امیر )علیه السالم( دیده ام.

از او پرســیدم: این شــعر »علــی ای همای رحمــت« را کی 
سروده ای؟ شهریار با حالت تعجب از من سوال کرد که شما از کجا 
خبر دارید که من این شعر را ساخته ام؟ چون من نه این شعر را 
 به کســی داده ام و نه درباره آن با کسی صحبت کرده ام .مرحوم 
آیت ا... العظمی مرعشــی نجفی به شــهریار می فرمایند: چند 
شب قبل من خواب دیدم که در مســجد کوفه هستم و حضرت 
 امیرالمومنین )علیه الســالم( تشــریف دارند.حضرت، شاعران

 اهل بیت)ع( را احضار فرمودند: ابتدا شاعران عرب آمدند . سپس 
فرمودند: شاعران فارسی زبان را بگویید بیایند. آنها نیز آمدند. بعد 
فرمودند شهریار ما کجاست؟ شهریار را بیاورید! و شما هم آمدید. 
آن گاه حضرت فرمودند: شهریار شعرت را بخوان ! و شما شعری 

که مطلع آن را به یاد دارم خواندید .
شهریار فوق العاده منقلب می شود و می گوید: من فالن شب این 
شعر را ساخته ام و همان طور که قبال عرض کردم  تاکنون کسی 

را در جریان سرودن این شعر قرار نداده ام.
آیت ا... مرعشــی نجفی فرمودند: وقتی شــهریار تاریخ و ساعت 
سرودن شعر را گفت، معلوم شد مقارن ساعتی که شهریار آخرین 
مصرع شــعر خود را تمام کرده ، من آن خواب را دیده ام .ایشان 
چندین بار به دنبال نقل این خواب فرمودند: یقینا در سرودن این 
غزل به شهریار الهام شده که توانســته است چنین غزلی به این 
مضامین عالی بسراید؛  البته خودش هم از فرزندان فاطمه زهرا 
)سالم ا...علیها( است و خوشا به حال شــهریار که مورد توجه و 

عنایت جدش قرار گرفته است.

 حقیقتی معنوی درباره شعر شهریار؛ 

همای رحمت 

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

شهریار

بیت 
روز

مدیر مدرسه ) قسمت 13(
عصر پس از مدتي رفتم مدرسه؛ کالس ها را تعطیل کردم و 
معلم ها و بچه هاي ششم را فرستادم عیادتش و دسته گل و 

از این بازي ها .. .
یک ساعتي در مدرسه تنها ماندم و فارغ از همه چیز براي 

خودم خیال بافتم ... 
فردا صبح پدرش آمد سالم و احوالپرسي و گفت یک دست و 
یک پایش شکسته و کمي خونریزي داخل مغز و از طرف یارو 
آمریکاییه آمده اند عیادتش و وعده و وعید که وقتي خوب 
شد ، در اصل چهار استخدامش کنند و با زبان بي زباني حالیم 
کرد که گزارش را بیخود داده ام و حاال هم داده ام ، دنبالش 
نکنم و رضایت طرفین و کاسه از آش داغ تر و از این حرف ها 

...خاک بر سر مملکت . 
 اوایل امر توجهي به بچه ها نداشتم .

خیال مي کردم اختالف ســني میان مان آن قدر هست که 
کاري به کار همدیگر نداشته باشیم .

همیشــه ســرم به کار خودم بود. در دفتر را مي بستم و 
درگرماي بخاري دولت قلم صدتا یک غاز مي زدم، اما این 

کار مرتب زیاد  دوام نیاورد.
خسته شد م .

از روی ناچاری به مدرسه بیشــتر مي رسیدم .یاد روزهاي 
قدیمي با دوســتان قدیمي بخیر! چــه آدم هاي پاک وبي 
آالیشي بودند؛ چه شخصیت هاي بي نام و نشاني و هر کدام 

با چه زباني وبا چه ادا و اطوارهاي مخصوص به خودشــان و 
این جوان هاي چلفته اي چه مقلدهاي بي دردســري براي 
فرهنگي مابي ! نه خبري از دیروزشان داشتند و نه از امالک 
تازه اي که با هفتاد واسطه به دست شان داده بودند ، چیزي 

سرشان مي شد .
بدتر از همه بي دست و پا بودنشان بود . آرام ومرتب درست 
مثل واگن شــاه عبدالعظیم مي آمدند و مي رفتند .فقط 
 بلد بودند روزي ده دقیقه دیرتــر بیایند همین. از این بدتر 

تنگ نظریشان بود .
سه بار شــاهد دعواهایي بودم که سر یک گلدان میخک یا 
شــمعداني بود . بچه باغبان ها زیاد بودند و هر کدام شان 
حداقل ماهي یک گلدان میخک یا شمعداني مي آوردند که 

در آن برف و سرما نعمتي بود .
اول تصمیم گرفتم ، مدرسه را با آنها زینت دهم.

ولي چه فایده ؟! نه کسي آب شان مي داد و نه مواظبتي .
و باز بدتر از همه اینها ، بي شــخصیتي معلــم ها بود که 

درمانده ام کرده بود .
دوکلمه نمي توانستند حرف بزنند .عجب هیچ کاره هایي 
بودند ! احساس کردم که روز به روز در کالس ها معلم ها به 
جاي دانش آموزان جا افتاده تر مي شوند .در نتیجه گفتم 
بیشتر متوجه بچه ها باشــم .آنها که تنها با ناظم سر وکار 
داشتند و مثل این بود که به من فقط یک سالم نیمه جویده 

بدهکارند .
با این همه نومید کننده نبودند .

توي کوچه مواظبشــان بودم .مي خواستم 
حرف و سخن ها و درد دل ها و افکارشان 
را از یک فحش نیمــه کاره یا از یک اداي 
نیمه تمام حدس بزنم که ســالم نکرده 
در مي رفتند . خیلي کم تنها به مدرســه 
 مي آمدند .پید ا بود که ســر راه همدیگر

 مي ایستند یا در خانه هم مي روند .
سه چها رنفرشان هم با اسکورت مي آمدند .

از بیست سي نفري که ناهار مي ماندند ، فقط 
دو نفرشان چلو خورش مي آوردند ؛ فراش 

اولي مدرسه برایم خبر مي آورد .
بقیه گوشــت کوبیده ، پنیر گردویي، 
دم پختک و از این جــور چیزها .دو 
نفرشان هم بودند که نان سنگک خالي 

مي آوردند .
برادر بودند .

پنجم و سوم .
صبح که مي آمدند ، جیب هاشان باد 

کرده بود .
سنگک را نصف مي کردند و توي جیب هاشان مي تپاندند و 
ظهر مي شد ، مثل آنهایي که ناهارشان را در خانه مي خورند، 

مي رفتند بیرون .
من فقط بیرون رفتن شان را مي دیدم .

ادامه دارد

حقوق ها 

حقوق جمع حق است و ظاهرا  نیاز به جمع مجدد ندارد، اما در فارسی حقوق را در معنای )دستمزد، 

مواجب ( اسم جمع تلقی کرده اند و همچنان که اسم جمع را می توان جمع بست؛ این کلمه را نیز 

به حقوقات و امروزه به حقوق ها جمع می بندند و اشکالی ندارد. 

ُحکم/ َحکم / ِحکم 

این سه کلمه در امال یکسان هستند، اما در تلفظ و معنا متفاوتند. ُحکم  به معنای» فرمان « و نیز 

» رای محکمه یا داور « است. َحکم به معنای داور است، ِحکم جمع حکمت و به معنای » پند ها و 
اندرز ها « یا » سخنان حکیمانه« است.

سخنی درباره عشق 

شهریار از قول هوشنگ ابتهاج

پدر عشق درآید...

غلط
 ننویسیم
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دو مدال نقره و برنز برای تالوکاران اصفهانی در مسابقات آسیایی
تالوکاران اصفهانی تیم ووشوی جوانان ایران در آغاز مسابقات قهرمانی جوانان آسیا موفق به 
کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند. محمد رضا جعفری  به مدال نقره و زهرا بت شکن 

به مدال برنز رسید.

