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ضایعات نان، 5 درصد پسماند ها ی خشک شهر را تشکیل می دهد؛

 بـرکـتی 
که خاک می شود

قاتل کودک افغان، آخرمهر اعدام می شود؛

قصه ستایش به سکانس آخر رسید
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مدیر کل سازمان حج و زیارت استان اصفهان:

 زائران اربعین برای ویزا
 به سازمان حج و زیارت رجوع کنند

مدیـر کل سـازمان حـج و زیـارت اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه تدابیر 
صورت گرفته بـرای اعزام زائـران اربعین حسـینی اظهار داشـت: زائران 
باید بـا ثبـت نـام در سـامانه سـماح و تحویل مـدارک بـه دفاتـر زیارتـی مجاز 

درخواسـت ویـزا کنند...

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
یگان ویژه اســتان اصفهان ضمن برقراری نظم و امنیت 
ورزشگاه ها، کنترل اجتماعات، کنترل بحران ها در مواقع 
خاص و انجام ماموریت های رهایی گروگان و هرگونه اقدام 
تروریستی با تمام قوا و عزم راسخ آماده انجام وظیفه است.

حسین امجدیان در رژه اقتدار یگان ویژه نیروی انتظامی 
استان اصفهان  اظهارکرد: این یگان با انجام ماموریت هایی از 
قبیل برقراری نظم و امنیت ورزشگاه ها، کنترل اجتماعات، 
کنترل بحران ها در مواقع خاص، برگزاری اردوهای جهادی، 
پشــتیبانی عملیاتی از واحدهای انتظامــی فرماندهی 
انتظامی استان در راستای اجرای طرح های مختلف، انجام 
ماموریت های رهایی گروگان و هرگونه اقدام تروریستی و 
همچنین انجام ماموریت های مردم یاری در سطح کشور 
با تمام قوا و عزم راســخ آماده انجام وظیفه است.وی ادامه 
داد:یگان ویژه نیروی انتظامی استان اصفهان پیش بینی 
و پیشگیری از هرگونه امنیتی شدن پدیده های اجتماعی 
را با اشراف اطالعاتی و آمادگی عملیاتی دنبال کرده است.
امجدیان خاطرنشان کرد: یگان ویژه استان اصفهان با ارائه 
آموزش های حرفه ای و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته با 
رویکرد اجتماعی و علمی، عملکرد هوشمندانه ای داشته 
و با شناســایی تهدیدات، تجزیه و تحلیل توان کارکنان، 
مردم داری، ارتباطات درون ســازمانی و برون ســازمانی، 

مهارت های مدیریتی و برنامه ریزی را دنبال می کند.
وی عنوان داشت: همچنین این یگان با نظارت و کنترل، 
بهره گیری از علم و تجربه، مشورت و خرد جمعی، استفاده 
بهینه از منابع مالی و انســانی، توجه به دانش تخصصی 
و ارتقای ســطح دانش کارکنان، اصــالح نقاط ضعف در 
فرآیند آموزش و مد نظــر قرار دادن پدافنــد غیرعامل، 
ماموریت های محوله را با واکنش سریع و قدرت تحرک باال، 
با سیاست های بازدارنده و پیشگیرانه با کمترین هزینه و 

خسارت دنبال می کند.

یگان ویژه استان، آماده 
جلوگیری از هرگونه اقدام 

تروریستی است
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به منظور افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه  راهسازی؛

صفحه 3
وزیر راه  و شهرسازی  به اصفهان سفر می کند

9

در گفت و گو با مدیر پژوهشگاه امام حسین علیه السالم و 
پژوهشگر برتر عاشورایی  کشور مطرح شد؛

درعزاداری برای امام حسین علیه السالم 
تکلیف خودمان را روشن کنیم

ویژه )دین و  اندیشه(
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دری اصفهانی، عضو تیم مذاکره نبود
حمید بعیدی نژاد،عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در اینستاگرامش در  مورد دری اصفهانی، 
نوشت: دری، از اعضای تیم مذاکرات نبود، بلکه وی به نمایندگی از سازمان خود و با شرکت در 
برخی از جلسات و به فراخور نیاز، به تیم مذاکرات هسته ای در برخی زمینه ها مشاوره می داد.

يادداشت

دولت

سخنگوی دولت، سپاه را یکی از مؤلفه های قدرت و دفاع 
ملت، بعد از انقالب خواند.

 به گزارش ایسنا؛محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که موضع دولت 
در برابر قراردادن سپاه پاســداران توسط آمریکا در زمره 
گروه های تروریستی چیست، گفت: موضع دولت نسبت به 
سپاه بسیار روشن است، سپاه یک ارگان انقالبی است و یکی 

از مؤلفه های قدرت و دفاع ملت بعد از انقالب بوده است.
وی افزود: این نهاد همچنان مورد احترام اســت و مردم 
هیچ گاه رشــادت های ســپاه در دفاع از کشــور و مردم 
را فراموش نمی کننــد و جهان باید با واقــع بینی، دفاع 
 ســپاه از تهاجم تروریســتی داعــش را تاییــد کند که 
می کند.نوبخت تاکید کرد: سپاه مدافع ملت و مهاجم به 
تروریست هاســت پس  اگر آمریکا چنین واکنشی را در 
برابر سپاه داشته باشد خودش مثل همان تروریست هایی 

می شود که همین مواضع را نسبت به سپاه دارند.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه نه تنها مــردم ایران بلکه 
جهان هم باید به جهت مبارزه سپاه با تروریست ها قدردان 
آنها باشند، تصریح کرد:ما همواره به وجود سپاه مباهات 

می کنیم و قوت سپاه را قوت نظام می دانیم.

سیدمجید طاهری، وکیل اولیای دم روح االمینی دیروز 
در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: جلسه 
دادگاه برگزار شد، اما به دلیل عدم حضور سعید مرتضوی 
به دلیل بیماری و ارائه گواهی پزشکی، موضوع رسیدگی 

به این پرونده انجام نشد.
وی با بیان اینکه قرار شد 30 آبان ماه جلسه رسیدگی به 
پرونده کهریزک وی باشد، ادامه داد: دادگاه رسیدگی به 
این پرونده باید طبق توضیحات ســعید مرتضوی پیش 
برود اما چون امروز حضور نداشــت، به جلســه بعدی 
موکول شد. طاهری ادامه داد: ســعید مرتضوی در این 
پرونده وکیل نداشت و می بایست خود مرتضوی به دفاع 
 در جلســه بپردازد، در این پرونده از ابتدا خود مرتضوی 
دفاع کرد. طاهری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پس 
از گذشت بیش از هشت سال، رسیدگی به پرونده ادامه 
دارد این پرونده به جلد 32 رسیده و 15 هزار صفحه دارد. 
پرونده ســعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی روز 
دوشــنبه گذشــته با حضور وکیل وی به پایان رسید و 
مجتبی نظری وکیل ســازمان تامیــن اجتماعی اعالم 
 کرد، احتمال دارد که ختم رســیدگی ایــن پرونده نیز

 اعالم شود.

نوبخت: 

جهان هم باید قدردان سپاه 
باشد

وکیل اولیای دم روح االمینی:

مرتضوی بازهم در دادگاه 
حاضرنشد

عارف :

در انتخابات ۱۴۰۰ کاندید 
اصالح طلب خواهیم داشت

الهوتی در واکنش به شهردار شدن فرزندش؛

پسر مرا رها کنید و بروید دنبال 
دانه درشت ها

ایلنا:محمدرضا عارف،نماینده مــردم تهران در مجلس 
گفت: در انتخابات مجلس دهم در ســال ۹۴ به صورت 
نانوشته در یک ائتالف با جریان »اعتدال« قدم به عرصه 
گذاشتیم و در انتخابات هم موفق شدیم، اما مشکلی که در 
ادامه پیش آمد، این بود که موتلف ما این ائتالف را صرفا 
تا درب بهارستان می خواست. در این میان، بخشی از این 
افراد صرفا خودشان را کنار کشیدند، اما بعضی دیگر عمال 
در مجلس رودرروی ما قرار گرفتند و به گفتمانی که آنها 
را به مجلس فرستاده بود، پشت کردند.با این حال برای 
انتخابات 1۴00 وقت کافی بــرای تحلیل های گوناگون 
وجود دارد و قطعــا ما کاندیــدای اصالح طلب خواهیم 
داشت. در شرایطی که رقیب حذف کامل ما را امضا کرده 
بود، مشخصا در ســال ۹2 حدود ۴ تا 5 کاندیدا داشتیم؛ 
بنابر این درشرایطی که در گام های دهه ۹0 موفق بودیم، 
آیا می توانیم در 1۴00 کاندیدا نداشته باشیم؟!  این امکان 
ندارد!قطعــا نخبگان و جوانان جریــان اصالحات اجازه 
نمی دهند که این جریان بــدون کاندیدای اصالح طلب 
وارد رقابت انتخابات ریاســت جمهوری 1۴00 شود. با 
 این حال اینکه چه کسی کاندیدای ما خواهد بود، هنوز 

مشخص نیست.

ایلنا: سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس در 
واکنش به انتشــار خبر انتصاب فرزندش در شهرداری 
چمخاله گفت که این مسائل کوچک را رها کنید و بروید 

ببینید دانه درشت ها کجا هستند!
مهرداد الهوتی بائوج در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به 
سوالی درباره انتصاب فرزندش به عنوان شهردار چاف و 
چمخاله اعالم کرد: این بحث ها را رها کنید. بروید دنبال 

افراد کله گنده!
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر پیشین خود مبنی 
بر اینکه فرزندش هرگز شهرداری چمخاله را نمی پذیرد، 
گفت: خبرنگاران باید به دنبال سوژه های بزرگ باشند. 
بروید ببینید به عنوان مثال خانواده وزرا و معاونانشان کجا 

هستند. ببینید خانواده آقای جهانگیری کجا هستند.
نماینده اعتدالگرای لنگرود در مجلس با این حال درباره 
وضعیت خانواده اش توضیح داد: وضعیت خانوادگی من 
مشخص است. من برادر 2 شهید هستم. یکی از برادرانم 

سال ۶5 و برادر دیگرم هم سال ۶۶ شهید شده است.
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی ادامه داد: خودم 
هم جانباز هســتم و یک برادر دیگرم هم جانباز است. 

پدرمان هم حدود 30 ماه در جبهه ها جنگید.

يادداشت

بین الملل

سفر هیئت نظامی عالی رتبه 
کردهای سوریه به روسیه

ایسنا:یک چهره سیاسی کرد در سوریه از سفر هیئتی از 
یگان های مدافع خلق سوریه به مسکو برای بررسی مسئله 
مبارزه با تروریسم و طرح سازش در سوریه خبر داد.ریزان 
هدو، یک چهره سیاسی کرد در ســوریه در گفت وگو با 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: مذاکرات مسکو حول 
محور مبارزه با تروریسم هفته پیش انجام شده و در آن بر 
لزوم تالش برای پیشبرد روند سیاسی در مسیری موازی و 
هماهنگ با عملیات نظامی علیه تروریسم، تاکید شد. این 
چهره سیاسی کرد افزود: مسئوالن روس در این دیدار بار 
دیگر بر موضع خود مبنی بر لزوم فراهم کردن شرایط برای 
مشارکت سازنده و هماهنگ کردها در روند سیاسی تاکید 
کردند. پیش از این ولید معلم، وزیر امور خارجه ســوریه 
تاکید کرده بود، ایجاد یک حکومت خودگردان برای کردها 
در داخل مرزهای سوریه مسئله ای قابل مذاکره و گفت وگو 
اســت. در این مذاکرات که بدون حضور رسانه ها انجام 
شد، سیبان همو، فرمانده کل یگان های مدافع خلق کرد، 

ریاست هیئت کرد را برعهده داشت.

شبیخون داعش به النصره
ایسنا: داعش به تازگی در حمله ای غافلگیرانه علیه جبهه 
»النصره« توانست 12 روستا در حومه شرقی حماه را به 
تصرف خود درآورد. به نقل از ســایت سیریانیوز؛ هیئت 
تحریر الشام و نیروهای گروه تروریستی داعش به تازگی 
در منطقه »الرهجان« در حومه حماه، وارد جنگ شدیدی 
شدند.گروه تروریستی داعش روز دوشــنبه به برخی از 
روستاهای منطقه تحت تســلط هیئت تحریر الشام در 
حومه شرقی حماه تسلط یافتند. داعش در بیانیه ای اعالم 
کرد که بر 12 روستا تسلط یافته و وارد درگیری بزرگی با 
ائتالف هیئت تحریر الشام شده است. دیده بان حقوق بشر 
نیز اعالم کرد که در این جنگ داعش 15 روستا را از کنترل 
هیئت تحریرالشــام خارج کرد؛ در حالی که این هیئت 
توانسته تنها پنج روستا را پس بگیرد. این سایت به نوار ضبط 
شده یکی از فرماندهان هیئت تحریر الشام دست یافته که 
در آن فاش می کند، هیئت تحریر الشام اقدام به تسهیل 
ورود عناصر داعش از منطقه »العقیربات« کرد؛ آن هم پس 
از اینکه عناصر داعش قول دادند سالح هایشان متشکل 
از خودروهای زرهی، تانک و ســالح های نیمه سنگین را 
تحویل دهند، اما زمانی که آنها وارد مناطق تحت سیطره 
این هیئت در حومه حماه شدند، اقدام به جنگ با نیروهای 
هیئت تحریر الشام کردند و درگیری ها میان دو طرف رخ 
داد که به موجب آن عناصر داعش بر مناطقی  تسلط یافتند.

اسپوتنیک: رییس اداره همکاری های آسیا واقیانوس آرام وزارت خارجه 
روسیه گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای در دستور کار 

این سازمان قرار دارد و افزایش اعضای این سازمان طبیعی است.
وی گفت: این مسئله در دستور کار قرار دارد و همه می دانند که باید در 
مورد آن تصمیم گیری کنند. حکیمف یادآور شد که یکی از اصولی که در 
این منضور ثابت شده، شفافیت سازمان همکاری های شانگهای است. در 
حال حاضر اولین اقدام برای افزایش اعضای این سازمان صورت گرفته و 
این روند ادامه خواهد یافت و پذیرش هند و پاکستان به معنی بسته شدن 

درهای این سازمان نیست.
ایران که از ســال 2005 به عنوان ناظر در ســازمان همکاری شانگهای 
همکاری دارد، درخواســت خود را برای پیوستن به این سازمان در سال 
2008 ارائه داد. با لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه 
ایران، موانع ورود این کشور به سازمان همکاری شانگهای نیز برداشته شد.

پیوستن ایران به سازمان 
 همکاری شانگهای 
در دستور کار است

به گزارش عصر ایران؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی میدانی 
از تهران با مردم این شهر درباره تهدید رییس جمهور آمریکا به لغو برجام 
گفت وگو کرده و نظر آنها را جویا شده اســت.در این گزارش آمده است: با 
گروهی از مردم تهران درباره برجام گفت وگو کردیم؛ از دانشجو و دانش آموز 
تا معلم، پیر و جوان، مردانی با لباس های مارکدار و زنانی با پوشش چادر.
آنها همچنین می گویند تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر لغو برجام کامال در 
جهت تایید شعارهای ضد آمریکایی مقامات جمهوری اسالمی در نزدیک 
به ۴ دهه گذشته از جمله درباره عدم اطمینان به آمریکاست.اعتماد غالب 
ایرانیان به برجام طی زمان دستخوش تغییر شده و کاهش یافته است. در 
سپتامبر 2015 نتیجه یک نظر سنجی تلفنی مرکز »ایران پل« در تورنتو 
کانادا نشان داد ۴5 درصد از ایرانی ها به پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال 
برجام اعتمادی نداشتند. در سپتامبر سال جاری نتیجه نظر سنجی مشابه 

تلفنی مرکز »ایران پل« نشان می دهد این رقم به ۷۷ درصد رسیده است.

 بی اعتمادی به آمریکا
 در میان ایرانیان افزایش 

یافته است

يادداشت

در نظام پارلمانی ايران، افراد همه کاره می شوند،  نه احزاب؛

 ایران، به قلب البی گری جهان
 تبدیل نخواهد شد

بشر ذاتا به اجتماع گرایش دارد و در هر 
اجتماع انسانی، برای پیشبرد  جامعه و سید رسول رضايی

کاهش تنش بین انســان هــا، نیاز به 
حکومت احساس می شود.

تعیین مکانیســم حکومت و شــاخصه های حاکمان، همیشه جزو 
دغدغه های بشری بوده است. در این راستا انسان ها پس از سال ها آزمون 
و خطا و تجربه به مدل هایی رسیده اند که نسبت به مدل های حکومتی 
گذشته، اشکاالت کمتری دارد. افزایش راهکارهای اعمال نظر مردم در 
حکومت، یکی از روش هایی است که انسان را به مدل هایی رسانده تا از 
پدید آمدن دیکتاتوری ها جلوگیری به عمل آید.دیکتاتوری ها گاه حول 
محور فرد اتفاق می افتد و گاهی نقش دیکتاتور را یک طیف سیاسی 
عهده دار می شود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که تمامی مدل های 
حکومتی معایب و مزایایی دارند که در هر برهه تاریخی باید به کامل 
شدن آن کمک کرد. این روزها در مورد تغییر نوع نظام سیاسی کشور 
بحث هایی مطرح شده است. اولین حرکت تغییر خواهانه ایرانیان در 
نوع سیستم حکومتشــان را می توان وقوع انقالب مشروطه دانست و 
حرکت مهم بعدی نیز وقوع انقالب اسالمی بوده است. در اوایل انقالب 
اسالمی بحث های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته  که نوع نظام 
سیاسی کشور چگونه باشد؛ آن هم به طوری که با توجه به مدل های 
حکومتی روز، مدلی ایجاد شود که کمترین معایب را داشته باشد. رایج 
ترین نظام های سیاسی در جهان دو نوع هستند که البته هر کدام انواعی 
دارند و ممکن است به شکل های مختلفی اجرایی شوند: یک نوع نظام 
های پارلمانی است و نوع دیگر نظام های ریاستی. اگر بخواهیم توضیحی 
ساده و به دور از تعاریف علمی بعضا سختی که به عنوان مثال در کتاب 
مبانی علم سیاست دکتر عبدالرحمن عالم آمده است، بیان کنیم  باید 
بگوییم که مدل حکومتی که در آن مردم، رییس جمهور را انتخاب کنند 
و او شخص اول اجرایی نظام سیاسی باشد را ریاستی می گویند و مدلی 
که در آن مردم مستقیما نمایندگان پارلمان را از میان احزاب مختلف 
انتخاب کنند و حزبی که اکثریت پارلمان را کسب کند رییس حزب را به 
عنوان نخست وزیر معرفی کند و  در رأس اجرایی نظام سیاسی قرار گیرد 
را پارلمانی می  نامند.نظام پارلمانی به شکل های مختلفی اجرا می شود 
که در بعضی پست ریاست جمهوری نیز وجود دارد، اما عمال یک پست 

تشریفاتی است و نخست وزیر، همه کاره است.
در نظام های پارلمانی ممکن اســت هیچ حزبی اکثریت را کســب 
نکند و اینجاست که دردسر ها آغاز می شود و نقش مهم و تاثیر گذار  
البی گرهای حرفه ای مشخص می شــود؛ البته همانطور که تا اینجا 
چندین بار از کلمه حزب استفاده شد، مشخص می شود که این نظام 
وقتی محقق خواهد شد که ساختارهای حزبی قوی وجود داشته باشد 
وتازه اگر هم ساختارهای حزبی محکمی وجود داشته باشد در این نوع 
از نظام حکومتی ممکن است یک نفر چندین سال در رأس یک حزب 
باشد و بتواند با البی گری ها برای سال های متداول نخست وزیر باشد و 
بالعکس این اتفاق نیز بسیار محتمل است که اختالفات سیاسی موجب 
شود که نخست وزیرها به صورت کوتاه مدت انتخاب شوند و نتوانند 
کار خود را در مدتی منطقی ادامه دهند. همانطور که گفته شد یکی از 
اهداف تکامل نظام های حکومتی دوری حکومت از دیکتاتوری فرد یا 
طیفی خاص است تا به تبع آن احتمال فسادها کم شود. هرچند که در 
نظام های سیاسی ریاستی نیز ممکن است رییس جمهور و اطرافیانش 
با توسل بر اختیارات دچار فساد شوند؛بر این اساس در ایران نوع نظام 
حکومتی نه پارلمانی کامل و نه ریاستی کامل است؛ بلکه ترکیبی از 
این دو نوع است تا هر کدام بر دیگری نظارت داشته باشند. عقال به نظر 
می رسد که ترکیب این دو نوع نظام حکومتی فکر بهتری است تا اینکه 
ما به جای حرکت به جلو ، به عقب برگردیم و نظام پارلمانی را برای اداره 

کشور انتخاب کنیم.
این نکته قابل توجه است که در ایران نه زیر ساخت های ساختارهای 
حزبی وجود دارد و نه فرهنگ رفتار حزبی بین سیاســتمداران حاکم 
است. حال در چنین شرایطی فکر کنید که نظام اداره کشور به پارلمانی 
تغییر کند و مثال چند چهره شاخص که سال ها در پست های مختلف 
کشور و از جمله ریاست مجلس بوده اند ، چند حزب تشکیل دهند که 
در حقیقت به طور ظاهری حزب است و عمال مانند تعاریف حزبی عمل 
نمی کند و بعد در انتخابات مجلس شرکت کنند و اگر اکثریت را به دست 
آوردند که می شوند نخست وزیر و اگر هم نه که با البی گری، دوستان 
خود را در بین وزرا جا می هند و احتماال برای چندمین بار خود رییس 
مجلس می شوند. در حقیقت این به معنای دیکتاتوری یک طیف خاص 
است و نتیجه چنین اتفاقی وقوع فساد گسترده تر از آن چیزی می شود 
که در حال حاضر وجود دارد؛چرا که یک سری انسان های خاص بر سر 
همه چیز البی می کنند و چون احزاب قوی نیستند ، افراد همه کاره 
می شوند و نه احزاب؛ شاید در چنین وضعیتی ایران به قلب البی گری 
در جهان تبدیل شود. در این میان برخی از کارشناسان می گویند که 
افرادی این موضوع را مطرح می کنند که سودای در رأس قدرت بودن را 
دارند و چون برای این منظور باید رییس جمهور شوند و عمال این شانس 
برای آنها وجود ندارد خواهان چنین تغییری هستند؛ چرا که این افراد 
بارها برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده اند و عمال درصد اقبال 
عمومی مردم به آنها آنقدر کم بوده که حتی شاید در رزومه کاری خود 
نیاورند که مثال  من کاندید فالن انتخابات ریاست جمهوری بوده ام و 

فالن درصد از مردم خواهان رییس جمهور شدن من بودند.
با این اوصاف به نظر می رســد افراد مذکور قبل از تاسیس مجلس در 
مجلس بوده اند و این روند هم ادامه خواهد داشت، اما حال آنکه تا چه 
حد احتمال می داده اند که این پیشنهاد مورد اقبال قرار خواهد گرفت، 
جای سوال است. با این حال شاید بد نباشد برخی در رویای در رأس 
قدرت بودن بمانند؛ زیرا  تغییراتی که برای کشور عمال بازگشت به عقب 
محسوب می شوند، نه از سوی مردم و نه از سوی رهبری جامعه با اقبال 

خوبی مواجه نخواهند شد.

روزنامه »العربی الجدید« نوشــت: رهبران اقلیم کردستان 
عراق مــی گویند این اقلیــم پس از برگزاری همه پرســی 
استقالل وارد مرحله جدیدی شده است. این مرحله یعنی 
جدایی اقلیم و مناطق مورد اختالف از عراق ؛ حتی مناطقی 

که کردها بیشترین ساکنان آنجا را تشکیل نمی دهند.
این مرحله ای است که عراق، ترکیه و ایران نسبت بدان ابراز 
نگرانی و اعالم کرده اند در صورت جدایی اقلیم کردســتان 
از عراق تمــام گزینه ها از جمله عملیــات نظامی روی میز 
خواهند بود. به هرحال، نتیجه همه پرسی در اقلیم کردستان 
به معنای جدایی از عراق اســت. یعنی ساکنان این اقلیم به 
برون رفت این خطه از سیطره دولت بغداد رای مثبت داده اند. 
این موضوع باعث می شــود مســعود بارزانی، رییس اقلیم 
کردستان وارد مذاکره و معامله با بغداد، آنکارا و تهران شود. 

این بدان معناســت که برگزاری همه پرسی فورا به جدایی 
اقلیم کردستان از عراق منجر نمی شــود زیرا پرونده های 
پیچیده زیادی وجود دارند که باید بین اربیل و بغداد حل و 

فصل و مختومه شوند.
اولین پرونده پیچیده ای که وجود دارد و زمان زیادی را برای 
مختومه شدن به خود اختصاص می دهد، تعیین مرزها بین 
اقلیم کردســتان و دولت مرکزی عراق است. همچنین باید 
تکلیف مناطق مورد اختالف اربیل و بغداد مشــخص شود. 
براســاس ماده 1۴0 قانون اساســی عراق، حاکمیت بر این 

مناطق باید به کردها یا دولت عراق واگذار شود.
تقســیم منابع نفتی و مالی، تعیین سرنوشت کردهایی که 
در دیگر مناطق عراق زندگــی می کنند و عرب هایی که در 
مناطق کردنشین به سر می برند، از دیگر موارد اختالف در 

روابط اربیل - بغداد هســتند که باید در مورد آنها به تفاهم 
برسند.

پرونده پیچیده دیگری که پیش روی بارزانی است، مناسبات 
اقلیم کردستان با کشورهای همجوار است که بسیار دشوار 
خواهد بود. ترکیــه و ایران در قبال برگزاری همه پرســی 
اســتقالل در این اقلیم مجازات های اقتصادی، سیاســی ، 
دیپلماتیک و شاید هم نظامی را علیه اربیل در نظر گرفته اند 

و گام به گام در حال اجرای آنها هستند.
به عالوه، ایران و ترکیه پرونــده هایی در خصوص اختالف 
مرزی با اقلیم کردستان دارند که هر لحظه می توانند آنها را 
بگشایند و آنکارا چندی قبل به این موضوع اشاره کرد. ترکیه 
اسناد و مدارکی در اختیار دارد که براساس قوانین بین المللی 
می تواند هر لحظه که بخواهــد آنها را مطرح کند و خطوط 
مرزی خود را با شــمال عراق مورد بازنگری قرار دهد. این 
موضوع در صورتی جنبه اجرایی به خود می گیرد که اقلیم 

کردستان از عراق جدا شود.
در برابر چنین وضعیتی به نظر نمی رسد که کردهای ساکن 
در اقلیم از لحاظ برگزاری همه پرسی بسیار یکپارچه بوده 
باشند؛ البته باید گفت که یک زمانی کردها بر جدایی از عراق 
یک شبه اجماعی داشتند، اما در برگزاری همه پرسی اخیر، 
برخی کردها میانجیگری طرف های بیــن المللی برای به 
تعویق انداختن همه پرســی را پذیرفتند؛ البته این موضوع 
باعث نشد مسعود بارزانی از اندیشــه جدایی اقلیم از عراق 

دست بردارد.
در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که » بمب اختالفات 
قومیتی« در کرکوک منفجر شــود. همــه از انفجار چنین 
بمبی می ترســند. اســتان کرکوک دارای چاه های نفتی 
اســت و قومیت های مختلفی نظیر ترکمن، آشوری، کرد 
و عرب در این اســتان زندگی می کنند. کردها می خواهند 
اســتان کرکوک را حتی با به کارگیری نیــروی نظامی به 
اقلیم کردســتان ملحق کنند.اکنون این ترس وجود دارد 
که درگیری های قومیتی در عراق همچــون بازی دومینو 
به کشورهای همجوار و منطقه ســرایت کند؛ چراکه در آن 
کشــورها قومیت های مختلفی زندگی می کنند که ممکن 
است شــرایط کنونی را مناســب برای اعالم استقالل خود 

بدانند.

تسنیم : يک روزنامه عرب زبان چاپ لندن، طی مقاله ای پرونده های بزرگ و پیچیده در مذاکرات ريیس اقلیم 
کردستان عراق با بغداد را برشمرد.

واکنشخبرجریانها

مجلس ترحیم طالبانی در مریوان
مراسم ترحیم رییس جمهور سابق عراق در مسجد صالح الدین ایوبی 
شهر مریوان در استان کردستان با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولین 

شهرستانی و رییس اتحادیه میهنی کردستان عراق برگزار شد.

عکس روز

وزیر امور خارجه عربستان به گســتردگی تفکرات افراطی 
نشأت گرفته از فرقه وهابیت در جامعه این کشور اذعان کرد.

عادل الجبیر، وزیر خارجه ســعودی در گفت وگو با شــبکه 
تلویزیونی »روســیه 2۴« گفت که مسئوالن کشورش چند 
هزار امام جماعت مســاجد را بعــد از اثبات افــراط گرایی 
آنها از کار برکنار کرده اند. الجبیر افزود: ما اجازه گســترش 
ایدئولوژی نفرت افکنی و حمایت مالی از این تفکر را نخواهیم 

داد.
حکومت آل ســعود برپایــه حمایت از وهابیــت تکفیری و 

گسترش دادن آن در عربستان و جهان استوار است.
وی افزود: برخورد ما با این مشــکل بسیار قاطع است و باید 
نظام آموزشی خود را به روز کنیم تا عدم هرگونه امکان تفسیر 

نادرست از متون را تضمین کنیم.
الجبیر در بخش دیگری از گفت وگوی خود بار دیگر قطر را به 

حمایت از تروریسم متهم کرد و هدف قطر از این کار را تالش 
برای دخالت در امور داخلی دیگران دانست.

وی با اشاره به اینکه شمار زیادی از اتباع عربستان در صفوف 
گروه های تروریســتی می جنگند، افزود: ریاض با مســکو 
درخصوص مبارزه با تروریســم همکاری خواهد کرد؛ بویژه 
که تعداد زیــادی از تندروهای دو کشــور در صفوف داعش 
می جنگند. وی افزود: آنها کشــورهای مــا و دیگر را تهدید 
می کنند؛ بنابراین ما توجه زیادی به همکاری با روسیه در این 
زمینه داریم. الجبیر همچنین پیش بینی کرد که تحریم های 

اروپا و آمریکا علیه روسیه در آینده نزدیک برداشته شود.

اعتراف الجبیر به گستردگی تفکرات افراطی در عربستان

پرونده های پیچیده پیش روی بارزانی
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کافه اقتصاد

نخستین هواپیمای ATR72-600 پسابرجامی در اصفهان به زمین نشست
نخستین هواپیمای مدرن ATR72-600 پسا برجامی متعلق به شرکت هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران )هما ( در فرودگاه کاشان بر زمین نشست.

افزایش ۶ درصدی مصرف 
بنزین در استان اصفهان

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اصفهان گفت: دربازه  زمانی ۶ ماهه  فروردین تا شهریور 
ماه ۹۶ نسبت به سال گذشته ۶.۱۵ درصد مصرف بنزین 
در اصفهان افزایش داشته است.حسین صادقیان درباره  
افزایش مصرف سوخت در اصفهان اظهار داشت: مصرف 
سوخت بنزین در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به بازه  
زمانی مشابه سال گذشته، ۶/۱۵ درصد افزایش داشته و 
مقدار مصرف شده سوخت بنزین سال جاری برابر یک 

میلیارد و 73 میلیون و ۵۵8 هزار و 200 لیتر است.
وی افزود: مصرف نفت ســفید نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته 44/47 درصد کاهش داشته که در ۶ ماهه 
نخست ســال جاری مصرف نفت ســفید در اصفهان 4 

میلیون و ۹78 هزار لیتر بوده است.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز افزایش داشته 
 است، تصریح کرد: در ۶ ماهه نخســت امسال افزایش 
۵/۵۶ درصدی نفت گاز را در مقایســه با ســال گذشته 
داشته ایم که مقدار مصرفی آن در سال جاری برابر یک 
میلیارد و 2۵۱ میلیون و ۶3۵ هزار و ۱00 لیتر است.وی 
بیان کرد: میــزان مصرف نفت کوره )مازوت( در ســال 
جاری ۱3 میلیون و 82۵ هزار لیتر اســت که این مقدار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته33/0۶ درصد کاهش 

داشته است.

 تجربیات بازنشستگان
 فراموش نخواهد شد

حسن خرسند، رییس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در حاشیه 
بازدید از امور شهرســتان گلپایگان در منزل شمسعلی 
حقیقت، بازنشسته شرکت آبفار این شهرستان حضور 
یافت و از تالش های های وی طی دوران خدمت تجلیل 

به عمل آورد. 
حسن خرسند در این دیدار ، بازنشستگان را ذخایر تجربی 
و ارزشــمند جامعه به خصوص شــرکت آبفار اصفهان 
دانست و گفت : استفاده از تجربیات همه این عزیزان باید 

در دستور کار قرار گیرد.
وی اعالم کرد:بازنشســتگان آبفار هیچــگاه فراموش 
نخواهند شــد و روحیــه جهادی ودلســوزی های این 
بزرگواران در راستای خدمت رسانی در یاد و خاطر مردم  

روستاها باقی می ماند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری به رییس جمهور، از عدم توجه 
کافی دولت به اشتغال روستاییان و بخشیده نشدن جریمه وام های زیر 

۱00 میلیون تومان انتقاد کرد.
محمد حسینی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه در تذکری به رییس 
جمهور با اشاره به عدم پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم، از بی توجهی 

به اشتغال روستاییان انتقاد کرد.
موضوع این تذکر، عدم توجه الزم به روستاییان کشور به خصوص بابت 
پرداخت پول گندم کشــاورزان که تاکنون پرداخت نشده و همچنین 
اشتغال روستاییان که به غیر از شــعار کاری انجام نشده است. وی در 
بخش دیگری از تذکر خود به موضوع عدم پرداخت وام هایی زیر ۱00 
میلیون تومان اشــاره و تصریح کرد: قانون بودجــه ۹۵ و ۹۶در موضوع 
جریمه وام های زیر ۱00 میلیون تومان به صورت کامل اجرا نشده است.

تذکر عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به رییس جمهور:

 اشتغال روستاییان
 در حد شعار باقی ماند

سکه تمام بهار آزادی
12،760،000 ریال)طرح جدید(

6،700،000 ریالنیم سکه

۳,920,000 ریالربع سکه

2,550,000 ریالسکه یک گرمی

1،25۳،520 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

وزیر راه وشهرسازی در ســفر دو روزه به استان اصفهان عالوه بر بازدید 
و افتتاح از چند پروژه راهســازی و بازدید از پــروژه ریلی، احداث واحد 

مسکونی در بافت فرسوده را در برنامه دارد.
عباس آخوندی، وزیر راه وشهرســازی و جمعی از معاونان او،طی  امروز 
و فردا با حضور در اصفهان، از روند اجرایی پروژه آزاد راه شــرق اصفهان 
بازدید و با افتتاح ادامه آزادراه غرب اصفهان، از بافت فرسوده محله همت 
آباد، پروژه متروی بهارستان، ایســتگاه راه آهن ریز و ۱2 کیلومتر خط 
اتصال به فوالدمبارکه و پروژه دوخطه شــدن مسیر ریلی زرین شهر به 

بافق بازدید خواهد کرد.
عباس آخوندی در این ســفر کلنگ احداث ادامه مسیر کنارگذر غرب 
اصفهان به سمت آزادراه اصفهان- شیراز به طول 28 کیلومتر را بر زمین 

می زند.

به منظور افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه  
راهسازی؛

 وزیر راه  و شهرسازی
 به اصفهان سفر می کند

مسئول بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان گفت: با راه اندازی 
یک سازمان مردم نهاد تحت عنوان کلینیک صنعتی متشکل از ۱3 
کارگروه تخصصی و با هدف پایش صنایع، موفق به ارتباط با تعداد 
زیادی از صنایع دچار مشکل شده ایم.حسن شادمانفر با اشاره به 
دایره گسترده مخاطبان سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان 
اصفهان اظهار داشــت: جمعیت مخاطب این سازمان در استان 

اصفهان که شامل همه فارغ التحصیالن رشته های مهندسی در 
حوزه صنعت است بالغ بر 30 هزار نفر تخمین زده می شود. وی 
در ادامه با تشــریح اهم برنامه های این سازمان افزود: برنامه های 
سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان شامل سه بخش 
کلی بوده که نخســتین بخش اهتمام به فعالیت های آموزشی 
و توانمندســازی اســت و کارآمدســازی و ارتقای سطح دانش 

تئوری و عملی از اهداف این بخش بــوده که ذیل آن می توان به 
برگزاری دوره های تخصصی در عناوین مختلف مهندسی اشاره 
کرد. از طرفی برگزاری چندیــن دوره کارگاه های کارآفرینی از 
دستاورد های بخش آموزشی و توانمندسازی است. وی ادامه داد: 
برگزاری دوره های متعددی همچون دوره های آموزش مدیریت 
MBA، مهندسی مخابرات و چندین عنوان دوره تخصصی دیگر 

از دســتاوردها و فعالیت های انجام گرفته این سازمان در بخش 
آموزشی و توانمند سازی بوده اســت. شادمانفر گفت: با توجه به 
وضعیت بحرانی صنایع استان اصفهان که مطابق آمارهای رسمی 
تعدادی بالغ بر 2000 صنعت و برابر با 40 درصد از کل صنایع فعال 
استان را شامل می شود، متاسفانه فرآیند حل معضالت و مشکالت 
صنایع به کندی پیش می رود؛ بنابراین الزم به ذکر است که این 
سازمان طی ســال گذشــته با ارتباط گیری موفق با بسیاری از 
صنایع توانسته بیش از 200 صنعت را عارضه یابی و در جهت رفع 

مشکالت آن تالش کند.