با اعالم مدیر ورزش قهرمانی باشــگاه فوالدمبارکه ســپاهان، این 
باشگاه در فصل جدید لیگ برتر از تیم های 
کبدی، بدمینتــون آقایان و دوگانه 
بانــوان حمایت خواهــد کرد.

اسماعیل پناهنده، مدیر ورزش 
قهرمانی باشــگاه سپاهان در 
مورد رشته های تحت حمایت 
باشگاه سپاهان در فصل جدید، 
اظهار کرد: تیم تیراندازی دسته 
یک آقایان، تیر و کمــان آقایان، 
تیم های لیگ برتــری بدمینتون، 
کبدی آقایان و بسکتبال لیگ نوجوانان دختران 
و رشــته دوگانه بانوان در لیگ برتر به جمع تیم های امسال باشگاه 
سپاهان اضافه شده است. وی در مورد رشته های ورزش بانوان ادامه داد: 
مانند سال گذشته در رشته های هندبال، والیبال نشسته، شمشیربازی 
و ووشوی بانوان در رده بزرگســاالن تیم داری می کنیم. مدیر ورزش 
قهرمانی باشگاه سپاهان اضافه کرد: در بخش آقایان نیز به غیر از فوتبال 
در رشته های دوچرخه ســواری، هندبال رده های پایه و بزرگساالن 
حضور داریم؛ البته امسال تغییرات زیادی در کادر فنی تیم های تحت 
حمایت باشگاه هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان نداشته ایم و 

تیم ها مثل سال گذشته به کار خود ادامه خواهند داد.

مدیر ورزش قهرمانی باشگاه سپاهان اعالم کرد:

حمایت فوالدمبارکه از کبدی، 
بدمینتون آقایان و دوگانه بانوان

خبر روز

نقل و قول روز

دروازه بان تیم استقالل خوزســتان درباره شکست 6 بر صفر استقالل 
خوزستان مقابل ذوب آهن عنوان کرد: واقعیت این است که در چنین 
شرایطی حرفی برای گفتن نمی ماند. تیم ما از نظر روحی و روانی واقعا 
عقب است و شرایط سختی را تجربه می کنیم. امیدوارم بتوانیم از نظر 
روحی ریکاوری کنیم و به مسابقات برگردیم. وحید شیخ ویسی درباره 
مشکالت مالی باشگاه تاکید کرد: من نمی خواهم بگویم چون پول نداریم، 
6 گل خوردیم، اما واقعا وقتی فکر ما آزاد نیست از نظر روحی به مشکل 
می خوریم. متاسفانه مسئوالن در ابتدای فصل آمدند و قول دادند و رفتند. 
به هیچ کدام از این وعده ها هم عمل نکردند. در این شرایط برای بازیکن 
روحیه ای نمی ماند. ما در جامعه هم تحقیر شده ایم و نمی دانم مسئوالن 

چه زمانی می خواهند به فکر بیفتند.

در این روزها که حال استقالل با سرمربی گری منصوریان خوش نیست 
این تیم توانسته با منصوریان تسویه کند و تمام پول قرارداد امسال و سال 
گذشته اش را پرداخت کند.علیرضا منصوریان فصل گذشته با قرارداد 3 
میلیارد و 600 میلیونی به مدت 3 سال هدایت استقالل را برعهده گرفت. 
شکل قرارداد او به این صورت است که باید برای سال اول یک میلیارد، 
سال دوم یک میلیارد و 200 میلیون تومان و برای سال سوم یک میلیارد 
و 400 میلیون تومان دریافت کند تا به این شکل جمع کل قرارداد او برای 
3 سال به 3 میلیارد و 600 میلیون تومان برسد.گفته می شود منصوریان 
تمام پول 2 فصل خود را که مبلغ آن 2 میلیارد و دویست میلیون تومان 
می شود از بانک کوثر به صورت وام دریافت کرده و با این شرایط حساب 

او با باشگاه تا پایان فصل تسویه است. 

شیخ ویسی: در جامعه 
تحقیر شده ایم!

 حساب منصوریان
 با استقالل تسویه شد

بانوی کماندار اصفهانی اظهار کرد: مسابقات رنکینگ قهرمانی کشور 
تیراندازی با کمان در تبریز برگزار شد.

رویا نوریــان با بیان اینکــه رقابت ها 
در رشــته های ریکرو و کامپوند 
در دو بخــش آقایــان و بانوان 
صورت گرفــت، افــزود: در 
بخش ریکروی بانوان موفق 
به کسب مقام نخست شدم. 
نوریــان خاطرنشــان کرد: با 
مقامی که به دســت آوردم در 
فینال فینالیست ها شرکت خواهم 
کرد.وی عنوان کرد: 5 سال است 
که در تیراندازی با کمان مشغول به فعالیت هستم و 3 سال است که به 
طور حرفه ای در این رشته در بخش ریکرو کار می کنم.بانوی کماندار 
اصفهانی ادامه داد: از همان ابتدا که تیراندازی با کمان را شروع کردم، 
هدفم رسیدن به المپیک و کسب مدال  در این سطح از رقابت ها بوده 

به همین خاطر از االن خیلی خوب کار می کنم تا به هدفم برسم.

بانوی کماندار اصفهانی:

هدفم دستیابی به مدال المپیک است

جریمه روز

هافبک فرانسوی باواریایی ها که چند پیش اقدام به ضرب و شتم 
نامزدش کــرده بود، بــه پرداخت غرامتی 
ناچیز محکوم شده اســت. نشریه 
میــرر انگلیس، چنــدی پیش 
اخباری منتشــر شد مبنی بر 
اینکه نامزد کینگسلی کومان 
بال فرانســوی تیــم بایرن 
مونیخ از او بــه اتهام ضرب و 
شتم شکایت کرده، اتفاقی که 
سبب شده بود او هشت روز قادر 
به حضور در محل کار خود نباشد.

هافبک 21 ساله باواریایی ها هفته 
گذشته برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شد و به جرمش اعتراف 

کرد.
 برای بازیکن سابق یوونتوس به خاطر حمله به نامزدش 4 هزار و 
390 پوند جریمه در نظر گرفته شده که جریمه عمومی است و به 
دولت تعلق دارد، اما دیه  و غرامتی که دادگاه برای او در نظر گرفته 
رقمی مضحک است.در حالی که کومان هفته ای بیش از 70 هزار 
یورو از بایرن مونیخ حقوق می گیــرد، دادگاه او را تنها به پرداخت 

یک یورو غرامت به نامزدش محکوم کرده است.

 پرداخت غرامت مضحک
 ستاره بایرن به نامزدش

 رییس فدراسیون شمشــیربازی در خصوص برگزاری مسابقات جام 
جهانی شمشیربازی در تهران، اظهار داشت: خوشبختانه امسال با توجه 
به میزبانی های خوب ما در گذشته و همچنین درخشش سابریست ها 
در مسابقات جهانی المپیک، کشــورهای زیادی برای حضور در این 
مسابقه اعالم آمادگی کرده و به تهران آمدند. تیم هایی که در سال های 
گذشته آمدند از میزبانی و میهمان نوازی ایرانی ها راضی بودند. سطح 
مســابقات جام جهانی تهران هر دوره باالتر می رود و شــاهد حضور 
قدرت های برتر دنیا هستیم. »تارنتینو« که سابقه چند دوره قهرمانی 
در المپیک دارد با تیم ملی ایتالیا به تهران آمده و این نشان می دهد 

مسابقاتی که ما برگزار می کنیم اهمیت زیادی برای آنها دارد.
فضل ا... باقرزاده ادامه داد: وقتــی با مربی ایتالیا صحبت کردیم گفت 
شمشــیربازی ایران با روندی که در پیش دارد می تواند در المپیک 
2020 توکیو مدال بگیرد.این اظهار نظر یک قهرمان المپیک است. 
ما در چند ســال اخیر هر زمان که با ایتالیا بازی کردیم شکست شان 
دادیم. رییس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم 
که کشــورهایی مانند آلمان، ایتالیا، گرجستان، بالروس و کویت که 
شمشیربازانی نفر برتر در جهان دارند، به تهران آمدند. عملکرد خوب 
ملی پوشان بزرگسال ما در جهان باعث شــده اسلحه سابر ما یکی از 
قدرت های برتر دنیا باشد و همین موضوع باعث استقبال تیم ها برای 
حضور در کشورمان می شوند. ما هم عالوه بر اینکه مسابقات ورزشی را 
برگزار می کنیم اماکن دیدنی کشورمان را هم به آنها نشان می دهیم که 