کلینیک تخصصی صنعت با هدف پایش صنایع در اصفهان راه اندازی شد 

با توجه به این نکته که 70 درصد فوالد مورد نیاز اروپا از پنج 
کشور ایران، روسیه، اکراین، برزیل و چین تامین می شود، 
احتمال دارد کشورهای مشمول این تعرفه، صادرات خود را 

به سمت بازارهای دیگری نظیر ایران سوق دهند.
به گزارش فارس؛وضعیت اشــتغال در کشور طی سال های 
اخیر به دلیل رکود صنایع و افزایش مشکالت صنعتگران، در 
این بخش مهم از اقتصاد که سهم 30 درصدی از کل اقتصاد 
را تشکیل می دهد به شدت وخیم شده و کاهش توان صنایع 

در مقابل موج واردات، این روند را سرعت بخشیده است.
در سایر بخش های اقتصاد نیز ظرفیت های اشتغال چندان 
قابل توجه نیست و بودجه دولت نیز توان ایجاد تحرک قابل 

توجهی در این حوزه را ندارد.
لزوم اولویت دهی به حفظ اشتغال موجود

از دید کارشناسان، در شرایط فعلی، اولویت دولت در حوزه 
اشتغال باید بر حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش 
تعداد بیکاران باشد. چه بسا در سال های اخیر پیشی گرفتن 
خروجی آمار اشتغال از ورودی آن موجب منفی شدن تراز 

این شاخص و بی اثر شدن سیاست های اشتغالزایی شد.
در کالمی دیگر، اگر در سیاست های اقتصادی، تقویت توان 
داخلی صنایع و بنگاه ها به عنوان یک اولویت فدای ســایر 
اهداف اقتصادی شود، برآیند این سیاست ها منجر به ایجاد 

یک دور باطل و گسترش مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
می شود.

تغییر استراتژی در شرایط خاص
بسیاری از سیاست های حمایتی از صنایع، از دید اقتصاد آزاد 
مذموم بوده و کارایی الزم را به همراه ندارند، اما از طرف دیگر 
موضوع، شرایط محیطی اقتصاد هر کشور و همچنین توجه 
به تبعات اجتماعی و سیاسی عدم اجرای این سیاست های 

حمایتی است که باید در معادالت در نظر گرفته شود.
در وضعیتی که اوضاع بیکاری رو به وخامت می رود و حیات 
صنایع در معرض خطر قرار گرفته، کلیه مفاهیم اقتصاد آزاد 
از سوی دولت ها کنار گذاشته می شــوند و حتی آزادترین 
اقتصادهای دنیا نیز از ابزار تعرفه برای حفظ اشتغال جامعه 

خود استفاده می کنند.
تعرفه گذاری اقتصادهای باز هنگام بروز بحران

نمونه این سیاست ها را می توان در اقدامات چند سال اخیر 
دولت آمریکا در مقابل واردات فوالد چینی مشــاهده کرد؛ 
در اوایل آوریل ســال 20۱۶ بود که وزارت بازرگانی آمریکا 
در واکنش به اقدام چین در عرضه فــوالد با قیمت کمتر از 
هزینه تولید شده و اعطای یارانه به آن در بازارهای جهانی، 
تعرفه گمرکی ۵22 درصدی برای واردات آن به خاک ایاالت 

متحده وضع کرد.

اتخاذ این تصمیم از ســوی وزارت بازرگانی آمریکا به دنبال 
تشدید تنش تجاری با چین بر سر عدم توازن بازرگانی بین دو 
کشور صورت گرفت، زیرا آمریکا بر این باور بود که سیاست 
ارزی چینی ها شرایط غیرمنصفانه ای به طرف های تجاری 

آن کشور تحمیل می کند.
اتحادیه اروپا فوالدســازان ایرانــی را ملزم به 

پرداخت تعرفه کرد
این موضوع در روزهای اخیر در اتحادیه اروپا نیز رخ داده و 
این اتحادیه، تعرفه واردات ورق گرم خود را برای کشورهای 
عمده صادرکننده به این اتحادیه، در محدوده ۱7/۶ الی ۹۶/۵ 

یورو بر هر تن ورق گرم وضع کرده است.
این تعرفه عالوه بر ایران، کشورهای دیگری همچون روسیه، 
برزیل و اکراین را نیز در بر می گیرد و در مورد کشور چین نیز، 

پیش تر تعرفه ۱8 الی 3۶ درصدی وضع شده بود.
با نظر به این نکته که 70 درصد فوالد مورد نیاز اروپا از پنج 
کشور ایران، روسیه، اکراین، برزیل و چین تامین می شود، 
اقدام اخیر کمیســیون اروپا، تغییرات مهمــی در بازارهای 

جهانی و تغییر بازارهای هدف صادراتی را به وجود آورد.
خطر سرریز مازاد فوالد جهانی به بازار ایران

در همین راستا بیم آن می رود که کشــورهای دیگر نیز به 
پیروی از اروپا، در نظام تعرفه ای خــود تجدید نظر کنند و 
از دیگر ســو احتمال دارد کشورهای مشــمول این تعرفه، 
صادرات خود را به سمت بازارهای دیگری نظیر ایران سوق 

دهند.
 بدون شــک اگر در مقابل این حجم از مازاد عرضه جهانی، 
سیاست مناسبی اتخاذ نشــود صنعت فوالد ایران بار دیگر 
همچون ســال ۹4، ضربه ســختی از محل وفور کاالهای 

وارداتی متحمل خواهد شد.
مروری بر آمارهــای تجاری صنعت فوالد در ســال جاری 
اگرچه رشــد 32 درصدی در ۶ ماه ابتدایی را نشان می دهد 
اما با نگاهی به آمار تفکیکی محصــوالت صادراتی می توان 
دریافت که صــادرات انواع ورق )که از ســوی اتحادیه اروپا 
مشمول افزایش تعرفه شده است( به دلیل افزایش تقاضای 
داخلی، نه تنها رشدی نداشــته، بلکه ۶0 درصد نیز کاهش 

پیدا کرده است.
بر این اساس به نظر نمی رســد در اثر تصمیم اخیر اتحادیه 
اروپا، شــوک صادراتی بــه صنعت فوالد ایران وارد شــود، 
اما اثر غیرمســتقیم این اقدام، همان گونه که عنوان شــد 
از طریق هجوم محصوالت وارداتی به بــازار ایران محتمل 
اســت و مســئوالن امر باید برای جلوگیری از این شــوک 
 احتمالی و در جهت حفظ اشــتغال این صنایــع، تدبیری

 اتخاذ کنند.

ارز

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

 واقعی نشدن نرخ ارز و کاهش
 20 درصدی صادرات استان اصفهان

واقعی نشدن نرخ ارز در سال های گذشــته یکی ازعوامل کاهش 20 
درصدی صادرات اســتان اصفهان اســت. نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان  با انتقاد از تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته گفت: تثبیت 
نرخ ارز در سال های گذشته نتایج منفی زیادی از جمله کاهش صادرات  
و اعتراض تولیدکنندگان و بخش خصوصی را به همراه داشته است.

مصطفی رناسی بر واقعی شدن  نرخ ارز تاکید کرد و افزود: مبنای قیمت 
ارز الزم است براساس نرخ تورم ساالنه و تورم کشورهای هدف صادراتی 
در نظر گرفته شود.وی  این مسئله را به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به 
سود واردکنندگان دانست و گفت: در 4 سال گذشته مجموع تورم 70 
درصد بوده و قیمت تمام شده محصول تولیدی به همین میزان افزایش 
یافته، اما قیمت ارز همچنان ثابت مانده واین نقطه ضعف بزرگی برای 

اصفهان، به عنوان صنعتی ترین استان کشور است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: اکنون  واردکنندگان با قیمت 
ارزان ، کاالهای خارجی را وارد کشــور می کنند که اشتغالزایی برای 
کارگر خارجی و گرفتن توان کاالهای صادرات محور استان اصفهان 
را به همراه دارد. وی با اشــاره به  مهم ترین عامــل تثبیت قیمت ارز 
گفت:  کاهش تورم با واردات گسترده کاالهای خارجی به سود اقتصاد 
 کشــور نیســت و با افزایش تولید هم می توان در مسیر کاهش تورم 

گام برداشت.

اتحادیه اروپا تعرفه واردات فوالد ایران و 4 کشور دیگر را افزایش داد؛

بیم سرریز مازاد فوالد جهانی به بازار ایران

بازار

قیمت انواع  قهوه ساز

 790.000
ریال

قهوه ساز 
مورفي ريچاردز 

مدل 16200

 8.720.000
ریال

قهوه ساز فکر 
Kaave مدل

 4.100.000
ریال

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تخم مرغ باید 
جزو کاالهای اصلی در سبد غذایی خانوار باشد.

محسن کریمیان اظهار داشــت: با وجودی که تخم مرغ در 
ردیف غذاهای پروتئینی محســوب می شــود و مصرف آن 
برای بدن الزم و ضروری است، اما میزان مصرف تخم مرغ در 

خانوارها بسیار کم است.
وی بیان داشت: با وجودی که ایران یکی از تولید کنندگان 
اصلی تخم مرغ اســت و بعد از اســپانیا مقام دوم را دارد، اما 
میزان مصرف این غذای پروتئینی توســط خانوار بسیار کم 
است. رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر سرانه مصرف تخم مرغ در ژاپن به طور 
متوسط 320 عدد در سال است، افزود: این در حالی که سرانه 
مصرف تخم مرغ در  آمریکا 2۵0 عدد و چین و مکزیک نیز 

3۵0 عدد در سال است.
وی تصریح کرد: حداکثر ســرانه مصرف تخم مرغ در ایران 
به ۱۶0 عدد می رســدکه بخشــی از این مصرف مربوط به 
 مصرف غیر مستقیم در محصوالتی همچون کیک و کلوچه

 است.
کریمیان با اشاره به اینکه به منظور فرهنگ سازی در حوزه 
مصرف تخم مرغ با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
وارد مذاکره شــدیم، ادامه داد: توزیع ســاندویچ تخم مرغ 
در مدارس، نواختن زنگ تخم مرغ در روز دو شــنبه، توزیع 

گسترده بروشورهای ترویجی در سازمان های میوه و تره بار 
و مدارس سراسر استان، ارائه پوستر ترویجی در همه ادارات 
دولتی و تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی جهت 
ترویج مصرف این محصول، از جمله اقدامات در این راســتا 

است.
وی گفت : ایران جایــگاه دوم تولید تخم مــرغ در جهان را 
داراست و سرانه مصرف این محصول در حدود ۱۱.۵ کیلوگرم 
است. رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: 
کمیســیون بین المللی تخم مرغ حدود 40 ســال قدمت 
دارد و 4۵ کشور تولیدکننده عضو آن هستند. این کشورها 
کمک های بزرگی برای ایجاد و توســعه بازارهای داخلی و 

بین المللی این محصول انجام می دهند.

مدیر شــعب بانک ســپه منطقه اصفهان گفت: تعهدات 
امسال بانک سپه استان اصفهان برای پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ، حدود سه 

هزار میلیارد ریال است.
 حمیدرضا باقری با تاکید بر تســریع و تسهیل پرداخت 
تسهیالت برای کمک به رفع موانع تولید، افزود: تاکنون 
2۵0 میلیارد ریال از این تسهیالت به متقاضیان پرداخت 

شده است.
وی اظهارکرد: بانک سپه با پرداخت 2 هزار و 40۹ میلیارد 
ریال وام در قالب تسهیالت رونق تولید و اشتغال در سال 
۹۵، رتبه نخست را در این زمینه در استان اصفهان کسب 

کرد.
باقری همچنین گفت: براساس آمار استخراج شده، منابع 
شعب بانک سپه در استان اصفهان از مبلغ 23 هزار میلیارد 
ریال در آذر ۹3 به حدود ۵7 هزار میلیارد ریال تا پایان نیمه 
نخست سالجاری با رشد ۱۵0 درصدی رسیده که این رشد 

در طول 34 ماه بی سابقه بوده است. 
وی رشد ۱۵0 درصدی منابع بانک سپه در استان بزرگ 
اصفهان را نشان از اعتماد مردم و اعتقاد کارکنان این استان 
به چهار اصل  اعتماد به کمک الهی، خودباوری، مدیریت 
جهادی و امید به آینده دانســت. مدیر شعب بانک سپه 
منطقه اصفهان با اشــاره به پرداخت ۶ هزار و 43۱ فقره 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در این استان توسط بانک 
سپه در یک ســال و نیم اخیر، تصریح کرد: 3 هزار و 300 
فقره از این تسهیالت در سال ۹۵ و 3 هزار و ۱3۱ فقره از 

ابتدای سال ۹۶ تا کنون پرداخت شده است.
باقری، مجموع مبلغ وام قرض الحســنه ازدواج پرداخت 
شده این بانک از ابتدای سال ۹۵ تاکنون را ۶72 میلیارد 
ریال اعالم کرد و تدبیر بانک سپه از ابتدای مرداد سالجاری 
در اجرای طرح ضربتی وام قرض الحسنه ازدواج را راهگشا 

و به موقع دانست. 
وی اظهار امیدواری کرد: با ادامه این روند دیگر شاهد صف 
انتظار زوج های جوان برای دریافت وام قرض الحســنه 

ازدواج نباشیم.

مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان مطرح کرد: 

رشد 150 درصدی منابع بانک سپه اصفهان

با مسئوالن

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

تخم مرغ باید جزو کاالهای اصلی در سبد غذایی خانوار باشد

قهوه ساز رنکارد 
RAN791 مدل
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ابالغ وقت رسیدگی
9610100354603980 شــماره پرونــده :  7 شــماره ابالغنامــه : /31
9609980354600034 شــماره بایگانی شــعبه:960327  نظر به شکایت محمد 
روزبهانی فرزند بهرام علی علیه سعید غیاثی نژاد فرزند خسرو از طرف این دادگاه در 
پرونده کالسه 960327 ک 120 به اتهام رابطه نامشروع تحت رسیدگی قرار گرفته 
که در مورخ 1396/08/23 ساعت 8/3010  صبح جلسه رسیدگی تعیین شده است به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادسری 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفری 2 جهت 
رســیدگی به اتهام    وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه 
اقدام قانونی معلوم خواهد گردد. م الف:19442 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 120 جزایی سابق( ) 114 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرايي

7/300 شــماره: 1536/95 به موجب راي شــماره 237 تاریخ 95/3/8 حوزه سوم 
شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
کیوان خادمي نیا فرزند علي رضا شــغل آزاد به نشــاني مجهــول المکان  محکوم 
است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ) 95/8/15( لغایت زمان اجراي حکم و پرداخت 
780/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت نیم عشــر دولتي 
راي صادره غیابي اســت. مشــخصات محکوم له: محمدرضا حاج هاشــمي فرزند 
علي با وکالت آقاي احمد ســعید پور فرزند فتح اله به نشاني خمیني شهر خ طالقاني 
نبش ک هفتم. ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5174 شــعبه ســوم حقوقي شوراي حل

  اختالف شهرستان خمینی شهر ) 199 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

7/287 کالسه پرونده 652/96 شماره دادنامه: 996  تاریخ رسیدگی:96/6/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: پروین صلصالی با وکالت 
احمد سعید پور به نشانی خمینی شهر خیابان طالقانی نبش کوچه 7، خوانده: قدیرعلی 
یاری فرزند صفرعلی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی خانم 
پروین صلصالی با وکالت احمدسعیدپور به طرفیت قدیرعلی یاری به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 88/9/20-866633  ) 
100/000/000 ریــال( و 519664-88/6/15 )100/000/000 ریال( عهده بانک 
سپه به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلســه رســیدگی مورخه 96/6/6 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  
و نظر به اینکه از ناحیــه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 
96/6/6 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 از قانــون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانــون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت 2/630/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف 
مدت بیســت روز پس از آن قابــل تجدید نظر در محاکم عمومــی حقوقی خمینی 
 شهر می باشد.  م الف5176 شــعبه 4 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل

 اختالف خمینی شهر )372 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

7 شــماره اجراییــه : 9610420352400085  شــماره پرونــده :  /199
9509980352400265 شماره بایگاني شعبه:950362 بموجب درخواست اجراي 
حکم غیابي مربوطه به  شــماره دادنامه مربوطه 9509970352401821 محکوم 
علیه: 1- حسین شیخ داراني فرزند فرج اله به نشــاني داران -بلوار طالقاني- کوچه 
شــبنم- پ5منزل شــیخ داراني2- محمد خدایي علي آبادي  فرزند علي  به نشاني 
اصفهان خ  هشت بهشــت شــرقي- خ روبروي ک صاحب الزمان بریاني ستاره پ 
1محکوم است به1- مستندا به مواد 310و 313و 314 و 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقي به  ماده 2قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرسي مدني خواندگان 
را متضامنا به پرداخت چهارصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 14/057/000 
ریال بابت هزینه دادرسي و 11/040/000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
سرپرستي بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زماني به نشاني اصفهان- خ توحید- 
بعد از مجموعه فرشــچیان پ1 با وکالت مریم السادت ابرقوئي فرزند سید محمد به 
نشاني اصفهان- خ آمادگاه- چهار راه محمد آباد سمت چپ کوچه شهید حمید آرزم 
پ10کدپستي 8145616313  محکوم مي نماید. ضمنا واحد اجراي احکام مکلف 
است خسارت تاخیر را برمبناي شــاخص اعالمي بانک مرکزي و از تاریخ سررسید 
لغایت وصول محکوم به احتساب و متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال 
نماید2-  نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت20500000ریال.  محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي بــراي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه 
هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدنــي و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقــال مال به دیگري به هر نحو با 
انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد 
موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مي شــود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شــود آزادي محکم علیه از زندان منوط به 
 موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود
  )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــراي محکومیــت مالــي 1394(. 
 م/الــف20679 شــعبه 24 دادگاه عمومــي حقوقــي مجتمع امــور تجاري 

و بازرگاني شهرستان اصفهان. ) 520 کلمه، 5 کادر(  

ابالغ رای
7/307 به تاریخ 1396/6/28 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختالف 
آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 223/96 تحت 
نظر است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای مسعود امینیان آرانی فرزند حبیب اله به طرفیت آقایان 1. احسان علی اکبرزاده 
2. حسین رکســانه 3. نعمت اله برآهوئی 4. جلیل جم ســاز به خواسته مطالبه مبلغ 
هشــتاد و یک میلیون ریال وجه پنج فقره چک به شــماره های 931/04580218 
مورخ 94/12/25 و 931/04580219 مــورخ 95/2/25 و 931/04580220 مورخ 
95/4/20 و 931/04580221 مورخ 95/5/20 و 931/04580222 مورخ 95/6/20 
همه عهده پست بانک ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. با عنایت به 
جمیع اوراق ومحتویات پرونده به ویژه تصاویر مصدق چک های مذکور و گواهینامه 
های عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک 
های مستند دعوا در ید خواهان و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری 
و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از 
اصل استصحاب- در مورد اشتغال ذمه خواندگان- و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه 
خواندگان ارایه اقامه و با تحصیل نگردیده است و خواندگان نیز علی رغم وصف ابالغ 
در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اند. النهایه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های مذکور لغایت زمان اجرای 
حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی 
این شهرستان می باشد م الف: 5/2/96/481/ زهره گرامی نوش آبادی قاضی 

شعبه اول شورای حل اختالف آران وبیدگل ) 380 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/308 به تاریخ 1396/5/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختالف 
آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 112/96 تحت نظر 
است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
احسان شائی فرزند سیف اله با وکالت خانم فائضه نوریان بیدگلی به طرفیت خانم زهره 
بلندی کاشانی فرزند رمضانعلی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 132002/611480 مورخ 95/6/14 عهده بانک رفاه کارگران 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه. با توجه به گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل 
چک و نظر به اینکه امضای مذکور از تعرض مصون مانده و خوانده نیز علی رغم ابالغ 
قانونی در شــعبه حضور نیافته و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. لذا 
دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور 
به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که 
قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرســتان می 
باشد. م الف. 5/2/96/479/  زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه اول شورای 

حل اختالف آران وبیدگل) 316 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

7/309 خانم لیال میرزایی محمدآبادی دارای  شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه 304 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد میرزایی محمدآبادی به شناسنامه 18 در تاریخ 1395/10/5 اقامتگاه 
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به خانم زهرا 
قربانی محمدآبادی فرزند حسن به شماره شناســنامه 6 به عنوان همسر، خانم آمنه 
میرزایی فرزند محمد به شــماره ملی 6199910540 به عنوان دختر، خانم ام البنین 
میرزایی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 22 به عنوان دختر، خانم لیال 
میرزایی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه5 به عنوان دختر، خانم سمیه 
میرزایی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه52 به عنوان دختر، خانم فاطمه 
میرزایی محمدآبادی فرزند محمد به شماره ملی 6190005993 به عنوان دختر، آقای 
هوشنگ میرزایی محمدآبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه6 به عنوان پسر، مرحوم 
دارای همسر، یک پسر و پنج فرزند دختر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شود.م الف.  5/2/96/476/ رئیس شعبه چهارم مجتمع 

شماره یک شهرستان آران و بیدگل) 208 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

7/310 خانم اعظم ســلطانی دارای  شناســنامه شــماره 6199716463 به شرح 
دادخواست به کالسه 304 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی ایمانیان به شناسنامه 96 در تاریخ 1396/7/6 اقامتگاه 
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به خانم صدیقه 
جندقیان بیدگلی فرزند احمد به شماره شناسنامه 62 به عنوان مادر مرحوم، خانم اعظم 
سلطانی آرانی فرزند قدرت اله دارای شناســنامه 565 به عنوان همسر مرحوم، خانم 
هدی ایمانیان فرزند مهدی دارای کد ملی 6190208533 به عنوان فرزند دختر،آقای 
امید ایمانیان فرزند مهدی دارای شناسنامه 6190118089 به عنوان پسر، آقای حامد 
ایمانیان فرزند مهدی دارای شناسنامه 6190236911 به عنوان پسر. مرحوم دارای 
مادر، همسر، یک دختر و دو فرزند پسر می باشــد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شود. م الف. 5/2/96/486/ رئیس شعبه چهارم مجتمع 

شماره یک شهرستان آران و بیدگل) 180 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

7/297  آقای عزیزاله عاملی دارای شناســنامه شــماره  288 به شــرح دادخواست 
به کالســه  572/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مهناز شــاهین به شناســنامه 64 در تاریخ 1395/8/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- معظمه شاهین ورنوسفادرانی فرزند حســین، ش.ش 111 )مادر( 2- عزیزاله 
عاملی فرزند محمد حسن، ش.ش 288 )همسر( 3- ســمیه عاملی فرزند عزیزاله، 
ش.ش 1130113357 )فرزنــد( 4- زهــرا عاملی فرزند عزیزالــه، ش.ش 3448 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 5142 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )مجتمع شماره یک( )145 کلمه، 2 کادر(

فراخوان جشنواره بزرگ آبرنگ  گالری نگاه نو
مرحله اول از سومین فراخوان جشــنواره بزرگ آبرنگ گالری نگاه نو، از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه و 
مرحله دوم از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار می شود. عالقه مندان برای حضور در این جشنواره، 

می توانند آثار خود را تا ۲۵ مهرماه ارسال کنند.

پستی به بهانه روز جهانی کودک
پست نرگس آبیار به مناسبت روز جهانی کودک. عکسی از ساره نور 
موسوی در پشت صحنه فیلم »نفس«، وقتی که جایزه اش را به پاس 

بازی در یک سکانس سخت دریافت کرده است.

اینستاگردی

چهره ها

کمال تبریزی بیان کرد:

مشکالت فنی؛ دلیل پخش نشدن 
سرزمین مادری

مرحله اول نمایش سریال»ســرزمین مادری« به کارگردانی کمال 
تبریزی، به بررسی وقایع تاریخی-سیاســی ایران از سال ۱۳۲۰تا 
انقالب سال ۵۷ می پردازد که به دلیل اعتراضات گوناگون سیاسیون 
و اقوام بختیاری در ایران، پخش سریال متوقف شد. شهریور امسال 
نیز قرار بود اولین قسمت آن در ۱۴ مهر ماه روی آنتن برود که باز هم 
پخش سریال به تعویق افتاد.کمال تبریزی دلیل عدم پخش سریال 
را مشــکالت فنی معرفی کرد و افزود:جمعه ایــن هفته مصادف با 

۲۱مهرماه »سرزمین مادری« پخش خواهد شد.

 فراخوان شرکت در جشنواره 
فیلم فجر اعالم شد

براســاس اعالم روابط عمومی جشــنواره فجر، همزمان با جشن  های 
ســی ونهمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی ایران، 
سی وششمین جشنواره ملی فیلم فجر از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، 
برگزار می شود. سودای سیمرغ: آثار بلند سینمایی که تا بهمن ماه ۱۳۹۶ 
در داخل و خارج از کشور به نمایش درنیامده اند، می توانند متقاضی شرکت 
در این بخش باشــند. آثاری که در دوره های قبل توسط هیئت انتخاب 
بازبینی شده باشند، نمی  توانند متقاضی شرکت در این دوره باشند. مسابقه 
تبلیغات سینمای ایران: این بخش با هدف تشویق، تقویت و به کارگیری 
روش های خالقانه و موثر در عرصه بازاریابی و پخش آثار سینمایی و جذب 

حداکثری مخاطبین برگزار می شود.   

بامسئوالن

مدیر دفتر تخصصی کودک اصفهان تاکیدکرد:

تضمین آینده کشورها با 
سرمایه گذاری روی کودکان 

مدیر دفتر تخصصی کودک اصفهان اظهارکرد: بخشــی از 
سرمایه های یک کشور، کودکان آن سرزمین هستند و اگر 
هر کشوری بخواهد آینده خود را تضمین و پایه های نظام های 
خود را در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... 

تقویت کند، باید روی کودکان سرمایه گذاری کند. 
نفیسه حبیب اللهی  افزود: هرچه تعداد کودکان در مراکز 
تخصصی کودک بیشتر باشــد، نقطه قوت و امیدی برای 

پیشرفت نظام، کشور و شهر ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: امسال به جهت مصادف شدن روز جهانی 
کودک با ایام محرم، دفتر تخصصی کودک وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامه خاصی را اجرا 
نکرده است؛ ولی در جریان شکل گیری یک ساله آن، خانه 
کودک به دفتر تخصصی کودک تبدیل شده و برنامه ریزی ها 
را کارشناسانه پیش برده و شورای علمی را از اساتید دانشگاه 

شکل داده است.

معاون هنری بسیج هنرمندان استان اصفهان:

 مساجد در اوایل انقالب 
پایگاه هنری بودند

معاون هنری بسیج هنرمندان استان اصفهان اظهار کرد: 
سازمان بســیج هنرمندان طی دو ســال گذشته رویکرد 
متفاوتی به خود گرفته و آموزش محور شده است و می تواند به 
هدف خود که پرورش هنرمند متعهد است بهتر دست یابد؛ 
حتی سعی کردیم جشنواره ها را هم به صورت آموزش محور 

دنبال کنیم.
حجت ا... سلطانی افزود: سال گذشته از بین نخبگان هنری، 
تعدادی را انتخاب کردیم و ۱۶۰ ساعت به آنها آموزش دادیم؛ 
در دوره آموزشی نمایش، حدود ۳۰ نفر و در دوره عکاسی  ۴۵ 
نفر را آموزش دادیم. امسال هم دوره عکاسی در هنرستان 

هنرهای زیبا به صورت دو روز در هفته برگزار خواهد شد.
وی افزود: خأل ایجاد شده در چند ســال اخیر، این بود که 
احساس کردیم هنر از مساجد فاصله گرفته است؛ در حالی 
که در اوایل انقالب مساجد پایگاه هنری بودند. امسال ابالغ 
شد تا هسته های هنری در مساجد با کمک پایگاه های بسیج 
شکل گیرد و برنامه هایی که با مســاجد سنخیت دارد در 

مساجد برگزار شود. 
شب شعر  از جمله آنهاســت که با استقبال خوبی از جانب 
ائمه جماعات مواجه شده و امیدواریم که در سال های آینده، 

مساجد به آموزشگاه های هنری تبدیل شود.

جشنواره

ریســباف، دومیــن کارخانه  اعظم 
ریســندگی اصفهان، در سال حاجی رضازاده

1311 با مشــارکت جمعی از ســرمایه داران اصفهان 
راه اندازی شد. این اثر در تاریخ 8 مرداد 1381 با شماره 
ثبت 6018 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.
قرارداد تملک کارخانه ریسباف اصفهان بیش از دو 

سال پیگیری، بین مدیران عامل بانک ملی ایران 
و شرکت عمران و بهسازی شــهری ایران به 

امضا رسید و مالکیت آن رسما به وزارت راه 
منتقل شد.

قرارداد خرید کارخانــه تاریخی اصفهان، 
دی ماه سال گذشته با حضور عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی و رســول زرگرپور 
استاندار اصفهان، بین محمدرضا حسین زاده 
مدیرعامل بانک ملی و محمدسعید ایزدی 

معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت عمران و 
بهسازی شهری ایران به امضا رسید.

روز دوشنبه، گزارشــی از سوی روابط عمومی 
شــرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری 

ایران، از قول مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
درباره آخرین وضعیت خرید کارخانه ریسباف اصفهان 
منتشر شد. حجت ا... غالمی گفت: درحالی که مبایعه نامه 
کارخانه ریسباف حدود ۷0 هزار متر مربع در سال ۹۵ در 
حضور وزیر راه وشهرسازی منعقد شده، تعهدات مالی 

پذیرفته شده در حال اتمام است.
وی با اشاره به تعهدات مالی شرکت مادر تخصصی عمران 
و بهسازی شهری ایران برای خرید این کارخانه در بخش 
نقدی، ملکی و  همچنین تعهداتی در استان اصفهان که 
باید تسویه می شد، تصریح کرد: در بخش تعهدات ملکی 
طی صورت جلسات کارشناســی، حدود 1۵۵ میلیارد 
تومان با بانک ملی توافق صورت گرفت و اولین پرداختی 
در مراسم انعقاد قرارداد انجام شد. مرحله دوم پرداخت 
شامل ۵ میلیارد تومان بوده و در مرحله سوم نیز ملزم 
به پرداخت 10 میلیارد تومان بودیم که این تعهد عملی 
شده است. غالمی با اشــاره به اینکه آخرین تعهد در 
بخش ملکی نیز در حال اتمام است و کارخانه ریسباف 
تا ماه آینده در اختیار شرکت مادر تخصصی قرار خواهد 
گرفت گفت: آخرین تعهد شــرکت مادر تخصصی، در 
اختیار گذاشتن ملکی به ارزش 8 میلیارد و ۷00 میلیون 
تومان برای جابه جایی شعبه بانک ملی حاضر در کارخانه 

ریسباف است؛ از این رو  ملکی تجاری از طرف شهرداری 
اصفهان تهیه شده که به زودی در اختیار بانک ملی قرار 

خواهد گرفت و با خروج و بسته شدن شعبه بانک ملی در 
کارخانه ریسباف، عمال کار واگذاری کارخانه به شرکت 

عمران به اتمام می رسد.
 وی درباره نحوه طراحی و معماری و شــروع عملیات 
اجرایی در کارخانه ریسباف اصفهان خاطرنشان کرد: در 
این باره شورای راهبری ریسباف تصمیم گیری خواهد 
کرد که دو نفر از معاونان وزیر ازجمله معاون معماری و 
شهرسازی و  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران 
و بهسازی شهری، مدیرکل راه وشهرسازی اصفهان و 
معاون میراث فرهنگی کل کشور، عضو این شورا هستند 
و تاکنون دو جلسه در این باره تشکیل و مقرر شده است 
که نوع کاربری و شیوه بازسازی کارخانه ریسباف را برنامه 

ریزی کنند.
 وی ادامــه داد: برای طراحی و معمــاری این کارخانه 
مسابقه ای، طراحی و در سطح ملی برگزار خواهد شد؛ 
همچنین لیست مشاورین دریافت شده و فراخوانی برای 

حضور طراحان، تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
شــورای راهبری کارخانه ریسباف، پیگیر حضور چند 
مشاور خارجی در این پروژه است،افزود: توجه این شورا  
به برگزاری مسابقه در مقیاس بین المللی نیز خواهد بود.

 غالمی گفت: بعداز برگزاری فراخوان، درهای ریسباف 
به روی مشاورین باز شــده و می توانند از آن بازدید 
کنند؛ ضمنا پس از دریافت طرح های مشاورین، 
از نفرات دوم و سوم ،تقدیر و با نفر اول قرارداد 

بسته خواهد شد.

   هرگونه مداخله در ریسباف، باید با 
هماهنگی سازمان میراث فرهنگی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگــی اصفهان نیز در 
واکنش به گفته مدیرکل راه و شهرســازی 
استان اصفهان اظهارداشت: چنین چیزی 
واقعیــت ندارد، مــا در این مــورد خبری 
نشــنیده ایم و از لحاظ قانونی هم ایراد دارد؛ 
چراکه ریسباف در فهرســت آثار ملی ایران به 
ثبت رسیده اســت و هرگونه مداخله در آن، باید با 

هماهنگی سازمان میراث فرهنگی باشد.
 وی افزود: تــا امروز خبری به صورت رســمی در  این 
خصوص به ما اعالم نشــده و این خبر درست نیست، 
اما اگر باشد، استعالم های الزم باید از میراث فرهنگی 
صورت بگیرد که چنین کاری از لحاظ قانونی درســت 
 نیست و در مراجع قانونی ســیر خود را سپری نکرده

 است.
مدیــرکل میراث فرهنگــی اصفهان در پاســخ به 
اینکه چــرا این پــروژه به کندی صــورت می گیرد، 
گفــت: به لحــاظ حساســیت و بزرگــی پــروژه، 
وســواس زیــادی در طراحــی و برنامه ریــزی و 
 تصمیم گیری هــا درخصــوص زه ریســباف وجود 
دارد. وی بیان کرد: ریســباف، در سطح ملی و استانی 
شورای سیاست گذاری و اجرایی دارد که فعال  کارها در 
حال انجام است و در سیاستگذاری ها میراث فرهنگی 
حضور جدی دارد اما کار باید سرعت بیشتری بگیرد تا 
این دغدغه ها از بین برود. گفتنی است از زمان امضای 
قراردادی برای تبدیل این کارخانه به موزه، نزدیک به 
یک سال گذشته؛ اما هنوز تغییری مبنی بر ایجاد موزه 

حاصل نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی در واکنش به تفکیک زمین های کارخانه ریسباف بیان کرد:

کالف سردرگم ریسباف در دست مدیران
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ویژه 

در لندن خط کشی هوشمندی نصب شده که با ردیابی حرکت عابر پیاده، ورود 
ناگهانی افراد به خیابان را به رانندگان هشدار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ اســتاندارد، محققان به تازگی 
خط کشی هوشــمندی مخصوص عابران پیاده در یکی از خیابان های لندن 
نصب کرده اند که  هنگام عبور عابری مشغول کار با موبایل از خیابان به رانندگان 

هشدار می دهد.
سطح این خط کشی هوشمند حرکت عبار پیاده را به وسیله دوربین ردیابی 
می کند و سپس چراغ های ال ای دی خط کشی با توجه به حرکت او روشن 
می شوند. به عنوان مثال هنگامی که فردی ناگهان وارد خیابان می شود، یکی 

از خطوط، قرمز می شود.
همچنین هنگامی که  عده زیادی برای عبور از خیابان منتظر هستند، خط ها 

پهن تر می شوند.
 نمونه  این خط کشی در  جنوب لندن  اجرا شده است.

خط کشی هوشمند ویژه عابران 
حواس پرت

یک محقق ایرانی، کوچک ترین چاپگر 
سه بعدی دنیا را می  سازد

چاپ ســه بعدی دیگر امری خاص و منحصر به فرد تلقی نمی شود، اما تالش 
برای تولید چاپگرهای سه بعدی پیشرفته با قابلیت های منحصر به فرد کماکان 
در جریان است. شــرکت نوپای Cubibot مدعی تولید کوچک ترین چاپگر 
سه بعدی جهان در ابعاد ۲۵۴ در ۲۵۴ در ۲۵۴ میلی متر است و بدین منظور 

درحال جذب بیش از ۶۵۰ هزار دالر سرمایه از سراسر جهان است.
این چاپگر که قرار اســت به قیمت ۱۴۹ دالر روانه بازار شود، با سرویس های 
کلود تحت وب نیز سازگاری دارد و توسط یک برنامه موبایلی، استفاده بی سیم 

از آن آسان می شود.
تالش برای تولید این چاپگر سه بعدی از دو سال و نیم پیش در جریان بوده و 
شرکت سازنده امیدوار است با تولید این چاپگر کوچک، استفاده از آن را برای 

همگان تسهیل کند.
آریا نورآذر یکی از موسسان Cubibot که بعد از اتمام تحصیالت خود در مقطع 
دبیرستان از ایران به آمریکا مهاجرت کرده، در مورد چاپگر یادشده گفته است: 
کار با آن بسیار ساده است و اگر قادر به راه اندازی یک چاپگر عادی هستید از 

این محصول هم می توانید استفاده کنید.

سرقت کیف پول، گوشی همراه، تبلت و دیگر لوازم ارزشمند از جمله رویدادهایی 
اســت که مشــکالت زیادی را ایجاد می کند وحاال با اختراع یک جعبه ایمنی 

غیرقابل نفوذ و خاص، می توان بر این چالش غلبه کرد.
جعبه یادشــده که FlexSafe نام دارد، کیفی کوچک و قابل حمل است که 
می توان آن را به هر محصول و وسیله ای مانند صندلی و غیره متصل کرد و حتی 
در مکان های باز و در حین شنا کردن یا طبیعت گردی، دیگر نگران سرقت ابزار 

و وسایل مهم نبود.
این جعبه کوچک مجهز به یــک قفل RFID قابل برنامه ریزی، یک حســگر 
شناسایی کننده حرکت در اطراف خود و یک زنگ خطر است و از مواد مقاوم و 
ضد آب تولید شده است. وجود چند الیه روکش روی این کیف، پاره کردن و نفوذ 
به آن را غیرممکن می کند.تولید این کیف ضدسرقت، ایده سه دوست دانشجو 
بوده که پس از شنا در دریا و بازگشت به ساحل، شاهد سرقت تمامی اموال خود 
بودند. عالقه مندان می توانند با پرداخت ۶۰ دالر این محصول را خریداری کنند.

علم پژوهی

عرضه لپ تاپ های قدرتمند »اسپکتر«
شرکت اچ پی به زودی مجموعه تازه ای از لپ تاپ های سری »Spectre« را عرضه می کند که 
»Spectre ۱۳« و »Spectre x۳۶۰« نام دارند. هر دو مدل مجهز به پردازنده های نسل هشتم 

»Core i5« و »Core i7« بوده و دارای یک ترابایت حافظه پرسرعت »PCIe SSD۹« است.