جنبه توریستی کار را هم در نظر دارند. روز جمعه بازیکنان مجارستان 
نقاط دیدنی تهران را مشاهده کردند و آنطور که می گفتند واقعا لذت 
بردند. با توجه به اســتقبالی که از ناظران جهانی می کنیم، آنها برای 

آمدن به ایران سر و دست می شکنند و با هم دعوا دارند!
باقرزاده عنوان کرد: برگزاری این مسابقات در تهران یک فرصت ایده ال 
برای ماست که جوانان و نوجوانان خود را در معرض رقابت با نفرات برتر 
جهان قرار دهیم. در حال حاضر 8 بازیکن نوجوان ما مسابقه می دهند 
که این می تواند در آینده به آنها کمــک زیادی کند. با این میزبانی ها 
مسئولین هم توجه شان به ما بیشتر می شود و شخص سلطانی فر هم 
پیگیر نتایج شمشیربازی است.  رییس فدراسیون شمشیربازی افزود: 
با وجود اینکه جزو 4 تیم برتر دنیا هستیم، اما برای میزبانی مشکالت 
زیادی داریم. سالنی در اختیارمان نیست و همین سالن افراسیابی که 
مسابقات در آن برگزار می شــود، اجاره ای است. شما ببینید اگر یک 
سالن اســتاندارد و اختصاصی در اختیارمان باشد چه اتفاقات بزرگی 
خواهد افتاد. باقرزاده در مورد اینکه چرا مســابقات شمشیربازی در 
بازی های داخل سالن برگزار نمی شود، گفت: به هر حال هر کشوری 
که میزبان می شــود در رشــته هایی که نمی تواند مدال کسب کند 
مســابقات را برگزار نمی کند. در کشورهای اســالمی هم مسابقات 
شمشــیربازی را آذربایجانی ها برگزار نکردند چون سطح شان پایین 
است. مسلما اگر در این دو رویداد شمشیربازی برگزار می شد ما قطعا 

به مقام قهرمانی می رسیدیم.

رییس فدراسیون شمشیربازی:

ناظران جهانی برای آمدن به ایران، سر و دست می شکنند

کاریکاتور روز

وضعیت این 
روزهای 
استقالل

 استقالل تهران این 
روزها بــا منصوریان 
قعــر جــدول  در 
اســت و حــال و 
روز خوبی نــدارد.

منهای فوتبال

هدیه روز

همزمان با برگزاری جام مدوید، جشن تولد هشتاد سالگی الکساندر 
مدوید، قهرمان المپیک و جهان برگزار 
شد.در همین راستا کمیل قاسمی 
به نمایندگی از طرف فدراسیون 
کشــتی ایــران یــک بازوبند 
پهلوانــی به همــدوره جهان 
پهلوان تختی اهــدا کرد و از 
حمایت های وی از رشته اصیل 
کشــتی پهلوانی قدردانی کرد. 
الکساندر مدوید، قهرمان المپیک و 
جهان و رییس افتخاری فدراسیون 
جهانی کشــتی پهلوانی، الدار کورتانیدزه از 
گرجستان قهرمان المپیک و جهان و شیماروف از روسیه قهرمان 
اروپا اعضای هیئت رییسه فدراســیون جهانی کشتی پهلوانی به 
همراه کمیل قاسمی دارنده مدال های نقره و برنز المپیک و جهان 
و عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی که بعنوان میهمان 
ویژه به جام مدوید دعوت شده اند از نزدیک ناظر رقابت های کشتی 

پهلوانی جام مدوید بودند.

 هدیه ای که کمیل قاسمی 
به »الکساندر مدوید« اهدا کرد 

سروش رفیعی و الخور شروع خوبی در لیگ ستارگان قطر 
نداشتند. این تیم در هفته اول مقابل الریان قرار گرفت و 
با نتیجه 2-4 از این تیم شکست خورد. رفیعی که در این 
بازی 90 دقیقه در میدان حضور داشت نتوانست سرمربی 
تیمش را کامال راضی کند؛ چرا که ســرمربی فرانسوی 
الخور در کنفرانس خبری بعد از بازی گفته:منتظر نمایش 

بهتری از سروش در هفته های آینده هستیم. 
07

ســرمربی تیم نفت به دنبال آوردن مربی خارجی به این تیم 
است.علی کریمی، سرمربی تیم نفت طالییه به دنبال آوردن 
 یک مربی خاراجی به جمع کادرفنی خود در این تیم اســت.
بر همین اســاس گزینه هایی را مد نظر قرار داده تا از سوی 
باشــگاه برای جذب یک مربی خارجی اقدامات الزم صورت 
بگیرد.با اضافه شــدن یک مربی خارجی بحث جذب مربی 

دیگری به کادرفنی نفت فعال متوقف خواهد شد.

یکی از حساس ترین بازی های هفته هفتم لیگ برتر، چهارشنبه 
شب در ورزشگاه آزادی میان استقالل بحران زده و ذوب آهن تازه اوج 
گرفته برگزار خواهد شد. جدالی که می تواند اتفاقات بسیار زیادی 
در آغاز هفته پرهیجان لیگ برتر رقم بزند. سبزپوشان اصفهانی  برای 
دیدار با تیم استقالل  فردا  ظهر راهی تهران  می شوند  تا با برپایی 
اردوی شبانه روزی در پایتخت برای بازی چهارشنبه  که از ساعت 

20:00 آغاز می شود، آماده شوند.

کریمی به دنبال دستیار خارجیذوب آهن  فردا به تهران سفر می کند  رفیعی با شکست شروع کرد

در شهر

رییس هیئت ووشوی اصفهان:

نخستین دوره  مسابقات ووشو 
در اصفهان برگزار می شود

رییس هیئت ووشوی استان اصفهان درباره  بازیکنان 
ملی پوش اصفهانی در مسابقات آسیایی، اظهار داشت: 
در مسابقات آسیایی که از 26 شهریور در کره جنوبی 
آغاز می شود، 10 بازیکن اصفهانی در 2 بخش آقایان و 

بانوان حضور دارند.
محســن رناســی درباره اعضای تیم ملــی اعزامی به 
مسابقات جهانی بیان کرد: در تیم ملی ووشو اعزامی به 
مسابقات جهانی در روسیه نیز 12 ملی پوش اصفهانی 
حضور دارند. این رقابت ها در مهر ماه آغاز خواهد شد و 
90 درصد از اعضای  تیم های ملی را بازیکنان اصفهان 

تشکیل می دهند.
رییس هیئت ووشــوی اســتان اصفهــان ادامه داد: 
امیدواریم با حمایت های حامیــان مالی و هزینه های 
هیئت بازخورد مسابقات لیگ نیز، استخراج نیروهای 
جدید به تیم ملی ووشو باشــد .وی درباره برنامه های 
هیئت ووشوی اســتان اصفهان گفت: شرکت در لیگ 
کشــوری در 2 بخش آقایان و بانــوان، حمایت از تیم 
ووشوی سپاهان در بخش آقایان و تیم ووشوی اصفهان 
در بخش بانوان در برنامه های هیئت قرار دارد. رناسی 
بیان کرد: پس از بازگشــت بازیکنان از مســابقات و 
اردوهای تیم ملی در اواخر آبان مــاه برنامه  تجلیل از 
قهرمانان را خواهیم داشت که در همین ماه مسابقات 
انتخابی تیم ملــی نیز برگزار می شــود.رییس هیئت 
ووشوی اصفهان درباره  مسابقات کمربند طالیی بیان 
کرد: این اتفاق برای نخســتین بار در سطح کشور در 
حال رخ دادن اســت و در تعامل با فدراســیون ووشو، 
مســابقات کمربند طالیی در بخش ســاندا و تالوی 
آقایان و بانــوان در اواخر آذر ماه برگزار می شــود که 
نفرات برتر این رقابت ها بــه اردوهای تیم ملی دعوت 
می شــوند.وی شــرایط بازیکنان اصفهانی را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: امســال در مسابقات یونیورسیاد 
درمجموع 4 مدال طال کســب شده اســت که الدور 
ووشــوکار اصفهانی نیز در جمع مــدال آوران طالیی 
قرار داشت.رناســی درباره اوضاع مالــی گفت: هیئت 
ووشو از وضعیت خوبی در بخش مالی برخوردار است 
و با توجه به مدال های کسب شده توسط ووشوکاران، 
این هیئت با جذب منابع مالی، شرایط خوبی را سپری 
می کند، ضمن اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان 
 اصفهان نیز توجه ویژه ای را به هیئت ووشــو داشــته

 است.

مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا هفته آینده با برگزاری دو 
دیدار آغاز خواهد شد که در حساس ترین بازی الهالل عربستان و 
پرسپولیس ایران برابر هم به میدان خواهند رفت.به همین خاطر 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار خاطره انگیز ذوب آهن 
و الهالل عربســتان را در نیمه نهایی لیگ قهرمانان سال 2010 
مورد بررسی قرار داده است.الهالل در گروهی که مس کرمان، 
السد و االهلی امارات بودند توانست تیم اول گروه شود و در مرحله 

بعد نیز بنیادکار ازبکستان را حذف کند. تیم عربستانی در ادامه 
الغرافه قطر را نیز از پیش رو برداشــت و راهی نیمه نهایی شد تا 
در این مرحله برابر ذوب آهن قرار گیرد.ذوب آهن در سال 2010 
عملکرد خوبی داشت و توانســت در گروه سختی که بنیادکار، 
الوحده و االتحاد بودند به عنوان تیم نخســت راهی مرحله بعد 
شود و با شکســت مس کرمان دیگر تیم ایرانی، حریف پوهانگ 
مدافع عنوان قهرمانی شود که در نهایت ذوب آهن شگفتی آفرید 

و قهرمان دوره قبل را با گل ارزشــمند دقایق پایانی محمدرضا 
خلعتبری شکست داد.  در دیدار ذوب آهن و الهالل در بازی رفت 
که در فوالدشهر برگزار شد، داور یک پنالتی برای الهالل گرفت 
ولی شهاب گردان پنالتی ویلمسون را دفع کرد. در نیمه دوم قاسم 
حدادی فر برای تیم ایرانی روی یک کاشته زیبا گلزنی کرد و بازی 
رفت را یک بر صفر ذوب آهن برد. در بازی برگشت، الهالل سراپا 
حمله بود تا دروازه ذوب آهن را باز کند ولی این کاسترو بود که 
از اشتباه مدافع الهالل استفاده کرد و دروازه تیم عربستانی را باز 
کرد.البته ذوب آهن با هدایت منصور ابراهیم زاده در دیدار نهایی 

3 بر یک شکست خورد و نایب قهرمان آسیا شد.

وقتی الهالل در نیمه نهایی به دست ذوب آهن حذف شد

در روز پایانی از هفتمین دوره رقابت های والیبال جام قهرمانان 
بزرگ جهان که از بیســت و یکم شهریور ماه و با حضور شش 
تیم برتر جهان در ســال 2017 و به میزبانی دو شــهر ناگویا 
و اوســاکا در ژاپن برگزار می شــد، تیم ملی والیبال ایران در 
پنجمین و آخرین دیدارش رو در روی فرانســه قرار گرفت و 
در پایان با ارائه یک بازی برتر توانســت 3 بــر 2برابر قهرمان 
لیگ جهانی به پیروزی برسد و طعم اولین مدال جهانی تاریخ 

والیبال ایران را شیرین تر کند.
تیم ایران با ترکیب سعید معروف، میالد عبادی پور، امیر غفور، 

سامان فائزی، محمد موسوی و فرهاد قائمی وارد زمین شد.
شاگردان ایگور کوالکویچ با وجود پیروزی در دو ست نخست 
در ســت های ســوم و چهارم نتیجه را واگذار کردنــد اما با 
درخشش در ست پنجم توانستند با امتیاز های 38 بر 36، 25 
بر 23، 22 بر 25، 25 بر 27 و 15 بر 11 قهرمان لیگ جهانی 

را به زانو درآورند و به اولین برد خود در تاریخ رقابت هایش با 
خروس ها دست یابند.

در این دیدار زیبا در ست نخســت 74 امتیاز بین دو تیم رد و 
بدل شد که در پایان ایران 38 بر 36 به برتری دست یافت. در 
اواسط ست نخســت محمد جواد معنوی نژاد به جای فرهاد 
قائمی وارد زمین شــد و تا پایان بازی عملکرد درخشــانی از 

خود نشان داد.
والیبال ایــران در پایان جام قهرمانان بــزرگ جهان با چهار 
برد و یک شکســت برابر برزیل 9 امتیازی شد و به مدال برنز 

دست یافت.
شاگردان استفان تیلیه هم که در نبود ستاره های چون اروین 
انگاپت و لی روکس به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی از خود 
ارائه نکردند و با چهار شکست و کسب تنها یک برد برابر ژاپن 

با سه امتیاز در رده پنجم ایستادند.
پیش از ایــن در کارنامــه بازی هــای رســمی دو تیم پنج 
مســابقه وجود داشــت که فرانســوی ها در همــه آنها فاتح 
میدان بودند از جمله دو دیدار در مســابقات قهرمانی جهان 
2014 لهستان به چشــم می خورد که فرانســوی ها چه در 
مرحله گروهی دور مقدماتی و چــه در دور دوم این بازی ها، 
توانســتند هر دو بار با نتایج 3 بر یک و 3 بر 2 تیم ملی ایران 
را شکســت دهند؛ البته دو تیــم دو بار در ســال 2016 در 
فرانســه در آســتانه مســابقات انتخابی المپیک ریو هم دو 
بازی تدارکاتی در خاک این کشــور داشــته اند که در آن دو 
 بازی نیز فرانسوی ها با نتایج ســه بر یک و سه بر صفر پیروز 

شده اند.
هفتمین دوره مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان در 
گروه مردان با حضور تیم های ژاپن )میزبان(، ایران )آســیا(، 
فرانســه )اروپا(، برزیل )آمریکای جنوبی(، آمریکا )نورسیکا( 
و ایتالیا )سهمیه فدراســیون جهانی( از 21 تا 26 شهریورماه 
برگزار شــد. ملی پوشــان کشــورمان در دو دوره قبلی جام 
قهرمانان بــزرگ جهــان )2009 و 2013( در این رقابت ها 
شــرکت کردند که به ترتیب موفق به کسب رتبه های پنجم 

و چهارم شدند.
ایران برای سومین بار است که در جام بزرگ قهرمانان جهان 
شرکت می کند و در سال 2009 و 2013 به ترتیب به عناوین 

پنجم و چهارم دست یافته بود.

جام قهرمانان بزرگ جهان ۲01۷ - ژاپن

سومی والیبال ایران در جام قهرمانان
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تاخیر بیشتر در صدور حکم شهردار جایز نیست
علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، با انتقاد از عدم صدور 
حکم شهردار اصفهان از سوی وزارت کشــور گفت: تاخیر بیشتر در صدور حکم شهردار 

جایز نیست.

صحن شورای شهر

مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در راستای ارتقای ســطح کمی و کیفی ماموران رفع 
تخلفات شهری، بیش از ۵۰۰ نفر از ماموران در دوره های آموزشی برای انجام هرچه بهتر ماموریت های محوله شرکت 

کردند.
مجتبی کاظمــی ادامــه داد: مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری اصفهــان، به منظور ارتقــای خدمات 
به شــهروندان، پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری با کیفیت بهتر و 
تنش هایی کمتــر در برخورد بــا متخلفان و ناهنجاری های شــهری، 
همواره بــر خود الزم می بیند که ســطح آموزش و اطالعات پرســنل 
خود را به موازات تغییــرات اجتماعی منطقه ای و دیگــر متغیرها باال 
ببرد تا همواره در رســیدن به شــهری بدون تخلف موفق تر بوده و به 
 دنبال آن رضایت شــهروندان و مســئوالن مربوطه را به همراه داشته
 باشد. وی عنوان کرد: در واحد آموزش روابط عمومی، ده ها دوره دیگر 
پیش بینی شده که بنا به مناسبت، نیاز و آمادگی و هماهنگی های الزم 
برگزار خواهد شد؛ با این امید که بتوانیم با پرسنلی شایسته، شهری عاری از هر گونه تخلف و ناهنجاری شهری داشته 
باشیم. کاظمی به این موضوع اشاره کرد که  با توجه به وظایف حساس و خطیری که بر عهده ماموران رفع تخلف شهری 
است، آمادگی نیروها و آموزش هایی که به آنان ارائه می شــود نیز از حساسیت باالیی برخوردار است. وی همچنین 
خاطرنشان کرد: ماموران رفع تخلفات شهری باید نیروهای کارآزموده و متخصصی باشند که در بروز تخلفات به صورت 

کارشناسانه اقدام کنند تا اثرات مثبت آن متوجه شهر و جامعه شود.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: ۸۰ ایستگاه ثابت بازیافت در سطح مناطق ۱۵ گانه شهری 
وجود دارد که از ساعت ۸ تا ۲۰ مشغول فعالیت هستند.