 با این جعبه، کیف پول و گوشی 
ضدسرقت می شود

سفر فضایی با ارسال خاکستر 
اجساد به فضا محقق شد

برای افرادی که دوست دارند بدنشان پس از مرگ نیز 
از مرز زمین فراتر رود، از یک ماه آینده امکان ارســال 
 خاکســتر اجســاد به فضا با هزینه 8۰۰پوندی فراهم 

می شود. 
قرار است ارســال خاکســتر، از طریق بالون هایی از 
جنس التکس و پر شده توســط گازی سبک تر از هوا 

صورت گیرد. 
 )Chris Rose( »این بالون ها توسط دکتر »کریس ُرز
و دکتر »الکــس بیکــر« )Alex Baker(، دو نفر از 
فارغ التحصیالن دانشگاه شــفیلد طراحی شده و می 
 توانند به ارتفــاع 33 کیلومتری استراتوســفر زمین 

برسند.
پس از رســیدن به این ارتفاع، بالون منفجر شــده و 
خاکسترها را در فضا پخش می کند و سپس از طریق 

یک چتر، به آرامی به زمین باز می گردد.
تمامی فرآیند صعود، انفجار، پخش شــدن باقی مانده 
اجســاد و فرود بالون توســط چتر نجــات، از طریق 
دوربین های با کیفیت ضبط شــده و در نهایت تقدیم 
بازماندگان متوفی می شــود تا تسلی خاطری بر روح 

آنان باشد!
دکتر ُرز« درباره این پروژه می گوید:

»بســیاری از افراد نســل اول عالقه منــدان به فضا، 
هیچ گاه به آرزوی سفر فضایی دست نیافته اند. خدمات 
ما به خانواده آنهــا این امــکان را می دهد که فرصت 
 دستیابی به آن رویا را پس از مرگ برای متوفی فراهم 

کنند.
همه ما در اصل غبارهایی از فضا هستیم و این خدمت 
 آغازی اســت برای پیشــکش کردن وجود انسان ها 

به فضا.«
الزم به ذکر اســت که پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ 
خاکستر »جیمز دوهان« )James Doohan( بازیگر 
فیلم »استار تِرک« توسط پرواز راکت فالکون ۹ اسپیس 

اکس به فضا برده شده بود.

آیفون 7 ؛ پرفروش ترین موبایل دنیا 
در نیمه اول سال 2017 

موسسه تحلیل بازار »IHS Markit« به تازگی آمار فروش جهانی 
موبایل های مختلف را مورد بررسی قرار داده و گزارش کرده است 
که اپل آیفون 7 در نیمه نخست ســال ۲۰۱7 میالدی، پرفروش 

ترین تلفن هوشمند دنیا بوده است.
بر اساس گزارش مورد بحث، آیفون 7 پالس در همین بازه زمانی 
رتبه دوم را کسب کرده و سامسونگ گلکسی گرند پرایم پالس نیز 
در جایگاه سوم پرفروش ترین موبایل های بازار قرار گرفته است. 
درضمن رتبه های چهارم تا ششم این فهرســت نیز به ترتیب به 

آیفون ۶ اس، گلکسی اس 8 و گلکسی اس 8 پالس رسیده است.

باتری جدید توشیبا، شارژدهی 
خودروهای الکتریکی را سه برابر می کند

گجت نیوز: باتری SCiB محصول جدید کمپانی ژاپنی توشــیبا 
)Toshiba(، بــرای چنــد برابر کــردن ظرفیت منبــع انرژی 
خودروهای الکتریکی اســت؛  با ما در بررسی باتری جدید توشیبا 

همراه باشید.
برای ســازندگان خودروهای برقــی، افزایش مســافتی که این 
اتومبیل ها با یک بار شــارژ کردن باتری طی می کنند، از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و به همین دلیل، شرکت های مختلف در 
تالش برای ارائه طرحی منحصر به فرد در رابطه با این نیاز هستند.

شرکت توشیبا هم به تازگی مدعی ساخت نوعی باتری شده است 
که به واسطه تکنولوژی شارژ سریع خود، عالوه بر افزایش ظرفیت 
باتری در خودروهای الکتریکی به میزان سه برابر، در عرض چند 
دقیقه دوباره شارژ می شود. این اختراع توشیبا با نام SCiB که کوتاه 
شده »Super Charge ion Battery« است، شناخته می شود 
 و اولین بار در سال ۲۰۰7 بود که طراحان شرکت از ساخت آن خبر 

دادند.
تاکنون شهرت باتری جدید توشیبا به خاطر قابلیت شارژ شدن تا 
۹۰درصد ظرفیت، در مدت پنج دقیقه بوده و ویژگی های دیگر آن 
هم مانند طول عمر ده ساله و امنیت باال شــناخته شده است؛ به 
همین دلیل شرکت هایی مانند میتسوبیشی و هوندا از این محصول 

در اتومبیل های برقی خود استفاده کرده اند.

مرگ ویندوز فون، رسما توسط 
مایکروسافت تایید شد

گجت نیوز: اگرچه تاکنون مایکروســافت مرگ وینــدوز فون را 
 Joe( به صورت رســمی اعالم نکرده بود، اما حاال جــو بلفیوری
Belfiore( از عدم تمرکز روی ویندوز ۱۰ موبایل خبر داده است.

در شــرایطی که بســیاری از کاربــران قدیمی امیــدوار بودند 
مایکروســافت پلتفورم خود را با قابلیت های جدید به روز کند، اما 
حاال این سیستم عامل وارد فاز ســرویس دهی شده و سازندگان، 
دیگر برنامه ای برای توسعه نرم افزار یا سخت افزارهای جدید برای 
ویندوز ۱۰ موبایل ندارند. البته ما به پشتیبانی از پلتفورم ادامه داده 
و با انتشار آپدیت های امنیتی، باگ ها و ســایر ایرادات را برطرف 
خواهیم کرد. ولی تمرکز اصلی روی ساخت نرم افزار یا سخت افزار 

جدید نخواهد بود. 
طی توســعه آپدیت Fall Creators ویندوز ۱۰، کامال مشهود 
بود که مایکروســافت دیگر روی قابلیت های مربوط به موبایل ها 
کار نمی کند. در حال حاضر بیش از یک سال از مرگ ویندوز فون 
می گذرد؛ اما اهالی ردموند هرگز این موضوع را به صورت رســمی 
تایید نکردنــد. اتمام قرارداد با نوکیا و معلق شــدن بخش موبایل 
مایکروسافت، سبب از بین رفتن هزاران شغل شد. طی رویدادهای 
اخیر Build و Inspire مایکروســافت نیز مدیر ارشــد اجرایی 
این شرکت، ســاتیا نادال )Satya Nadella(، دیگر اشاره ای به 
شــعار قبلی »موبایل نخست، فضای ابری نخســت« نداشت و از 
حوزه های جدید همچون شبکه ابری ســخن گفت. در حقیقت، 
مایکروســافت قصد دارد فعالیت های خود را به شکلی جدی تر در 

حوزه تکنولوژی های شبکه ابری دنبال کند.

تا به حال چند آیفون 8 با مشکل 
متورم شدن باتری رو به رو شده اند؟

زومیت: یکی از شــنیدنی ترین اخبار مربوط به اپــل آیفون 8، به 
مشــکل باتری این گوشــی بر می گردد؛ آیا آیفون 8 قرار اســت 

سرنوشتی مشابه گلکسی نوت 7 داشته باشد؟
به دنبال عرضه رسمی گوشــی های آیفون 8 و آیفون 8 پالس به 
بازار، در مواردی شاهد متورم شدن باتری این دو دستگاه بوده ایم. 
جدیدترین اخبار منتشر شده حاکی آن است که روز به روز بر تعداد 
آیفون 8هایی که با مشکل باتری دست و پنجه نرم می کنند، افزوده 
می شود و در آماری نسبتا دقیق می توان گفت که حداقل 7 دستگاه 

تاکنون با چنین مشکلی رو به رو شده اند.
اپل گفته اســت که طی روزهای اخیر، چندین دستگاه آیفون 8 
توسط کاربران به تیم خدمات این کمپانی برگشت داده شده است 

و تمامی این گوشی ها یک مشکل دارند: باد کردن باتری.
طبق گزارشــات کاربران، تــورم باتری آیفون 8 تا حدی اســت 
که نمایشــگر را از بدنه جدا می کنــد! کوپرتینویی ها گفته اند که 
متخصصان در حال بررســی و پیگیری این مشکل هستند. عالوه 
بر دو گزارش از ژاپن و تایوان، در روز ۱۱ مهرماه امسال شاهد یک 

خرابی دیگر در استان فرموسا در کشور آرژانتین نیز بودیم. 
گزارشات دیگری نیز در مورد مشکل باتری آیفون 8 از کانادا، چین، 
یونان و حتی هنگ کنگ منتشــر شده اســت و اگر آمار را رسمی 
بدانیم، می توانیم بگوییم که تا این لحظه حداقل 7 دستگاه با این 
مشکل بزرگ مواجه شده اند. برخی از آیفون 8های معیوب، پیش از 
باد کردن باتری شان، یا در حال شارژ شدن بوده اند یا از ارتفاع کمی 
به زمین سقوط کرده و ظاهرشــان اندکی آسیب دیده است. یکی 
از کاربران نیز گفته که پس از باز کردن کارتن گوشی ، متوجه این 
مشکل شده است.گرچه باد کردن باتری گوشی آیفون 8 نمی تواند 
خبر خوبی برای اپل باشد، اما مشکل یاد شده هنوز فراگیر نشده و 
نمی توان آن را یک »مشکل جدی« نامید.  با این حال در روزهای 
اخیر شاهد گسترده تر شــدن این موضوع در سطح جهان بوده ایم 
و همین موضوع اندکی کار را برای اپل سخت خواهد کرد. باتوجه 
به منابع مختلف، باتری به کار رفته در دو گوشی آیفون 8 و آیفون 
 LG Chem و Samsung SDI 8 پالس، توسط شــرکت های

ساخته شده است.

فناورانه

لحظه لحظه Polyforge با ســادگی گره خورده است. 
حتی همان ابتدای بازی هم خبــری از راهنمایی های 
گیم پلی نیست، چون استودیوی سازنده باور داشته است 
که یادگیری مکانیزم های گیم پلی نیازی به پیش زمینه 
ندارد. تصمیم درستی هم بود؛ همین سرگردانی ابتدایی، 
توانسته پل ارتباطی بهتری میان بازیکن و اثر ایجاد کند. 
در هر مرحله از Polyforge شاهد اجسامی چند وجهی 

هستیم که می چرخند.
پیرامون همین اشکال هم باز پیکانی به چرخش در می آید. 
اکنون وظیفه بازیکن این است که صفحه اسمارت فون را 
لمس کرده و با پیکان به وجوه ضربه بزند. اگر بتوانید به 
تمام وجوه ضربه وارد کنید، پیروز می شوید. اگر هم یک 
وجه، دو بار با پیکان برخورد کند، خواهید باخت. جدا از 
افزایش سرعت، با پیشروی بیشتر هم شمایل اجسام تغییر 

کرده و با چالش بیشتری مواجه می شوید.

بزرگ تریــن نکتــه مثبــت Polyforge بــه تجربه 
اتمســفریکش باز می گردد. درســت اســت، سادگی 
مکانیزم های گیم پلی به خودی خود می تواند هر فردی 
را مجاب به انجام Polyforge کند، اما چیزی که موجب 
شــده بازی این قدر جذاب به نظر برســد، بخش های 
دیداری و شنیداری این عنوان است. بیایید تصور کنیم که 
 Polyforge تصاویر به خوبی بیانگر جذابیت های بصری
باشند؛  ترکیب رنگ ها بسیار چشم نواز بوده و پس زمینه 
پویا توانسته به زیبایی بیشتر بازی بیفزاید و تمامی این 
بخش ها با موســیقی بی نظیر و صداگذاری دلنشینش 
شمایل بسیار بهتری پیدا کرده اند. توصیه می کنیم هنگام 
انجام بازی، حتما یک بار هم که شده هدفون بگذارید تا از 
این تجربه اتمسفریک بی نصیب نمانید. برای جمع بندی 
صحبت های خود باید بگوییم Polyforge از آن قبیل 
عناوینی است که موجب می شود ناخواسته اسمارت فون 
خود را از جیــب درآورده و آن را تجربه کنید. می توانید 
  goo.gl/PskmQg  این بازی را با اســتفاده از لینــک

دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

چطور می توانیم با استفاده از یک عدد »۱«و چهار 
بار استفاده از عدد »7« و البته استفاده از چهار عمل 

اصلی، به عدد ۱۰۰ برسیم؟

  معمای شماره 2256

  جواب معمای شماره 2255
پاسخ معمای عبور از بیابان سوزان: ۲ نفر باربر برای 
این سفر کافی است. پس از ۲ روز ۶ جیره از 8 جیره 
روزانه اولین باربر مصرف شــده است )برای سه نفر(. 
این باربر می تواند با دوجیره باقی مانده برگردد. مسافر 
ما ۲ روز دیگر با بار دوم به ســفر ادامه می دهد و در 
این دو روز، ۴ جیره باربر دوم نیز مصرف شده است. 
این باربر می تواند با ۴ جیره مانده، برگردد. مسافر ما 
اکنون با 8 جیره روزانه خودش که دست نخورده باقی 
مانده، 8 روز دیگر ادامه می دهد و سفر ۱۲ روزه خود 

به آن سوی بیابان را به آخر می رساند.

یکی از دالیلــی که باید عالقه مندان بــه بازی های خودرویی، 
نسخه جدید گرن توریسمو اســپرت را امتحان کنند، حضور 
مدل های جدید و مفهومی در این بازی اســت.  گرن توریسمو 
اسپرت در تاریخ ۱7 اکتبر )۲۵ مهر( به طور انحصاری در کنسول 
پلی استیشن ۴ قرار خواهد گرفت و یک خودروی جدید نیز در 
این بازی مسابقه ای استفاده می شود که لذت هیجان و سواری 

فوق العاده ای خواهد داشت.
شرکت پژو، خودروی مفهومی جدید ویژن گرن توریسمو را برای 
بازی مسابقه ای گرن توریسمو اســپرت آماده کرده است؛ این 
خودروی مفهومی جدید به دنبال موفقیت هایی برای خودروی 

مسابقه ای مجازی قبل از آنکه در ســال ۲۰۱۵ به عنوان برنده  
جایزه گرن توریسمو ۶ معرفی شود، عرضه شده است. این آخرین 
خودروی پژو است که هنوز ساخته نشده، زیرا اساسا تکامل یافته  
مدل L500 R هیبریدی در سال گذشته است. داریو رستا در 3۰ 
مه سال ۱۹۱۶میالدی موفق به کسب جایزه  ایندی ۵۰۰ با یک 
خودروی پژو L45 شد؛ او این پیروزی را زمانی به دست آورد که 
به سرعت متوسط چشمگیر 83 مایل بر ساعت )۱3۵ کیلومتر بر 
ساعت( دست یافت. این خودروی مفهومی به طور خاص برای 

جشن گرفتن این دستاورد تولید شده است.
خودروی مفهومی جدید بــا نــام L750 R هیبریدی ویژن 

گرن توریسمو، طرح مفهومی جدیدی را نسبت به پیشینیان 
خود ایجاد می کند و به طور خاص از یک بدنه  سبک وزن روی 
چرخ های بزرگ اســتفاده می کند که با ترمزهای قدرتمند و 

کالیبرهای قرمز رنگ پشتیبانی می شود.
این خودروی مفهومی همچنین با شکل تک صندلی طراحی 
شده است و از یک ســاختار مونوکوکی فیبر کربن برای حفظ 
وزن کم خود استفاده می کند. با وزنی در حدود فقط ۱8۱8 پوند 
)8۲۵ کیلوگرم(، این خودروی مفهومی جدید در واقع 38۶ پوند 
)۱7۵ کیلوگرم( سبک تر از خودروی مفهومی قبل از خود است. 
این خودروی مفهومی جدید نه تنها سبک تر خواهد بود، بلکه 
خودروی مسابقه ای مربوط به آن نیز بسیار قدرتمند است؛ زیرا 
پیشرانه احتراق داخلی آن ۵8۰ اسب بخار قدرت دارد؛ یعنی در 
مقایسه با سیستم محرکه هیبریدی ۵۰۰ اسب بخاری خودروی 

پژو L500 R هیبریدی، 8۰ اسب بخار بیشتر است.
پیشرانه  بنزینی این خودرو، با سرعت ۱۰،۰۰۰ دور بر دقیقه و به 
همراه یک موتور الکتریکی کار می کند که ۱7۰ اسب بخار قدرت 
دارد؛ در مجموع این دو پیشرانه بنزینی و الکتریکی با یکدیگر 
7۵۰ اسب بخار قدرت تولید می کنند. یک جعبه دنده  ترتیبی 
7سرعته و باتری لیتیوم یون خنک شونده با مایع، بخشی از پکیج 
جدید این خودروی مفهومی است و مسئوالن پژو می گویند که 
پیشرانه و سیستم انتقال قدرت این خودروی مفهومی، هر دو 

روی چرخ های عقب نصب شده اند. 
در نتیجه این جایگزینی و اعمال تغییــرات جدید، خودروی 
مفهومی پژو L500 R هیبریدی ویژن گرن توریسمو، به یک 
خودروی اســپرت عضالنی تبدیل شده است که برای رسیدن 
به سرعت ۶۲مایل بر ســاعت )۱۰۰ کیلومتر بر ساعت(، فقط 
۲.۴ثانیه زمان نیاز دارد. خودروی مفهومی جدید برای رسیدن 
به رکورد خودروی مفهومی ۲۰۱۶، به کمتر از یک دهم ثانیه 
نیاز دارد که این نیز در خودروی نسخه  گرن توریسمو اسپرت  
مفهومی موجود است. دو خودروی مفهومی GT با بیش از ۱۵۰ 
نمونه  مدرن، به بازی گرن توریسمو اسپرت اضافه خواهند شد و 
عالقه مندان قادر خواهند بود  در ۱7 مکان و با ۴۰ الگوی مختلف 

مسابقه دهند.

معرفی بازی Polyforge؛ 
آهنگری

 طرح مفهومی پژو L750 R هیبرید رونمایی شد

شرکت خودروســازی پژو، از تولید خودروی مفهومی L750 R هیبریدی خبر داده که قرار است در بازی گرن 
توریسمو اسپرت هم نمایش داده شود. نمونه  نهایی این خودرو،  پیشرانه ای با عملکرد ۱۰,۰۰۰ دور بر دقیقه خواهد 

داشت.

فارس: شــرکت گوگل همزمان با عرضه گوشــی پیکسل ۲ 
بی سروصدا قابلیت جذابی را در اختیار کاربران قرار داده که 
باعث می شــود در هنگام رانندگی کمتر دچار حواس پرتی 

شوند.
به گزارش انگجت، بررســی ها نشــان می دهد گوشی های 
پیکســل ۲ و پیکســل ایکس ال ۲ دارای نرم افزاری خاص 
برای قراردادن گوشی در حالت ســکوت در حین رانندگی 

هســتند که موجب می شــود فرد در زمــان رانندگی پیام 
هــا و اعالن هــا را دریافــت نکند و تمــام تمرکــز خود را 
بــر رانندگی قرار دهد. ایــن برنامه و دیگر خدمات مشــابه 
در بخش Ambient Services در دســترس هســتند.
گوشــی یادشــده با درک شــرایط رانندگی، آن را به طور 
 خودکار در وضعیت Do Not Disturb یا »ســکوت« قرار
 می دهد. گوشی های تازه گوگل بدین منظور از حسگرهای 

حرکتی استفاده می کنند و در زمان جابه جایی با سرعت باال 
تلفن همراه را در وضعیت سکوت قرار می دهند.