غالمرضا ساکتی ادامه داد: کاهش هزینه های جمع آوری، رفاه بیشتر شــهروندان و صرفه جویی در وقت، از مزایای 
نصب ایستگاه های ثابت در سطح شهر است. وی عنوان کرد: این ایستگاه ها، عالوه بر تحویل گرفتن اقالم قابل بازیافت، 

درخصوص آموزش و اطالع رســانی، ارائه هدایا و جزوات آموزشی نیز در 
ساعات مختلف روز در خدمت مردم اصفهان هستند.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: عالوه بر ایستگاه های 
ثابت، ایستگاه های سیار نیز در ۶ ماهه اول سال از ساعت ۸ تا ۱۸ و در ۶ ماه 
دوم از ساعت ۸ تا ۱۷ در سطح شهر مشغول به خدمت رسانی خواهند بود.

ساکتی یادآورشد: تمام پسماند خشــک جمع آوری شده از درب منازل، 
ایستگاه های ثابت یا ســیار، مراکز تجاری و معابر در مرکز پردازش، تحت 
نظارت معاونت خدمات شــهری و سازمان مدیریت پســماند شهرداری 

اصفهان توزین و تخلیه می شود. 
وی خاطر نشان کرد: معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در تالش است با اجرای طرح های تشویقی، آموزشی 
و فرهنگ سازی متنوع در سطح مناطق ۱۵ گانه، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان اصفهانی را در زمینه های مختلف 
باالخص تفکیک پسماندها در مبدأ فراهم کند که از جمله این طرح ها می توان به اختصاص ردیف بودجه قابل توجهی 

با عنوان بهره وری ایستگاه های بازیافت در بودجه سال ۹۶ شهرداری اشاره کرد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری:

بازیافت ها را تحویل دهید، جایزه بگیرید
مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهرداری خبر داد:

شرکت بیش از۵۰۰ مامور رفع تخلفات در دوره آموزشی

چهره ها

رسول زرگرپور:

خیران اصفهان، ناتوانی 
دولت را جبران کرده اند

اســتاندار اصفهــان، در آییــن کلنگ زنی فــاز دوم 
خوابگاه های دانشجویان متاهل امام جواد )ع( دانشگاه 
صنعتی اصفهان، با تاکید بر اینکه خیران و دانشجویان 
تحصیل کرده در مقاطع باال از ظرفیت های شــاخص 
استان اصفهان هســتند،  اظهار داشــت: وجود ۶۰۰ 
خیریه بزرگ و فعال، ۳۳۰ هزار دانشجو، شش دانشگاه 
بزرگ ملی و بین المللی و ۱۵۰ مرکز بزرگ آموزشــی 
غیرانتفاعی، از مهم ترین داشته های اصفهان است که 

باید به آنها ببالیم.
رســول زرگرپور در ادامه با اشــاره به اینکه توجه به 
ازدواج یکی از اقدامات خیر و کاهش دهنده آسیب های 
اجتماعی است، افزود: در این زمینه یادآور می شوم که 
استان اصفهان در حوزه آســیب های اجتماعی از حد 

متوسط کشور پایین تر است.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان در اعتیاد 
رتبه ۱۸، در طالق رتبه ۱۹ و در حاشــیه نشینی رتبه 
۶ را به خود اختصاص داده اســت، ابراز داشــت: ولی 
ما نباید به این بهانه که هنوز بــه وضعیت بحرانی در 
حوزه آســیب های اجتماعی نرسیده ایم، این آسیب ها 

را نادیده بگیریم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکــه خیران اصفهان همواره 
همه ناتوانی دولت را نه تنها در استان اصفهان بلکه در 
کشور جبران کرده اند، افزود: خیران باید توجه داشته 
باشند که برای مثال هر مدرسه ای را که می سازند یک 

بند زندان را خالی می کنند.
زرگرپور در ادامه، هزینــه بهره بــرداری از هر واحد 
خوابگاه ویژه متاهلین دانشگاه صنعتی اصفهان را ۷۵ 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: همه خیران برای بهره 

برداری زودتر این مجموعه گام بردارند.
همچنین بنیان گذار خوابگاه ویژه متاهلین دانشــگاه 
صنعتی اصفهان با اشــاره به اینکه مسئوالن دانشگاه 
اصفهان برای بهره بــرداری از فاز اول این مجموعه در 
سال ۸۰ همکاری ویژه ای داشته اند، اظهار داشت: فاز 
اول این پروژه بعد از ۱۲ سال در قالب پنج بلوک و ۱۲۰ 

واحد آپارتمان به بهره برداری رسیده است.
ســید حســین رضا زاده، با بیان اینکه امــروز و برای 
بهره برداری از فاز دوم این مجموعه خیریه ای، نیازمند 
توجه و کمک خیران هستیم، اضافه کرد: امیدواریم با 
کمک همه خیران اصفهان ایــن مجموعه به زودی به 

بهره برداری برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

آموزش و پرورش۶۰درصد کار قوه 
مجریه را انجام می دهد

در پنجمین جلســه شــورای شهر که با 
اعظم 
حاجی رضازاده 

حضور محمدحســن قائدیها، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، علیرضا 
صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و اعضای 
این شورا و بدون حضور فتح ا... معین، رییس شورا برگزار شد، قائدیها 
به ارائه گزارشــی از عملکرد آموزش و پرورش که در هشت حوزه 

مستقل و هفت معاونت فعالیت می کند پرداخت.
وی در بیان بخشی از اقدامات انجام شده در این اداره، به کسب رتبه 
عالی در بین دستگاه های کشور در پاسخگویی به شکایات و استقرار 
نظام مدیریت عملکرد که برای اولین بار در این دولت اتفاق افتاده 

است، اشاره کرد.
تاسیس بزرگ ترین کلینیک پزشکی و دندان پزشکی کشور 

برای فرهنگیان
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اذعان داشــت: تهیه 
برنامه های راهبردی در آموزش و پرورش، ســنجش نوآموزان در 
بدو ورود به دبستان در دوره پیش دبستانی،توسعه مراکز یادگیری 
دانش آموزان اوتیسم، آموزش مهارت های سه گانه به دانش آموزان 
دختر و زنان سرپرست خانوار، جلوگیری از آسیب های اجتماعی، 
افزایش تعداد رتبه های تک رقمی کنکــور و آموزش هنرآموزان، 
توســعه پژوهش ســراها به صورت ۱۰۰درصدی، ارتقای رشــته 
ادبیات و علوم انسانی،آموزش پیشــگیری از اعتیاد و جلوگیری از 
بیماری های دهان و دندان،طرح دادرس، سفیران سالمت، افزایش 
مشارکت کنندگان در مسابقه های فرهنگی و افزایش تولید فیلم های 

رشد، از برنامه های دیگرآموزش و پرورش است.
قائدیها از افزایش ۱۶4درصدی پوشش تحصیلی دانش آموزان فنی 
و حرفه ای و جذب بیش از ۹۹درصدی دانش آموزان تارک تحصیل 
در دوره ابتدایی خبرداد و افزود: شوراهای آموزش و پرورش استان 
برای اولین بار در اصفهان، برگزار و برای دو ســال متوالی موفق به 

کسب رتبه برتر در این حوزه شد.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲، ضمن افزایش تعداد 
تفاهم نامه ها از ۵به ۲۸ عدد، موفق به افزایش میانگین درآمدهای 

سازمان به ۶برابر نیز شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با توجه به نزدیکی آغاز 
ســال تحصیلی گفت: از حدود ۳۳۰ هزار دانش آموز که در شــهر 
اصفهان مشغول به تحصیل هستند، بیش از ۲هزار و ۲۰۰ مدرسه 

در اول مهر کار خود را آغاز می کنند.
این مقام مسئول افزود: برای اولین بار موفق به تاسیس بزرگ ترین 

کلینیک پزشکی و دندان پزشکی کشور برای فرهنگیان شدیم.
نواختن زنگ اول مهر در هنرســتان شــهدای فرهنگی 

نجف آباد
قائدیها با اشاره به ساماندهی ۸هزار و ۵۰۰ دانش آموز استان و ۳هزار 
و ۳۰۰ هزار دانش آموز نواحی ۶گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان 
در ســال تحصیلی جدید، از نواختن زنگ اول مهر در هنرســتان 
شــهدای فرهنگی نجف آباد که محل تحصیل شهید حججی نیز 

بود، خبر داد.
این مقام مســئول افــزود: به دلیــل هم زمانی آغاز ســال جدید 
تحصیلی با ایام ســوگواری امام حســین)ع(، این مراسم در یکی 
 از مدارس شاهد ناحیه ۲ با حضور شــهردار و دیگر مسئولین برپا

 می شود.
98/4درصد اعتبارات ســازمان، صرف حقوق فرهنگیان 

می شود
در ادامه این جلسه، قائدیها گفت: ۹۸/4درصد از اعتبارات سازمان 
برای پرداخت حقوق پرسنل و تنها ۶ درصد از بودجه به سایر مسائل 

آموزشی اختصاص دارد.
وی ضمن اشــاره به هماهنگی ۵۲هزار دانش آمــوز اتباع خارجی 
با مدارس، از کمبود ۳هزار نفری نیــروی آموزگار در دوره ابتدایی 
خبرداد و دلیل این امر را افزایش تعداد پایه های دوره ابتدایی از ۵ 
به ۶ دوره و آموزش و پرورش را وارث اجرای این سند بدون فراهم 

کردن زیرساخت ها دانست.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان، دولت قبل 
۱۱۰هزار نیروی آموزش و پرورش را در دو نوبت استخدام کرد که 
حتی یک نفر از آنها مورد نیاز نبــود. قائدیها گفت: باتوجه به اینکه 
در حال اجرای ســند تحول بنیادی و استقرار پایه یازدهم در دوره 

متوسطه دوم هستیم، سال سختی را سپری می کنیم.
از سال آینده، مدارس نمونه دولتی نخواهیم داشت

قائدیها با اشــاره به محدودکردن نوع مدارس خاطرنشان ساخت: 
از سال دیگر مدارس نمونه دولتی و مردمی نخواهیم داشت و همه 
مدارس یکسان می شوند. وی تاکیدکرد: بخشی از این موضوع به 
تصمیم های کشوری بستگی داشته و رقابت های ناسالمی در این 
زمینه وجود دارد کــه من آن را تایید می کنم. این مقام مســئول 
درپایان گفت: آمــوزش و پرورش۶۰درصد کار قوه مجریه را انجام 
می دهد؛ بنابراین هم از لحاظ بودجه ای و هم از لحاظ نیروی انسانی 

باید توانمند باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  اظهارکرد: با بازگشایی 
مدارس در مهرماه، حجم ترافیک شــهر اصفهان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد 
افزایش می یابد؛ از همین رو طرح ترافیکی زوج و فرد در سطح شهر به 

صورت جدی دنبال می شود.
علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه ســرویس مدارس باید برای تردد در 
محدوده ترافیکی مجوز داشــته باشــند، افزود: در این راستا سرویس 
مدارس برای اخذ کارت در محدوده ترافیکی زوج و فرد باید به سازمان 
تاکسیرانی مراجعه کنند تا سازمان، مدارک آنان را برای دریافت مجوز 

به مرکز کنترل ترافیک ارسال نماید.
وی تاکید کرد: اجرای طرح زوج و فرد خودرو در کاهش آلودگی هوا و به 

دنبال آن کاهش ترافیک تاثیر بسزایی دارد.   

علیرضا صلواتی تاکید کرد:

اخذمجوز سرویس مدارس 
برای تردد در طرح ترافیکی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اظهارکرد: همزمان 
با نزدیک شدن به ایام محرم، برنامه ریزی ها برای استقرار خودروهای 
آتش نشانی و گشــت های موتوری در مکان های مذهبی پرتردد انجام 
شــده اســت. بهزاد بزرگزاد افزود: ایســتگاه های فرعی آتش نشانی، 
گشت های موتورسوار و افسران کشیک برای ارائه خدمات به عزاداران 

اباعبدا... الحسین)ع( در آماده باش هستند.
وی تصریح کرد: متولیان هیئت ها و مساجد باید درخواستی به صورت 
کتبی برای بازدید کارشناسان آتش نشــانی از محل برگزاری مراسم 
عزاداری، آماده کرده و به ســازمان آتش نشانی مراجعه کنند. بزرگزاد 
ادامه داد: در صورتی که سازمان آتش نشانی از حسینیه یا هیئتی بازدید 

نکرده است، مسئول هیئت مذهبی با سامانه ۱۲۵ تماس برقرار کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری:

نیروهای آتش نشانی برای 
ایام محرم آماده باش هستند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: هر سال از سوی معاونت 
خدمات شهری به مناسبت بازگشایی مدارس فعالیت های بی شماری در سطح 
شهر انجام می شود.احمدرضا مصور اضافه کرد: در همین راستا، کاشت گل در 
باغچه ها و فالورباکس های مجاور و داخل مدارس، هرس و فرم دهی پرچین 
ها و پرچین های معابر منتهی به مدارس برای زیبایی ســیما و منظر شهری و 
همچنین بهبود و ایمنی تردد دانش آموزان، با هماهنگی ســازمان پارک ها و 
فضای سبز انجام می شود. وی با اشــاره به اینکه ساماندهی فضای سبز داخل 

مدارس، کاشت و توزیع درخت، درختچه و گل فصل در دست اجراست، افزود: 
همچنین  رنگ آمیزی جداول و مبلمان شــهری محدوده مدارس، نظافت و 
پاکیزگی محیط اطراف مدارس و نصب یا افزودن مخازن پسماند تر و خشک 
در معابر منتهی به مدارس، از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری شهرداری 
اصفهان به مناسبت بازگشایی مدارس است. معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه مدارس به مخازن پســماند خشک از طریق پیمانکاران 
سازمان مدیریت پســماند مجهز می شوند، تصریح کرد: رســیدگی ویژه به 

سرویس های بهداشتی سطح شهر، امحای کلیه دیوار نوشته های سطح شهر 
و بخصوص دیوارهای مدارس، نظافت و پاکســازی مادی ها و انهار به طور ویژه 

انجام می شود.
مصور با بیان اینکه نظافت و شست وشوی مبلمان شهری ایستگاه های اتوبوس 
از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری برای بازگشایی مدارس است، ادامه داد: 
پالکاردهای مناسب با هدف اطالع رسانی قانون مدیریت پسماند به دانش آموزان 
در سطح شهر نصب می شــود. وی با تاکید بر اینکه پاکسازی زمین های بایر 
وشست وشوی اثرات شــیرابه در معابر عمومی شــهر به ویژه معابر منتهی به 
مدارس نیز انجام می شود، گفت: همچنین تعمیرات عمرانی جزئی در محدوده 

مدارس ازجمله جدول، پیاده رو و آسفالت خیابان ها در دست اجراست.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: رعایت موارد ایمنی شهری 

اعم از رفع موانع و نواقص خطرآفرین در مسیر عبور عابران و خودروها، رعایت 
موارد ایمنی کارگاه های عمرانی، رفع پستی و بلندی ها و موانع موجود و حذف 