اپل هم پیــش از این ارائــه خدمات یادشــده را همزمان با 
عرضه سیستم عامل iOS 11 آغاز کرده بود؛ اما گوشی های 
اندرویدی از چنیــن خدماتی بی بهره بودند. گوشــی های 
جدید گوگل برای اولین بار از ســیم کارت های الکترونیک 
نیز پشــتیبانی می کنند. گوگل امیدوار اســت بــا ارائه این 
 خدمــات، امنیــت مشــتریان خــود را بیشــتر تضمین 

کند.

مقابله با حواس پرتی در رانندگی به سبک گوشی گوگل پیکسل 2
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی    
7/107 نظر به صــدور آراء صادره هیات ضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجــع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صــورت انقضاي مدت 
مذكور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .

1- رای شــماره 3384 مــورخ 96/04/13هیــات دوم  خانــم اكــرم فیــاض 
به شناســنامه شــماره 20238 كدملــي 1282669478 صادره اصفهــان فرزند 
علــي بــر ششــدانگ يکبابخانــه بــه مســاحت 188/50 مترمربــع پــالك 
شــماره  4218 اصلــي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملــك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت. 
2- رای شــماره 4153 مــورخ 96/04/25 هیــات دوم اقــای يدالــه كريمي به 
شناســنامه شــماره 68 كدملي 5129819519 صــادره دهاقان فرزنــد نوراله بر 
ششــدانگ يکبابخانه دو طبقــه  به مســاحت 212/70 مترمربع پالك شــماره 
4421 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

3- رای شماره 5057 مورخ 96/05/07 هیات اول آقاي احمد سبزه علي به شناسنامه 
شــماره 23 كدملي 1199615919 صادره شــهرضا فرزند قدرت اله بر ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 77/75 مترمربع مفروزی از پالك شــماره340 فرعي از 
5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای علی زيدی كوله پارچه خريداری شده است. 
4- رای شماره 5124 مورخ 96/05/09 هیات اول آقاي  سید حسام الدين رجايي به 
شناسنامه شماره 3033 كدملي 1289092478 صادره اصفهان فرزند سید مهدي بر 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت157/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای احمد انواری خريداری شــده است. 
5- رای شــماره 0377 مــورخ 95/08/19 هیــات اول خانم معصومــه خدابنده 
دنبه به شناســنامه شــماره 955 كدملي 1289142165 صــادره اصفهان فرزند 
فتح اله برششــدانگیکبابخانه به مســاحت 137.88 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حســن خدابنده خريداری شده است. 
6- رای شــماره 7273 مورخ 95/05/13 هیات اول خانم گیتي برادران قهفرخي 
به شناســنامه شــماره 8435 كدملي 4620670472 صادره فرخ شهر فرزند احمد 
بر ششــدانگ يك قطعه بــاغ  به مســاحت 914.96 مترمربع مفــروزی ازپالك 
شــماره 1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

7- رای شــماره 2273 مــورخ 96/03/16 هیــات اول آقــاي علــي گلــي پور 
شــهركي به شناســنامه شــماره 99 كدملي 1288820054 صادره فرزند اصغر 
بر ششــدانگ يکباب ســاختمان بــه مســاحت 112.73 مترمربع مفــروزی از 
پالك شــماره3026 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

8- رای شــماره 5292 مورخ 96/05/10 هیات اول آقاي  حســن زرافشــان به 
شناســنامه شــماره 48 كدملي 1816742570 صــادره آبادان فرزنــد حاجي در 
ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 157/85 مترمربع مفروزی از پالك 4786 
اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســینعلی دهقان خريداری شــده است. 
9- رای شــماره 1787 مورخ 94/06/14 هیات دوم آقاي مرتضي صابردستجردي 
به شناســنامه شــماره 1209 كدملي 1286367190 صــادره از اصفهان  فرزند 
عزيزاله بر ششــدانگ يك باب خانه  به مســاحت 118/25 مترمربع پالك شماره 
67فرعــي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

10- رای شــماره 4669 مورخ 96/04/31 هیات دوم خانم طوبي شــاكري پور به 
شناســنامه شــماره 661 كدملي 1288707630 صادره اصفهــان فرزند مرتضي 
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب مغــازه به مســاحت 73.10 مترمربع 
پالك شــماره 4426 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

11- رای شــماره  4663 مورخ 96/04/31 هیات دوم خانم اقدس شــاكري پور 
به شناســنامه شــماره 16375 كدملــي 1282633023 صادره اصفهــان فرزند 
مرتضي در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 73.10 مترمربع 
پالك شــماره 4426 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

12- رای شــماره 0462 مــورخ 94/12/20 هیــات اول آقــاي علیرضا غالمي 
چرياني به شناســنامه شــماره 540 كدملــي 1284128520 صــادره اصفهان 
فرزند حســین در قســمتي از/ششــدانگ يــك درب باغ بــا بنــای احداثی به 
مســاحت 474.40 مترمربــع مفروزی از  پالك شــماره 1804- اصلــي واقع در 
اصفهان بخــش 6حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب بیــع نامه عادی 
و مــع الواســطه از آقايــان عبــاس و اكبر ســیچانی خريداری شــده اســت. 
13- رای شــماره 2692 مــورخ 96/03/25 هیــات دوم آقاي پرويــز بهارلوئي 
به شناســنامه شــماره 1132 كدملــي 1819036782 صــادره آبــادان فرزند 
حیدر بــر ششــدانگ يکبابخانه بــه مســاحت 210/77 مترمربع پالك شــماره 
469 فرعــي از 2248 اصلي واقع در اصفهــان بخش 6 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

14- رای شــماره 2694 مــورخ 96/03/25 هیــات دوم خانــم پروانه شــرافت 
دارگاني به شناســنامه شــماره 1 كدملي 1111673594 صادره فالورجان فرزند 
محمدعلي در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 100.15 
مترمربع پالك شــماره  2956 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

15- رای شــماره 2693 مورخ 96/03/25 هیــات دوم خانم مرضیــه كريمیان 
به شناســنامه شــماره 1271472449 كدملــي 1271472449 صــادره فرزند 
مهرداد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 100.15 مترمربع 
پالك شــماره 2956 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

16- رای شــماره 1134 مورخ 93/10/27 هیات اول آقاي اســداله نوائي بروجني 

به شناسنامه شــماره 2788 كدملي 1818831503 صادره آبادان فرزند علي اكبر 
بر ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 12.05 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 68 فرعي از 2867 اصلــي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

17- رای شــماره 3500 مــورخ 96/04/14 هیــات دوم آقــاي ســیدمحمد 
حســیني تشــنیزي به شناســنامه شــماره 14 كدملــي 6339637337 صادره 
كیار فرزنــد جالل آقا بر ششــدانگ يکبابخانه ســه طبقه به مســاحت 192/84 
مترمربــع پــالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش 5 حــوزه ثبت ملــك جنــوب اصفهان بــه موجب بیــع نامه عــادی و 
مع الواســطه از آقای مانده علی صالحیان دســتجردی خريداری شــده اســت. 
18- رای شماره 2111 مورخ 96/03/10 هیات اول خانم صغري صفیان بلداجي به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 6299795034 صادره بلداجي فرزند حسن برششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 184.8 مترمربع مفروزی از پالك شماره 307فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم اصغر غفاری خريداری شده است. 
19- رای شــماره 0091 مــورخ 96/01/14 هیــات دوم آقــاي محمدحســن 
موحدي دهنــوي بــه شناســنامه شــماره 12 كدملــي 1141995931 صادره 
فرزند رضا بــر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 224 مترمربع پالك شــماره 
1191 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

20- رای شــماره 6538 مــورخ 96/05/29هیــات اول آقاي حســن ايزدي به 
شناســنامه شــماره 3 كدملي 1288714769 صادره اصفهان فرزنــد فتح اله بر 
ششدانگ يکباب خلنه به مســاحت 185/57 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از آقای علــی محمد لنجانی دنبه خريداری شــده اســت. 
21- رای شــماره 6642 مــورخ 96/05/31 هیات اول آقــاي آرش فرهودي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 1291147853 صادره اصفهان فرزند جواد بر ششدانگ 
يکباب مغازه  به مســاحت 33 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 4368 
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از طرف ورثه آقای فیض اله برزويان خريداری شــده است. 
22- رای شــماره 5123 مــورخ 96/05/09 هیات دوم آقــاي احمدرضا احمدي 
خونساركي به شناســنامه شــماره 476 كدملي 1110547471 صادره فالورجان 
فرزند بهمن بر ششدانگ يکباب نمايشــگاه اتومبیل به مساحت 151.90 مترمربع 
پالك شماره 107 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

23- رای شــماره 2418 مــورخ 95/10/29 هیــات دوم آقاي اصغــر ناظوري 
دســتجردي به شناســنامه شــماره 103 كدملي 1288626398 صادره اصفهان 
فرزند رحیم بر ششــدانگ يکبــاب خانه  بــه مســاحت 167.91 مترمربع پالك 
شــماره 358 فرعــي از 4348 اصلــي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت 
ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیــت رســمی )ســهم االرث متقاضــی 
ازپــدرش آقای رحیــم ناظــوری( مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی گرديده اســت.

24- رای شــماره 2984 مــورخ 95/11/11 هیــات دوم آقاي مهــدي كريمیان 
ســیچاني به شناســنامه شــماره 2068 كدملي 1289557861 صادره اصفهان 
فرزند عبد الحمید در قســمتي از سه دانگ مشــاع از شــش دانگ يکبابخانه به 
مســاحت 297/94 مترمربــع پــالك شــماره 1186 فرعــي از 2248 اصلــي 
واقع در اصفهــان بخش 6 حــوزه ثبت ملك جنــوب به موجب بیــع نامه عادی 
و مــع الواســطه از طرف ســید حســین مصطفــوی خريداری شــده اســت. 
 25- رای  شــماره 2983 مــورخ 95/11/11 هیــات دوم خانــم پرويــن حاج 
اســمعیلي اصفهاني به شناســنامه شــماره 43 كدملــي 1288616724 صادره 
اصفهان فرزند حســین در قسمتي از ســه دانگ مشاع از شــش دانگ يکبابخانه  
بــه مســاحت 297/94 مترمربع پــالك شــماره 1186 فرعــي از 2248 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از طرف ســید حســین مصطفوی خريداری شــده است. 
26- رای شــماره 6648 مورخ96/05/31 هیات اول خانم شــهال شاهنگیان به 
شناسنامه شــماره 1169 كدملي 1288712715 صادره اصفهان فرزند هدايت بر 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای اســفنديار ضامنی خريداری شده است.

27- رای شماره 1591 مورخ 96/02/28 هیات دوم خانم سودابه اماني به شناسنامه 
شــماره 1075 كدملي 1816996440 صادره آبادان فرزند محمد بر ششــدانگ 
يکبابخانه مسکونی به مســاحت 146.50 مترمربع پالك شماره 31 و 105 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف اقای رحیم آقاعابديان خريداری شده است.

28- رای شماره 6559 مورخ 96/05/29 هیات اول خانم فاطمه وحید دستجردي 
به شناسنامه شماره 80 كدملي 1288626169 صادره اصفهان فرزند غالمعباس بر 
61/628 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 180/46 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 16 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

29- رای شــماره 6561 مــورخ 96/05/29 هیــات اول خانم اكــرم ايراهیمیان 
دستجردي به شناســنامه شــماره 3082 كدملي 1289237611 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بر 5/186 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 
180/46 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 16 فرعــي از 4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب بیــع نامه عادی 
و مع الواســطه از طرف خانم فاطمه وحید دســتجردی خريداری شــده اســت.

30- رای شــماره 6563 مــورخ 96/05/29 هیــات اول خانم مرضیــه عنايت 
دستجردي به شناسنامه شــماره 27542 كدملي 1282742639 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بر 5/186 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
180/46 مترمربــع مفروزی از  پالك شــماره 16 فرعــي از 4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب بیــع نامه عادی 
و مع الواســطه از طرف خانم فاطمه وحید دســتجردی خريداری شــده اســت.

31- رای شــماره 6637 مــورخ 96/05/31 هیــات اول آقاي اســداله بهرامي 
كركوندي به شناســنامه شــماره 102 كدملــي 4723422781 صــادره كويت 
فرزند نعمت اله بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 110/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره  4507و1/4507 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

32- رای شــماره 3398 مــورخ 96/04/13 هیــات دوم آقــاي حســن رفیعي 
مهرگاني به شناســنامه شــماره 1 كدملــي 1111609748 صــادره فالورجان 
فرزند خیراله بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 94/78 مترمربع پالك شماره 

63 فرعــي از 4502 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

33- رای شماره 6639 مورخ 96/05/31 هیات اول خانم سمیه بیات به شناسنامه 
شــماره 3456 كدملي 1289718946 صادره اصفهان فرزند علي بر ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 103/28 مترمربع مفروزی از  
پالك شماره 3278فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

34- رای شــماره 6640 مورخ 96/05/31 هیات اول آقاي علي بیات به شناسنامه 
شــماره 18 كدملي 1199503691 صادره شهرضا فرزند عباســعلي بر دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 103/28 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 3278فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

35- رای شماره 6638 مورخ 96/05/31 هیات اول خانم پري گل كاظمي اسفه به 
شناسنامه شــماره 27 كدملي 1199550051 صادره شهرضا فرزند رمضانعلي يك 
دانگ مشاع ازششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 103/28 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره3278 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

36- رای شــماره 5194 مورخ 96/05/10 هیات اول خانم الهه رجائي اصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1145 كدملي 1287933408 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
بر ششدانگ يکباب ساختمان پرورش قارچ به مســاحت 500 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 977 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

37- رای شــماره 3085 مــورخ 96/04/01 هیــات اول آقاي خســرو شــفیعي 
برنجگاني به شناســنامه شــماره 350 كدملــي 1817839330 صــادره آبادان 
فرزند محمــد قلي بــر ششــدانگ يکبابخانه بــه مســاحت 232/16 مترمربع 
مفــروزی از پــالك شــماره131 فرعــي از4483 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخش5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان بــه موجب بیــع نامه عــادی و مع 
الواســطه از طــرف آقــای محمدشــیخ دســتجردی خريداری شــده اســت.

38- رای شــماره 5746 مورخ 96/05/17 هیات اول آقاي محمدحسین هادي به 
شناسنامه شماره 307 كدملي 5279628190 صادره فرزند حسین قلي بر ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 209/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركارخريداری شــده است.

39- رای شــماره 5287 مورخ 96/05/10 هیات اول آقاي محمدرضا حمیدزاده به 
شناسنامه شــماره 367 كدملي 1288657161 صادره اصفهان فرزند نوراله برسه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 68/08 مترمربع مفروزی 
پالك شماره 186 فرعي از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

40- رای شماره5290 مورخ 96/05/10 هیات اول خانم طاهره جلواني به شناسنامه 
شــماره 35430 كدملي 1282281712 صادره اصفهان فرزند حسن بر سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 68/08 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 186 فرعي از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

41- رای شــماره 5090 مورخ 96/05/08 هیات دوم آقاي علیرضا كشاورز شهاب 
آبادي به شناسنامه شــماره 19230 كدملي 1282661647 صادره اصفهان فرزند 
رمضان بر ششدانگ يکبابخانه دو طبقه  به مساحت 113/68 مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای حســن رمضانی خريداری شده است.

42- رای شماره 6355 مورخ 96/05/25 هیات اول  آقاي برزو اسدي آقبالغي به 
شناسنامه شــماره 480 كدملي 4620189952 صادره فرزند صفرعلي برششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 153/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 774 فرعي از 
4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای منصور جمالی عسگرانی  خريداری شده است.

43- رای شــماره 5724 مورخ 96/05/17 هیات دوم آقاي سهراب توكلي دارگاني 
به شناسنامه شــماره 30 كدملي 1111614075 صادره پیر بکران فرزند فتحعلي 
بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 116/05 مترمربع پالك شماره 27 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای احمد حسن بزی خريداری شده است.

44- رای شــماره 5779 مــورخ 96/05/17 هیــات دوم خانم فاطمــه مختاري 
به شناســنامه شــماره 312 كدملــي 0042780284 صادره فرزنــد غالمرضا بر 
ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 93/85 مترمربــع پالك شــماره 1 فرعي از 
3008 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

45- رای شــماره 6365 مــورخ 96/05/25 هیات اول آقاي ســیدعلي كیهان به 
شناســنامه شــماره 46704 كدملي 0032309619 صادره تهران فرزند منوچهر 
بر سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه و زمین متصله به مساحت 149/98 
مترمربع مفروزی از پالك  1801 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

46- رای شــماره 6366 مورخ 96/05/25 هیات اول خانم آذر درخشــان ساماني 
به شناسنامه شــماره 220 كدملي 3391505125 صادره بندرعباس فرزند محمد 
باقر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه و زمین متصله به مساحت 149/98 
مترمربع مفروزی از پالك1801 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

47- رای شــماره 6331 مــورخ 96/05/25 هیــات اول آقاي نصــرت اهلل عالي 
پورهفشجاني به شناســنامه شــماره 34 كدملي 4622378256 صادره هفشجان 
فرزند میرزا محمود بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 119/20 مترمربع مفروزی 
از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضانپورخريداری شده است.

48- رای شــماره 2997 مورخ 96/03/31 و رای اصالحی شــماره 7285 مورخ 
96/06/12 هیــات دوم خانم زهره لطفي به شناســنامه شــماره 44449 كدملي 
1282367668 صادره فرزند حســن بر ششــدانگ يکباب ســاختمان تجاری و 
اداری به مســاحت 81/13 مترمربع پالك شــماره 1145 فرعــي از 2248 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی زندی اصفهانی خريداری شده است.

49- رای شــماره 5776 مــورخ 96/05/17 هیــات اول آقاي محمــود لباف به 
شناســنامه شــماره 53012 كدملــي 1281627089 صــادره فرزنــد رضــا بر 
ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 88/45 مترمربع مفــروزی از  پالك 
شــماره 193 فرعي از 1762-اصلــي واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.
50- رای شــماره 5098 مــورخ 96/05/09 هیــات دوم آقاي ماجــد امیري به 
شناســنامه شــماره 5985 كدملي 2928799893 صادره بوكان فرزند فريدون در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه دو طبقه به مســاحت 106.71 مترمربع 
پالك شــماره 4493 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

51-  رای شــماره 5097 مــورخ 96/05/09 هیــات دوم خانم لیــال رحماني به 
شناســنامه شــماره 1413 كدملي 1288976291 صادره اصفهان فرزند علي در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه دو طبقه به مســاحت 106.71 مترمربع 
پالك شــماره 4493 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

52- رای شــماره 2006 مورخ 96/03/09 هیــات دوم آقاي فريــدون محزون 
به شناســنامه شــماره 8 كدملي 5129717686 صادره شــهرضا فرزند محمد بر 
ششــدانگ دو باب مغازه و زمین محصــور متصله به مســاحت 292.40 مترمربع 
پالك شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

53- رای شــماره 1575 مورخ 96/02/27 هیــات دوم آقــاي غالمرضا ايزدي 
دســتجردي به شناســنامه شــماره 44 كدملي 1288594437 صادره اصفهان 
فرزند جواد بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 168.5 مترمربع پالك شــماره 
131 فرعــي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان  در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه  مفروز ثبتی گرديده اســت.

54-  رای شــماره 2040 مــورخ 96/03/09 هیــات دوم خانم مريــم فرخي به 
شناســنامه شــماره 4129 كدملي 1283619601 صادره اصفهــان فرزند رحمن 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 155.15 مترمربع پالك 
شــماره 232 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

55- رای شماره 2041 مورخ 96/03/09 هیات دوم آقاي عبدالحمید جابراالنصار 
به شناسنامه شماره 56 كدملي 1199768634 صادره شــهرضا فرزند شکراله در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 155.15 مترمربع پالك 
شــماره 232 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

56- رای شــماره 5094 مــورخ  96/05/08 هیــات دوم آقــاي رضــا صیــام 
پوراشکاوندي به شناسنامه شــماره 565 كدملي 1284112462 صادره اصفهان 
فرزند علي بر ششــدانگ يکبــاب مغازه دو طبقــه به مســاحت 36.40 مترمربع 
پالك شــماره 818 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

57- رای شــماره 6629 مــورخ  96/05/31 هیــات اول آقاي شــکر اله قائدي 
حیدري به شناســنامه شــماره 4 كدملــي 4622741792 صادره فرزنــد فتح اله 
بر ششــدانگ قســمتی از يکبابخانه به مســاحت 50 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره40 فرعي از3074 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

58- رای شــماره 1475 مورخ 96/02/25 هیات اول  آقــاي قربانعلي احمدي به 
شناسنامه شــماره 1627 كدملي 4621183982 صادره شــهركرد فرزند محمد 
در شــش دانگ يکباب خانه بــه مســاحت 89/21 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 718 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

59- رای شماره 6643 مورخ  96/05/31 هیات اول  آقاي  محمد حیدري سهلواني 
به شناسنامه شماره 35 كدملي 1111531188 صادره فالورجان فرزند رمضان بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 181/27 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 291 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

60- رای شــماره 6644 مورخ  96/05/31 هیات اول خانم ماهرخ ترابي باغکمه 
به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1111582661 صادره فالورجان فرزند علي بر سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 181/27 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 291 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

61- رای شــماره  3732 مــورخ  96/04/18 هیــات اول آقاي علــي نیکخواه 
باغبادراني به شناسنامه شــماره 2117 كدملي 6209400167 صادره باغ بهادران 
فرزند عبدالوهاب بر ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 171/73 مترمربع 
مفروزی از پالك  3079 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

62- رای شــماره 5775 مــورخ 96/05/17 هیــات دوم آقاي اســمعیل دهقاني 
دستجردي به شناســنامه شــماره 16491 كدملي 1282634208 صادره مركزي 
فرزند عبدالحسین بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 137.30 مترمربع پالك 
شــماره 1 فرعي از 4373 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

96 هیــات اول خانــم كبــري  /02 63- رای شــماره 1531 مــورخ 26/
احمدي به شناســنامه شــماره 1739 كدملي 1288960387 صــادره اصفهان 
فرزند علي بر 5 ســهم مشــاع از 42 ســهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای 
بهای ربعیــه اعیانی به مســاحت 111.66 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 
131فرعــي از4483- اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 5حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهــان احد از ورثــه مرحوم آقای علــی احمدی محرز گرديده اســت.

هیــات    96 /03 /10 مــورخ   2112 شــماره  رای   -64 
دوم  آقــاي محمــد رضايــي ادرياني بــه شناســنامه شــماره 1271593033 
كدملــي 1271593033 صــادره اصفهــان فرزنــد مجتبــي بــر ششــدانگ 
يکبابخانــه بــه مســاحت 105 مترمربــع پــالك شــماره 2547 فرعــي از 
5000 اصلــي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان 
در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

65- رای شــماره 0128 مورخ 96/01/16 و رای اصالحی شــماره 6798 مورخ 
96/06/06 هیــات اول آقای نادر اعلمی فر به شــماره شناســنامه 1753كدملی 
1286526760 صادره از اصفهان فرزند رضابرششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 
321/83 مترمربع پالك شــماره 1700 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

95 و رای اصالحــی شــماره  /09 66- رای شــماره 1405 مــورخ 25/
6329 مــورخ 96/05/25 هیــات اول آقاي  ســیف الــه رضائي به شناســنامه 
شــماره 16067 كدملــي 1282629956 صــادره اصفهان فرزند حســینعلي بر 
ششــدانگ يکباب مغــازه بــه مســاحت 50/32 مترمربــع مفــروزی از پالك 
شــماره 4319 باقیمانــده واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب
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تحدید حدود اختصاصی
7/373 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 142 فرعی از 39 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به محمد بیشــه فرزند مرتضی در جریان ثبت 
است و رای شماره 13960302027001102 مورخ 1396/2/2 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1396/8/13 روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:22344 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/29 شماره ابالغنامه:9610106797100597 شماره پرونده:9609986797100430 
شماره بایگانی شــعبه:960430 ابالغ شــونده حقیقی: احمد احمدی به نشانی مجهول 
المــکان، تاریخ حضور:1396/08/22 دوشــنبه ســاعت: 16 ،محل حضــور: اصفهان- 
خیابان ســجاد- خیابان آیت الــه ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب ســاختمان 
صبا- پالک 57، در خصوص دعــوی امین صالحی مقدم به طرفیت شــما در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت ایــن ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابــالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و اســتثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و 
مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نماییــد. چنانچه جهت 
ورود به ســامانه، حســاب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین 
 واحد قضائــی مراجعــه نمایید. م الــف:19403 شــعبه 41 حقوقی شــورای حل

 اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/355 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 885/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 3/30 بعداز ظهر روز یکشنبه مورخه 
1396/8/21، مشخصات خواهان سید داوود حسینی فرزند سید یوسف به نشانی اصفهان 
سهروردی کوچه فراز ساختمان فراز طبقه سوم، مشخصات خوانده: مسعود اعرابی فرزند 
علی،  خواسته و بهای آن:  درخواســت تامین خواســته دیرکرد و هزینه دادرسی، دالیل 
خواهان: یک فقره چک به مبلــغ 70/000/000 ریال به همراه برگه عدم پرداخت،گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 5214 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/217 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  12197/34 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام کرمعلی طاهــری عمروآبادی فرزند عباس 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
13966030202700304- 96/3/21 مفروز گردیده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 

ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1396/8/15 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:21577 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/332 شماره صادره:1396/04/422894 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
و باغچه ان در کوی اب کشه پالک شماره 2834 فرعی از 193 اصلی واقع در طرق جز بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آ قای مرتضی صادق ابکشه فرزند 
عباس  و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/8/13  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:339 عباسعلی 

عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/319 شماره صادره : 1396/42/423448 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قسمتی 
از جاده و گل انداز جوی پالک شــماره 21 فرعی از 4864 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شهرداری اصفهان با نمایندگی آقای غالمرضا 
میرعسکری نائینی فرزند علی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/8/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

22284 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/331 شماره صادره : 1396/42/423429 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه پالک شماره 4373/17 مجزی شده از اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی وکیلی فرزند حمزه در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 22340 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/352 چون آقای اصغر عسگری فرزند حسین به شماره شناسنامه 33662 صادره تهران 
با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت وامضا شهود رسماً گواهی شده و به تایید دفتر 
224 اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 15190/46420  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق گواهی دفتر امالک در صفحه 119 دفتر 614 ذیل ثبت 
122437 سابقه ثبت و صدور سند تک برگی به شماره مسلسل 435482 د 93 به نام نامبرده 
داشته و در رهن و بازداشت نمی باشد به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 

به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 22367 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )213 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

7/371 شماره اجراییه:9610423633100160  شماره پرونده:9409983633100231 
شــماره بایگانی شــعبه:940252 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610093633101053 و شماره دادنامه مربوطه 9409973633100296 محکوم علیه 
یاسین بازیار فرزند قدرت به نشانی خمینی شهر 700 دستگاه خ ش مدنی مجتمع آفتاب ط 
2 جنوب محکوم است به پرداخت ماهیانه دویست میلیون ریال بابت نفقه فرزند مشترک از 
تاریخ صدور دادنامه 94/3/20 در حق محکوم له زهره کیانی فرزند جمشید به نشانی خمینی 
شهر 700 دستگاه خ ش مدنی مجتمع آفتاب ط 2 جنوبی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5200 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )400 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/370 شماره: 960705841493392 - 96/7/16  رحمت اله بابایی فروشانی فرزند غفار 
به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
هفتاد و پنج صدم دا نگ مشاع از ششدانگ پالک شــماره 67 فرعی از 70  اصلی واقع در 
خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 656 صفحه 446 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده 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 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: 5202 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر)194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/294 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1040/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5 عصر بعداز ظهر روز دوشنبه 
مورخه 1396/8/22، مشــخصات خواهان حسن اســحاقیان درچه فرزند عبدالرضا مقیم 

اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد  سنگبری جهان آرا، مشخصات خوانده:1- شرکت فنی 
تاسیساتی اصفهان نیل 2- قمر محمد طایفی حاجیور فرزند محمد علی،  خواسته و بهای 
آن:  1 مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 102284 عهده بانک 
ملی شعبه انقالب اسالمی زرین شهر  2- گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارات تاخیر 
تادیه - هزینه دادرسی،دالیل خواهان: 1- یک فقره چک به شماره 94/5/30-102284 
و 2- گواهینامه عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
 آگهی می گردد خوانــده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد.م الف: 5148 
 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( 

)215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/376 شماره نامه: 9610113633101178 شــماره پرونده: 9609983633100546 
شماره بایگانی شعبه: 960551 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 960551 ح 1 به آقای ارسالن سورانی فرزند اسداله خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و وکیل خواهان آن آقای بهرام مالکی به 
خواسته اثبات مالکیت نسبت به میزان 163 متر مربع پالک واقع در تعریض بلوار امیرکبیر و 
در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 96/09/13 ساعت 
11/30 صبح در دادگاه شــعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5171 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )180 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/378 چون آقــای جلیل کاغذگــران فرزند ناصــر مالک ششــدانگ آپارتمان پالک 
15190/48650 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک مزبور به شماره دفتر 
الکترونیکی 139520302027003159 به نام متقاضی سابقه ثبت و سند مالکیت چاپی 
شماره 129961 صادر و تسلیم گردیده است و اعالم نموده که سند به علت جابجایی مفقود 
شده و درخواست صدور سند المثنی طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 22478 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )189 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/333 شماره:1396/04/423056 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ محصور 
ومشجر در بخش گل سیاه تقریباً  دو رجل و نیم پالک شماره 3131 فرعی از 193 اصلی واقع 
در طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آ قای مرتضی 
صادق ابکشه فرزند عباس در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1396/8/13  ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:340 

عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)154 کلمه، 2 کادر(

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
67- رای شماره 0761 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شماره 5137 مورخ 
96/05/09 هیات دوم خانم فروغ السادات سیدباقري دستجردي به شناسنامه 
شماره 15625 کدملي 1282625527 صادره اصفهان فرزند سید میرزا در دو 
حبه و سی و چهار - پنجاه و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به استثنای 
بهای ثمنیه عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 665/85 مترمربع پالک 
شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

68- رای شماره 0767 مورخ96/01/21 و رای اصالحی شماره 5131 مورخ 
96/05/09هیات دوم خانم اختر شادکام خراطیان به شناسنامه شماره 379 
کدملي 1818807424 صادره آبادان فرزند تقي در دو حبه و یکصد و سی و 
چهار - چهارصد و نود و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بانضمام بهای 
ثمنیه عرصه و اعیان یکصد و نود و شش - چهارصد و نود و پنجم حبه از 72 
حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

69- رای شــماره 0757 مورخ 9/10/20 و رای اصالحی شــماره 5133 
مــورخ 96/05/09 هیات دوم آقاي  ســیدمرتضي فیاض دســتگردي به 
شناســنامه شــماره 15432 کدملــي 1282623591 صــادره اصفهان 
فرزند ســیدعلي در  ســیزده حبــه و یکصد و ســه - یکصد و شــصت و 
پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ به انضمام بهــای ثمنیه عرصه و 
اعیان دو حبه و شــصت و دو - یکصد و شــصت و پنجم حبــه از 72 حبه 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شــماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

70- رای شــماره 0758 مورخ 95/01/20 و رای اصالحی شــماره 5134 
مورخ 96/05/09 هیات دوم آقاي  رضا فیاض دســتجردي به شناســنامه 
 شــماره 9 کدملــي 1288482884 صــادره اصفهان فرزند ســیدعلي در 
ســیزده حبــه و یکصد و ســه - یکصــد و شــصت و پنجم حبه مشــاع 
از 72 حبه ششــدانگ به انضمام بهــای ثمنیه عرصه و اعیــان دو حبه و 
شــصت و دو - یکصد و شــصت و پنجم حبه از 72 حبه ششــدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شــماره 1فرعي از3602 
اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گردیده اســت.

71- رای شــماره 0759 مورخ 95/01/20 و رای اصالحی شــماره 5135 
مــورخ 96/05/09 هیات دوم خانم فخري فیاض به شناســنامه شــماره 
8 کدملــي 1288530293 صــادره اصفهان فرزند مهــدي در یک حبه و 
چهار - یازدهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره  
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

72- رای شــماره 0765 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره 5129 
مورخ 96/05/09 هیات دوم خانم ملوک ســادات ســیدباقري دستجردي 
به شناســنامه شــماره 32 کدملي 1288567324 صادره اصفهان فرزند 
ســیدمیرزا در دو حبه و ســی و چهار - پنجــاه و پنجم حبه مشــاع از 72 
حبه ششــدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان  یــک باب خانه  
باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

73- رای شــماره 0766 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره5130 
مورخ96/05/09 هیات دوم آقاي  محمد فیاض دســتگردي به شناسنامه 
شــماره 23 کدملي 1288558724 صادره اصفهان فرزند مهدي در دو حبه 
و هشت - یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

اصالحــی  رای  و   95 /01 مــورخ21/  0763 شــماره  رای   -74
شــماره 5127 مــورخ 96/05/09هیــات دوم آقــاي مســیح فیــاض 
دســتجردي بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــي 1288482892 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلي در  ســیزده حبــه و یکصد و ســه 
 - یکصد و شــصت و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ به انضمام 
بهای ثمنیه عرصه و اعیان دو حبه و شصت و دو - یکصد و شصت و پنجم 
حبه از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالک 
شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

75- رای شــماره 0760 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره 5136 
مورخ96/05/09 هیات دوم خانم رفعت فیاض دســتگردي به شناســنامه 
شماره 49 کدملي 1288575459 صادره اصفهان فرزند مهدي در یک حبه 
و چهار - یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان  یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

76- رای شــماره 0764 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره 5128 
مــورخ 96/05/09 هیات دوم آقــاي  بهروز شــادکام پور به شناســنامه 
شــماره 2794 کدملي 1816800104 صادره آبادان فرزنــد تقي در چهار 
حبه و دویســت و شــصت و هشــت - چهارصد و نود و پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه ششــدانگ بــه انضمام بهــای ثمنیه عرصه و اعیان ســیصد و 
نــود و دو - چهارصد و نود و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شــماره 1فرعي از3602 
اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گردیده اســت.

77- رای شماره 0762 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شماره 5125 مورخ 

96/05/09 هیات دوم آقاي موسي فیاض دستکردي به شناسنامه شماره 8 
کدملي 1288506414 صادره اصفهان فرزند سیدعلي در سیزده حبه و یکصد 
و سه - یکصد و شصت و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ به انضمام 
بهای ثمنیه عرصه و اعیان دو حبه و شصت و دو - یکصد و شصت و پنجم 
حبه از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالک 
شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

78- رای شــماره 1487 مورخ 96/02/25 و رای اصالحی شــماره 5764 
مورخ96/05/17 هیــات اول خانم زینــب قائدي حیدري به شناســنامه 
شــماره 5 کدملــي 4622750066 صادره شــهرکرد فرزند حســینقلي 
بر سه دانگ مشــاع از شــش دانگ  از  یکباب خانه به مســاحت 77.84 
مترمربــع پالک شــماره  720 فرعــي از  4348 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 5حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب بیع نامــه عادی و 
مع الواســطه از آقای حســن براتیان دســتگردی خریداری شــده است. 
96 هیــات دوم آقــاي  /03 79- رای شــماره 2112 مــورخ 10/
محمد رضایــي ادریاني بــه شناســنامه شــماره 1271593033 کدملي 
1271593033 صادره اصفهــان فرزند مجتبي بر ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 105 مترمربع پالک شــماره 2547 فرعــي از 5000 اصلي 
واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهــان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتــی گردیده اســت.