کلیه زوائد در پیاده روها، به مناسبت بازگشایی مدارس انجام می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شهر برای استقبال از سال جدید تحصیلی آماده می شود

شــهردار اصفهان اظهار کرد: الزم اســت از تمام شهرداران، 
معاونان و مدیران شــهرداری که طی ســال های گذشــته 
درخصوص شکوفایی و بالندگی شهر اصفهان تالش کرده اند، 

تشکر و قدردانی کنم.
قدرت ا... نوروزی افزود: بنده معتقد به شایسته ساالری هستم 
و به طور قطع از افراد باتجربه اســتفاده خواهــم کرد؛ در این 

خصوص چارت قدیم و جدید را بررسی کرده ام.
وی با تاکید بر اینکه فضاسازی غیرکارشناسی در تصمیمات 
من تاثیری نخواهد داشت، گفت: وقتی شورایی یکدست بعد 
از سال ها انتخاب شــده و شــکل می گیرد و شخصی را طی 
فرآیندی طوالنی و کارشناسی به عنوان منتخب مردم انتخاب 
می کند، قطعا باید به توقعات مردم توجه کرد؛ بنابراین تغییراتی 

خواهیم داشت.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه به طور طبیعــی در تمام دنیا، 
تغییرات سیســتمی، معاونان و مدیرانی با خود همراه خواهد 
داشــت، تاکید کرد: البته به این معنا نیست که کل شهرداری 

زیر و رو شود.
 نوروزی خاطرنشــان کرد: آنچه بــرای بنــده اهمیت دارد 
شایسته ســاالری اســت و الزاما شایسته ســاالری در دایره 
اصالح طلبی خالصه نمی شود. ممکن اســت کسی در دایره 
اصالح طلبی باشــد اما برای کار بخصوصی شایستگی الزم را 
نداشته باشد؛ از سوی دیگر کسی در دایره دیگری باشد اما به 

دلیل داشتن مؤلفه های شایسته ساالری، توانایی انجام کاری 
را داشته باشد؛ بنابراین اینها قطعا مالک و معیار خواهد بود.

به گفته شهردار اصفهان، شایسته ساالری یک سری مؤلفه هایی 
چون تجربه، دانش، تخصص و تعهد دارد کــه برای بنده این 

موارد مالک و معیار محسوب می شود.
وی تصریح کرد: موفقیت زمانی حاصل می شود که یک تعامل 
منطقی بین مجموعه مدیران، مدیران با کارشناسان و کارکنان 
ایجاد شــود و مدیران طی جلســات دوره ای، از نظرات بدنه 

کارشناسی استفاده کنند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه یک مدیر خوب، کسی است که 
گوش شنوا و همچنین قدرت تمیز در شنیدن سخنان را داشته 
باشــد، افزود: من به عنوان یک فرد دانشــگاهی با بسیاری از 
مسائل آشنایی دارم، عالوه بر آن شاید از معدود مدیرانی باشم 

که مدیریت اجرایی را در تمام بخش ها تجربه کرده اند.
نوروزی با اشاره به اینکه در دهه ۶۰ در وزارت کشور فعالیتم را 
آغاز کرده و در حوزه های مختلف مشغول به کار بودم، ادامه داد: 
عالوه بر این در وزارت کشــور، کارشناس سیاسی استان های 
مختلف بودم و در حــوزه کاری خود، مکان های بســیاری را 
در داخل و خارج کشــور رصد کرده و با افراد مختلفی ارتباط 
داشــته ام؛ پس متوجه جایگاه کارشناسان هستم که چه رنج 
و زحمتی باید کشید تا شخصی با کارش آشنا و در آن متبحر 
شــود؛ بنابراین با این درک ارتباطم را با شما تنظیم می کنم و 

 امیدوارم با برنامه ای دقیق برای شهر و شهروندان مان مفید واقع
 شویم.

وی به جلســات متعدد خود با کارشناسان مختلف اشاره کرد 
و گفت: در این جلسات کارشناســان با دیدگاه های من آشنا 
و گام به گام با من هماهنگ شــدند؛ همچنین بعد از برگزاری 
۳۰ تا4۰ جلسه کارشناســی با گروه های مختلف در راستای 
شناخت سازمان شــهرداری، برنامه خود را تدوین کردم که 
اکنون در دسترس است؛ هر چند معتقدم این برنامه عاری از 
نقاط ضعف نبوده و نیازمند تکمیل است و برخی از بخش های 
آن شاید در عمل و اجرا با مشکالتی مواجه شود که باید با کمک 

شما کارشناسان این ایرادات را اصالح کرد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: برنامه موجود حاصل حمایت، 
کمک و تالش مجموعه ای از کارشناسان است که در زمینه های 

مختلف تنظیم و تدوین شده است.
وی با تاکید بــر اینکه ما باید پاســبان و نگهــدار امید ایجاد 
شده در مردم باشیم و خواســته های آنها را محقق کنیم، ابراز 
امیدواری کرد که در آینده شــاهد ایجاد شهری ایمن، پاک، 
 آباد، سرزنده، مردمی شاداب و فضایی سرشار از محبت و امید

 باشیم.
نوروزی بیان کرد: اگر هر کســی با هر تفکر بخواهد از فرصت 
خدمت به مردم سوء استفاده کند و به این حیثیت، آبرو و امید، 
لطمه وارد کند، با کمک شما با وی برخورد قاطع خواهیم کرد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه من به واسطه ای با رای مردم 
انتخاب شده ام و به این رای احترام گذاشته و حافظ آن خواهم 
بود، خطاب به مدعوین این جلسه گفت: از همه شما می خواهم 
مسئوالنه کمک کنید و تا آنجا که مقدور است، یک شهرداری 
ســالم و پاک با محیطی که ارباب رجوع از ســر رغبت به آن 
 مراجعه کند، مهیا کرده و همه به سوی تحقق این مهم، حرکت 

کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در کنار تعهد، تخصص و تجربه، برای من 
پاکدستی و سالمت حرف اول را می زند، ادامه داد: بنده از نقد 
اســتقبال می کنم؛ نقد با تخریب فرق می کند و نباید از نقد 

هراسید، نقد باعث شکوفایی و بالندگی است. 
نوروزی افزود: تخصــص اصلی بنده مباحث حقوق بشــری 
و حقوق شهروندی اســت و حقوق شــهروندی باید در تمام 
اجزای شهرداری، از فنی، معماری و غیره رعایت شود؛ برخی 
افراد، حقوق شهروندی را منحصر به علوم انسانی می دانند در 
حالی که حقوق شهروندی در همه مســائل هست؛ بنابراین 
 عالوه بــر ارباب رجــوع باید کرامــت کارکنــان را نیز حفظ

 کنیم.

شهردار اصفهان:

شایسته ساالری، در دایره اصالح طلبی خالصه نمی شود
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 چرا گاهی احساس
 پوچ بودن می کنیم؟

زمانی را تصور کنید که در حال جدال با احســاس 
پوچی و بی هدفی هســتید یا سعی می کنید به آن 
بی توجهی کنید. هر چند تا حــدودی می دانید از 
چه چیزی لذت می برید، از زندگی چه می خواهید و 
دوست دارید در آینده به کجا برسید، اما همچنان با 
احساساتی مکرر از تنهایی و بیهودگی دست و پنجه 
نرم می کنید. وقتی می گویید احســاس تهی بودن 

می کنم، دقیقا یعنی چه؟
احساس تهی بودن از درون، یعنی خودتان 

را دوست ندارید
به گفته  دکتر مارگارت پاول، احساس خالی بودن 
از درون، حالتی از ذهن اســت که به دلیل نداشتن 
عشــق به خود، ایجاد می شــود. وقتی خودتان را 
دوست ندارید، به احساسات خود توجهی نمی کنید 
و همیشه سعی دارید از سوی دیگران، مورد توجه 
و تایید  باشید.همه افراد، پر از توانایی های بالقوه و 
ابتکار هســتند، اما همه  آنها از این توانایی استفاده 
نمی کنند و برای همین انــرژی و وقت خود را هدر 
می دهند. وقتی چنین اتفاقی می افتد سعی می کنیم 
این احساس خأل را با غذا، روابط، کار و چیزهایی که 

قرار است حواس مان را پرت کنند، پر  کنیم.
درک تهی بودن، به ما یاد می دهد احساسات درونی 
خود را بشناسیم.برای اینکه بتوانیم راه حلی برای این 
مشــکل پیدا کنیم، باید یاد بگیریم احساس تهی 
بودن مان را تشــخیص داده و درک کنیم. در اینجا 
نگاهی داریم به متداول ترین عالمت های احساس 
پوچی و بی ارزش بودن:نمی دانیــد چه جور آدمی 
هستید و هدف تان در زندگی چیســت؛پر از افکار 
منفی هستید؛همیشه دنبال تصدیق و تا یید دیگرانید 
و نمی دانید احساسات خود را چطور توضیح دهید.
گاهی احساس پوچی چیزی شبیه یک 

سیاه  چاله یا جاروبرقی در درون است
مهم ترین چیزی که باید بدانید این است که احساس 
پوچی، حالتی از کمبود است. بیشــتر افرادی که 
از حس مزمن بی ارزشــی و تهی بودن رنج می برند 
والدینی داشــته اند که قادر به برقراری رابطه با آنها 
نبوده اند. وقتی شما در دوران کودکی، عشق و توجه 
کافی دریافت نکنید، به این باور می رسید که به اندازه  

کافی خوب و قابل قبول نیستید.
یعنی اینکه دلیل واقعی احســاس پوچی، از فقدان 
ارتباط عاطفــی موثر و عدم تظاهر عشــق و عالقه 
نشــأت می گیرد. در نتیجه، این احساس می تواند 
مانند یک چمدان، همراه همیشگی سفر زندگی مان 
باشد. احساس عدم تعلق، تبدیل به نقشی ماندگار از 
ضربه  ای دلخراش می شود که ناراحتی و رنجی مزمن 
ایجاد کرده و هــر کاری می کنیم نمی توانیم از این 

حس رها شویم.

مهارت زندگی

یادداشت

ندا شاه نوری آدم ها در کوتاه مدت پیروز می شــوند و در 
بلندمــدت، موفق. مثــال اگر من و شــما 
فوتبالیست بودیم با درخشش در یک مسابقه پیروز می شدیم، شاید 
مشهور هم می شدیم یا جایزه ای می گرفتیم که وضع مان را یک 

شبه از این رو به آن رو می کرد. 
اما این فقط یک پیروزی است؛ برای موفق شدن باید تداوم داشت. 
 روزهای زیادی پیروز شــد و از پس شکســت ها و ناکامی ها هم 

برآمد.
 به هر حال »در« همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد و زندگی روی 

خوشش را به ما نشان نمی دهد. 
به همان اندازه که شــادی کردن موقع پیروزی ارزشــمند است، 
فراموش کردن آن و ادامه دادن مسیر هم مهم است. نمی شود توی 
گذشته ماند، نه در پیروزی ها و نه در شکست هایش. چون زندگی 

منتظر ما نمی ماند.
 آدم های اطراف ما تغییر می کنند و اتفاق های تازه به دنیا شــکل 
جدیدی می دهند. ماندن در توهم پیروزی یا اندوه شکست ما را از 
قافله زندگی عقب می اندازد. مثال ساده اش کسانی هستند که بعد 
از قبول شدن در کنکور درس خواندن را کنار می گذارند و به شاگرد 
آخر دوره شــان تبدیل می شــوند. اینکه ما یک بار برنده شده ایم 

دلیلی برای برنده شدن همیشگی مان نیست. 
در واقــع پیــروزی یــک نقطــه و موفقیــت یک خط اســت. 
بــرای موفق بــودن بایــد تالش کــرد و هشــیار بــود. زندگی 
را با همــه بــاال و پاییــن هایــش پذیرفــت، تلخــی هایش را 
فرامــوش کــرد، از شکســت هایــش درس گرفت، از شــادی 
 پیروزی هایش لذت بــرد و در توهم دوام ابدی هیــچ کدام از آنها 

گرفتار نشد.

باغ 
کاغذی

کتاب »پژوهشــی درعصمت معصومان)ع(« اثر مشــترک               
»احمد شریفی« و»حسن یوسفان« را انتشارات »پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی« چاپ کرده است.
 اگر بخواهیم درباره انبیا و امامان الهی سخن گفته و اوصاف 
ایشان را ذکر کنیم، از شــاخص ترین  خصوصیات پیامبران 
خدا، عصمت ایشان است. اگر تحلیل درستی از این ویژگی 
ارائه نشود، جایگاه پیامبران خدا به درستی تبیین نخواهد شد 

و به تفسیر صحیحی از انسان برتر نمی رسید. 
 کتاب »پژوهشی درعصمت معصومان)ع(«یکی از بهترین 

کتاب هایی اســت که در این زمینه به رشته تحریردرآمده 
و مخاطب را با فضای مســئله عصمت و تاریخچه و حقیقت 
آن آشنا می سازد. این مجموعه به دنبال این هدف ارزشمند 
است که ابتدا معنا و مفهوم عصمت و رابطه آن با اختیار انسان 
را بررسی کند و سپس تحلیل صحیحی از عصمت معصومین  
در گناه ،خطا و اشتباه ارائه دهد. به مناسبت هربحث، سواالت 
و شــبهاتی که در این زمینه مورد بررســی است نیز از نظر 
مؤلفان دور نمانده و برای مخاطبان پاسخ هایی در خور بحث 

بیان می کنند.

پژوهشی درعصمت 
معصومان)ع(

موفقیت

کم استرس ترین شهرهای جهان

دانستنی ها

امروز، آخرین روز زندگی من است
همه می گویند امروز، اولین روز از بقیه زندگی 
من اســت، اما من می گویم امروز، آخرین روز 

زندگی من است.
می خواهم طوری زندگی کنــم که انگار دیگر 

هیچ فرصتی ندارم...

»قلمرو اشتباهات«
»وین دایر«

حرف حساب
هر کســی در زندگــی خود با اســترس هــای زیادی 
رو بــه رو اســت، امــا معمــوال بــودن در یک شــهر 
پراســترس می تواند این میــزان اســترس روزانه را 
 بیشــتر کند و بر ســالمت روحی و روانی افــراد تاثیر 

بگذارد.
»زیپ جت« نام ســایتی اســت که مــوارد مختلفی را 
در شــهرهای هر کشور بررســی می کند و با امتیازاتی 
 که بــه آنهــا مــی دهد میــزان اســترس آن شــهر 

مشخص می شود.
 این موارد شامل جمعیت، درآمد، قدرت خرید، قرض، 
امنیت، بیکاری، فضای سبز شهر، ترافیک، وسایل نقلیه 
عمومی، برابری جنســیتی و قومیتــی، میزان آلودگی 
صوتی و آلودگی هوا و آلودگی از لحاظ نور ) مانند کم نور 
بودن فضای شهری (؛ همچنین مدت زمان روشن بودن 
هوا، سالمت جسمی و سالمت روحی می شود. به هر یک 
از این فاکتورها از 1 تا 10 امتیاز داده می شود. 1 باالترین 
امتیاز و 10 پایین ترین امتیاز را دارد و در نهایت امتیازات 

با هم جمع شده و نمره نهایی میزان استرس موجود در 
هر شهر مشخص می شود. با ما همراه باشید تا با 10 شهر 
که کمترین میزان اســترس را دارند آشنا شوید. شاید 
شما هم بخواهید تعطیالت خود را این بار در یکی از کم 

استرس ترین شهرهای جهان بگذرانید.
اشتوتگارت )Stuttgart( – آلمان

 شــهر اشــتوتگارت در آلمــان در صدر این لیســت 
قرار دارد و کم اســترس ترین شهر جهان شناخته شده 

است.
 مردمــی که در این شــهر زندگی می کننــد کمترین 
اســترس را در زندگی روزانــه خود دارند. این شــهر 
بیشــترین امتیاز خود را در میزان فضای سبز ، قدرت 

خرید خانواده ها و برابری جنسیتی کسب کرده است. 
هرچند کم استرس ترین شهر جهان همچنان از لحاظ 
آلودگی صوتی و میزان روشــنایی در باالترین حد قرار 
ندارد و شــاید بتوان این دو را تنها موارد استرس زا در 

این شهر دانست.
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