80- رای شــماره 3493 مــورخ 96/04/14 هیــات دوم آقــاي احمــد 
قائیــدي بــه شناســنامه شــماره 3241 کدملــي 4171559952 
صــادره الیگــودرز فرزند حســین جــان بــر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 166/87 مترمربــع پــالک شــماره 131 فرعــي از 4483 
 اصلي واقــع در اصفهــان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
خانــم  از  لواســطه  ا مــع  و  عــادی  نامــه  بیــع  موجــب  بــه 
اســت.  شــده  خریــداری  خوانســاری  صالحــی  محتــرم 
81- رای شــماره 6604 مــورخ 96/05/30 هیــات اول آقــاي نــوروز 
عســکري ســده به شناســنامه شــماره 111 کدملــي 1288654601 
صادره اصفهان فرزنــد رمضانعلي برششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
154.40 مترمربــع مفــروزی از پــالک شــماره 4786 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مــع الواســطه از آقای حســین دهقان خریداری شــده اســت. 
82- رای شــماره 6588 مورخ 96/05/29 هیات اول آقــاي بهرام کارگر 
دستجردي به شناسنامه شماره 90 کدملي 1288775288 صادره اصفهان 
فرزند احمد بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 80/23 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 364فرعــي از4348 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب بیع نامــه عادی و 
مع الواســطه از خانم بتول مهرعلی دســتجردی خریداری شــده اســت. 
83- رای شــماره 5769 مــورخ 96/05/17 هیــات دوم خانــم پریدخت 
سرفراز به شناســنامه شــماره 111 کدملي 4650569265 صادره بروجن 

فرزند حســینعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 296.47 مترمربع 
 پــالک شــماره 469 فرعــي از 2248 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 
مالکیــت  ازای  در  اصفهــان  جنــوب  ملــک  ثبــت  حــوزه   6
اســت. گردیــده  ثبتــی  مفــروز  اولیــه   مشــاعی  رســمی 
84- رای شماره 6617 مورخ 96/05/30 هیات دوم آقاي  سیدمحمد فیاض 
به شناسنامه شماره 38 کدملي 1288530595 صادره فرزند سیدمصطفي 
بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 218.13 مترمربع پالک شماره 52 
فرعي از 4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
85- رای شماره 6601 مورخ 96/05/30 هیات دوم آقاي کریم اسماعیلي 
شــاهزاده علي اکبري به شناسنامه شــماره 1135 کدملي 1755489072 
صادره اهواز فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 58/15 مترمربع 
پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی مصدق خریداری 

شده است. 
86- رای شــماره 5390 مورخ96/05/11 هیات دوم آقاي  حســین ملک 
محمد دستجردي به شناســنامه شــماره 20606 کدملي 1282675771 
صادره اصفهان فرزند سیف اله در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
 ســه طبقه  به مســاحت 135/82 مترمربــع پالک شــماره  4431 اصلي

 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

87- رای شماره 5383 مورخ 96/05/11 هیات دوم خانم شهناز اسماعیلي 
باغکمه به شناسنامه شــماره 311 کدملي 1288878281 صادره اصفهان 
فرزند اسداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه سه طبقه به مساحت 
135/82مترمربع پالک شماره 4431 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی 

گردیده است.
88- رای شــماره 7320 مورخ 96/06/12 هیات اول خانــم الهه امیني به 
شناسنامه شماره 1037 کدملي 1284811506 صادره اصفهان فرزند محمد 
بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 286 مترمربع مفروزی از  پالک4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم حیدری دنبه خریداری شده است. 
89- رای شــماره 5747 مورخ 96/05/17 هیات دوم آقاي کورش احمدي 
خراجي به شناسنامه شماره 26 کدملي 6339688586 صادره شهرکرد فرزند 
قدمعلي بر ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 122/90 مترمربع پالک 
شماره 294 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی احسنی 

فروز خریداری شده است.  شماره م / الف : 20927
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/07/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/07/19

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان - اعظم قویدل
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کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی استان 
اصفهان گفت: مرکز خانه امن و ســامت مخصوص دخترانی اســت که 
درمعرض آسیب بوده و هنوز آســیب ندیده اند؛ دخترانی که بنا به مسائل 
خانوادگی دچار مشکاتی شده اند و خانواده شرایط نگهداری آنها را ندارد 

که به دلیل شرایط بسیار نامناسب از خانواده جدا شده اند.
افســانه میرزائیان افــزود: اطاعــات خانوادگی این دختــران از طریق 
خویشاوندان، اقوام و مدرســه به ما اباغ می شود و اگر فردی در وضعیت 
نامناسبی قرار داشته باشد، از طریق اورژانس اجتماعی 123 به ما اطاع 
می دهند و همکاران تیم ســیار ما در این موضوع مداخله کرده و گزارش 
تهیه می کنند؛ سپس دستور قضائی می گیرند و پس از این دستور، فرد را 
به مرکز اورژانس اجتماعی می آورند. این مرکز دولتی اســت و خدمات به 

صورت رایگان به آنها ارائه می شود.

کاهش ۳۰ درصدی 
تخلفات سرعت در 

بزرگراه ها با نصب دوربین

 خدمات مرکز 
 خانه سالمت در 

اصفهان رایگان است

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: ترافیک در کان شهرها طی 
سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مشکات مدیران و برنامه ریزان 
مسائل شهری مطرح بوده و ارائه راه حل های متداول نظیر توسعه معابر 

نیز با وجود هزینه های کان اهمیت زیادی یافته است.
سرهنگ رضا رضایی عنوان کرد: در بخش تخلفات حادثه ساز و حرکتی، 
بیشترین مشکل ما در بزرگراه ها، تخلفات سرعت و صحبت با تلفن همراه 

است که ضمن ایجاد حادثه، شدت تصادفات را باال می برد.
وی تاکید کرد: با نصب دوربین های ثبت تخلف، تخلفات ســرعت، ثبت 
و اعمال قانون انجام می شــود؛ البته باید اعام کنم که میانگین سرعت 

خودروها با نصب این دوربین ها 3۰ درصد کاهش یافته است.
 امــا ایــن دوربیــن هــا تخلــف صحبــت بــا تلفــن همــراه را ثبت

 نمی کنند.

سمپوزیوم 
بین المللی جوانان و 

 ثروت آفرینی 
در اصفهان 

دبیر اجرایی چهارمین ســمپوزیوم بین المللی جوانان و ثروت آفرینی، پیرامون جزئیات برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جوانان و ثروت آفرینی در اصفهان اظهار 
داشت: این سمپوزیوم طی 3 روز از 25 تا 27 مهرماه سال جاری به همت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار خواهد شد که در این 3 روز شاهد حضور و دورهمی 

بازرگانان و فعاالن اقتصادی کشوری خواهیم بود. 
محمد عسگری با اشاره به محورهای اصلی سمپوزیوم افزود: الگوهای شبکه سازی بین المللی، ارتقای دانش و تکنولوژی در کاس جهانی، بازدید از شش قطب بزرگ صنعتی 
و تجاری، برگزاری 5 کارگروه تخصصی و کسب و کارهای نوین و بازاریابی، ارائه مشاوره های تخصصی در قالب رویداد شبکه، حضور مقامات عالی رتبه کشوری و بین المللی، 
برگزاری نخستین دوره مسابقه »تجربه در مسیر« و نخستین نمایشگاه دســتاوردهای جوانان، طوفان استارت آپ ها و جهش به سوی آینده، از جمله محورهای چهارمین 

سمپوزیوم بین المللی جوانان و ثروت آفرینی است.

دانشآموزاناصفهانی»مهرعاطفهها«رادرمدارسجشنمیگیرند
جشن مهر عاطفه ها  امروز نیز همانند سال های گذشته با شرکت دانش آموزان، در مدارس 
استان برگزار می شود  تا  دانش آموزان اصفهانی با شرکت در جشن مهر عاطفه ها دست 

دوستانی که نمی شناسند را بگیرند و با خود در تحصیل همراه کنند.

 توزیع رایگان تخم مرغ 
بین دانش آموزان اصفهانی

 همزمان با ۹ اکتبر روز جهانی تخم مرغ، بیش از پنج هزار دانش آموز 
اصفهانی تخم مرغ رایگان دریافت کردند.

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: در آســتانه روز جهانی تخم مرغ و به منظور ترویج مصرف و 
آشــنایی خانواده ها با فواید این ماده غذایی، دانش آموزان حدود 

24مدرسه استان، تخم مرغ رایگان در یافت کردند.

محیط زیستعکس روز

توجه به محیط زیست؛ در 
اولویت برنامه های سند ششم 

توسعه

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: چند مسئله مهم 
از نظر برنامه ریزان برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار 
گرفته است که اگر به آنها رسیدگی نکنیم، به مشکل 
بر مي خوریم که در رأس این برنامه ها محیط زیســت 

قرار دارد.
به گزارش پارما، محمد باقر نوبخت در حاشیه افتتاحیه 
دومین نمایشــگاه دســتاوردهاي اجــراي مدیریت 
سبز دانشــگاه ها، موسسات پژوهشــي و پارك هاي 
علم و فناوري افزود: برنامه ششــم توســعه به صورت 
مسئله محور طراحي شده که مسئله محیط زیست از 
مهم ترین این برنامه هاست و وظیفه مجریان این است 
که طی 5 سال آینده، یعني از ســال 13۹۶ تا 14۰۰ 
بتوانند اقــدام ویژه اي در بهبود وضع محیط زیســت 

انجام دهند.
وي با اشاره به برگزاري نهمین نمایشگاه دستاورهاي 
اجراي مدیریت سبز در نمایشگاه دائمي سازمان برنامه 
و بودجه گفت: طبیعي است ســازمان برنامه و بودجه 
که خود را متولي و مبدع این توجه بایســته وشایسته 
به محیط زیســت مي داند، این محیط نمایشگاهي را 
به عنوان حداقل امکانات در جهــت عرضه واحدهاي 

دانشگاهي، در اختیار آنها قرار دهد. 
ننــد   خرســندیم کــه دانشــگاه هــا مــي توا
 درایــن  مکانــي کــه فراهــم شــده، گوشــه اي از 
توانایي هایشــان  را در جهت بهبود محیط زیســت 

عرضه کنند.
رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امکانات 
ما در سازمان محدود است گفت: امیدواریم بتوانیم به 
همه اولویت ها و موضوعات مهم مندرج در برنامه ششم 
بپردازیم که براي بهبود و افزایش ســطح رفاه جامعه 

تدوین شده است.

ماجرای گم شدن »ستایش«، به 21  فاطمه 
فروردین سال ۹5 در خیرآباد ورامین کاویانی

واقع در جنوب  شرقی تهران برمی گردد. درست یک هفته قبل 
از آنکه شبکه های اجتماعی از ماجرا باخبر شوند، »ستایش« 
در کوچه تودرتویی که از خیابان اصلی خیرآباد به سمت غرب 

می رفت، گم شد.
هوا تاریک شد و از ستایش خبری نشد. پدر ستایش بعد از آنکه 
موضوع را به پلیس گزارش داد، عکــس او را روی برگه هایی 
چاپ کرد و به دست کســبه و اهل محل سپرد تا او را در پیدا 
کردن دختر بچه اش کمک کنند. اهالــی محل در خیرآباد 
همدیگر را می شناسند و خیلی زود خبر گم شدن »ستایش« 

سر سفره شام در خانه ها زبان به زبان گشت.
کوچه پس کوچه های محله خیرآباد را که پشت سر بگذاری، 
به خانه ای دو طبقه بدون نما با در طوسی رنگ می رسی؛ اینجا 
خانه شیرعلی قریشی پدر ستایش است. کمی آنطرف تر یعنی 
دو خانه دیگر را که رد کنید به دری آبی رنگ می رســید که 
خانه ای حیاط دار است؛ آن شب که ستایش گم شد موضوع 

گم شدن این دختربچه در این خانه هم به میان آمد.
مادر خانواده رو به پسر 17ساله  کرده و می گوید: امیدجان تو 
ستایش را ندیدی؟ پدر و مادرش از غروب در جست وجوی او 
هستند. معلوم نیست چه بایی سرش آمده است و پسر اظهار 
بی اطاعی می کند. چه کسی باورش می شود آن شب امید 
می دانست که دخترك بیچاره دیگر زنده نیست؟ 25آذر ماه، 

پایان 18 سالگی قاتل ستایش است؛ سالگرد تولدی که شاید 
هیچ گاه آن را نخواهد دید.

راز قتل ستایش درســت زمانی برما می شود که امید برای 
ازبین بردن آثار جرم، از همکاســی خود کمک می خواهد. 
خانواده این نوجوان پس از پــی بردن به عمق فاجعه و مطلع 
شدن از الیه های جنایت، دچار بهت و حیرت شده و همچنان 

در این حالت به سر می برند.
 شبکه های اجتماعی از آنچه مردم محل در مورد این جنایت 
می گفتند باخبر شــده و موجی به راه می افتد؛ موجی که به 
شــکل یک کمپین هم درآمد:#من_ستایش_هستم. حاال 
جنایتی رقم خورده است که یک قربانی آن دختری شش ساله 
است که دنیای کودکی اش دوامی نداشت و قربانی دیگر آن 
پسری است که هنوز به ســن قانونی نرسیده و آنچه مرتکب 
شده، سرنخ عمق یک زخم اســت؛ زخمی اجتماعی بر پیکر 

جامعه.
امید، دانش آموز کاس ســوم راهنمایی، اهــل خانواده ای 
متوسط و دارای سه خواهر، پدری کارمند و مادری خانه دار و 
بدون هیچ پرونده انضباطی بوده است؛ نوجوانی که همسایه ها 
و اقوام و آشنایان هیچ رفتار مشکوك و دور از اخاقی از او به 
یاد ندارند. به راستی چه اتفاقی رخ می دهد که این پسر مرتکب 

چنین جنایتی، آن هم به بدترین شکل ممکن می شود؟
به هر حال طبق قوانین قضائی، در هــر پرونده که متهم آن 
فردی زیر 18 سال باشد، همه مراحل تحقیق باید به صورت 
کاما محرمانه انجام گیرد. اما پرونده امید و قتل ســتایش 

دیگرنه تنها در محله خیرآباد که همچون بمبی در کل کشور  
منفجر شد.

پدر مقتول تنها قصاص اســامی را از مسئوالن ایرانی تقاضا 
دارد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
ایران نیز درخصوص این جنایت هولناك، با اشــاره به اینکه 
واقعه تلخ و دردناك ورامین، تاسف و تاثر آحاد جامعه را درپی 
داشت، می گوید: از ابعاد مختلف قابل بررسی و رسیدگی است. 
مسلم است که دســتگاه قضائی کشور هیچ گونه اغماضی در 
رسیدگی به این پرونده و مجازات مجرم )به دلیل اینکه مقتول 
از اتباع و مهاجرین افغانســتانی بوده( نخواهد داشت. تبعه 
خارجی بودن مقتول، هیچ اثری بر ماهیت مراحل رسیدگی 

به پرونده ندارد.
امید در اعترافات خود می گوید: بارها به خوردن مشــروبات 
الکلی مبادرت داشته و همچنین در اوقات بیکاری فیلم های 
مستهجن تماشا می کرده است؛ این در حالی است که در روز 
حادثه، تنها با هدف تجاوز، ستایش را به خانه کشانده و پس 
از عملی کردن نیت شوم خود، مبادرت به قتل و اسیدپاشی و 

سوزاندن جنازه کرده که موفق نبوده است.
دادستانی ورامین بر رســیدگی ویژه و خارج از نوبت پرونده 
تاکید کرد و رســیدگی به این پرونده به طور ویژه و خارج از 
نوبت در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت؛ تا اینکه پس 
از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواســت، شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل 
به قصاص، تجاوز به عنف به اعــدام و بابت جنایت بر میت، به 
دیه محکوم کرد و این حکم در شــعبه 32 دیوان عالی کشور 

تایید شد.
قاتل ســتایش هم اکنون در کانون اصاح و تربیت اســتان 
تهران به ســر می بــرد و چندی پیــش نیز وکیــل وی از 
 بستری شــدن موکلش در بیمارســتان اعصاب و روان خبر

 داد. حاال بعد از گذشت حدود یک سال و اندی از این واقعه، 
پرونده قتل ســتایش در مرحله اجرا قــرار می گیرد و اواخر 
مهرماه حکم صادر شده از سوی دادگستری استان تهران به 
اجرا درخواهد آمد. هر چه به روزهای اجرای حکم امید نزدیک 
می شویم ادعای قاتل درخصوص داشتن همدست و نداشتن 
حال روحی مناســب به گوش می رســد که به اذعان وکیل 
خانواده ستایش قریشــی، ادعای قاتل در داشتن همدست 
تاثیری در مجازاتش نخواهد داشت و پزشکی قانونی پیشتر 

سامت روان قاتل ستایش را تایید کرده بود.
شاید اگر طی سال های اخیر، سیاست کیفری خود را در درجه 
اول بر اصــاح جامعه و درنتیجه اصــاح مجرمان به عنوان 
بخشــی از جامعه قرار می دادیم، اکنون کمتر شاهد چنین 
صحنه های هولناکی بودیم. فارغ از اینکه برای قاتل، مجازات 
قصاص را بنا به درخواســت اولیای دم در نظر می گیرند و از 
باب جنبه عمومی جرم نیز مجازات ســنگینی در انتظار این 
مجرم بیمار است، به راستی الزم است تامل کنیم که باید چه 
می کردیم تا این جوان به فکر چنین جنایت هولناکی نیفتد و 
عامل اصلی چنین جنایاتی چیست؟ مشکات و بیماری های 
جنسی یا روانی؟ محیط ناسالم یا تفکرانتقام جویانه از جامعه؟ 

قاتل کودک افغان، آخرمهر اعدام می شود؛

قصهستایشبهسکانسآخررسید

بازبینی الگوی شهریه مدارس 
غیردولتی

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: حتما 
امسال الگوی شهریه، هم به جهت فنی و هم ازلحاظ مکانیسم های 
تاثیرگذار در شهریه بازبینی می شود و امیدواریم 
برای ســال تحصیلی آینده، ایــن الگو به 
حدی جامــع و مانع باشــد که حداقل 

نارضایتی را شاهد باشیم.
حسن مســعودی درباره روند نظارت 
بر عملکرد مــدارس غیردولتی گفت: 
تصور می کنم آنقــدر که روی مدارس 
غیردولتی نظارت وجود دارد در هیچ نهاد 

و دستگاه دیگری وجود نداشته باشد.
افزود: تعریفی که ما از شــهریه داریم بــا تعریفی که وی 

دیگران دارند بســیار متفاوت است. شــهریه آن چیزی است که 
طبق برنامه درسی مصوب شده، ولی ممکن است پولی که مردم 
به مدرسه می دهند بیشتر باشد که آن هم بابت فاکتورهای دیگر 
است و جزو شهریه مصوب نیست که ســرویس مدارس از جمله 

همین موارد است.

فعالیت 11 موسسه خدمات حفاظتی 
زیر نظر پلیس

بیش از 11 موسســه خدمات حفاظتی زیر نظر پلیس در اصفهان 
فعالیت می کنند.

جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
نقش این موسســه ها را در کنار پلیس 
برای برقراری امنیت مهم دانســت و 
گفت: حوزه فعالیت این موسسه ها در 

محات، بازار و مراکز تجاری است. 
سرهنگ حســین زاده افزود: حراست 
فیزیکی، برخــورد بــا اراذل و اوباش و 
نظارت بر محــات و فضاهــای مختلف، از 

مهم ترین وظایف این موسسه هاست. 
وی افزود: افــراد فعال در این موسســه ها ، مجهز به بخشــی از 

تجهیزات پلیسی نیز هستند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری اعالم کرد:

کاهش ۲درصدی انتخاب 
رشته تجربی

مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظری وزارت آموزش وپرورش 
گفت: امسال با کاهش 2 درصدی در انتخاب رشته 
علوم تجربی روبه رو بودیم؛ در رشــته علوم 
ریاضــی دچار افــت شــده ایم و حدود 
18درصد دانش آموزان به ســمت این 

رشته)تجربی( گرایش یافته اند.
قربانعلی افشانی گفت: در سال جاری 
بحــث هدایــت تحصیلی نســبت به 
سال گذشــته بســیار بهتر بود که یکی 
از دالیل آن تــاش مســئوالن و مدیران 
آموزش وپرورش برای آشــنایی بیشتر با فرآیند 

هدایت تحصیلی است.
وی در ادامه افزود: آشنایی بیشــتر با آیین نامه ها و شیوه نامه های 
هدایت تحصیلی موجب می شود دانش آموزان و اولیا، بیشتر با آن 

آشنا شوند و در مسیر درست برای انتخاب رشته قدم بردارند.
افشانی تصریح کرد: دلیل استقبال کم دانش آموزان از رشته های 
تحصیلی به غیر از رشــته علوم تجربی، عدم توجیه مناسب آنها و 

به ویژه والدینشان است.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری تصریح کرد: اصرار اولیا برای 
تحصیل فرزندانشان در رشته تجربی، به دلیل تصور آنها از تامین 
اشتغال و رفاه در آینده اســت؛ در صورتی که همه دانش آموزان 
رشته علوم تجربی در این رشته مشغول به کار یا در دانشگاه قبول 

نمی شوند.
این مسئول، از بهبود وضعیت انتخاب رشــته دانش آموزان خبر 
داد و گفت: مشکات در این حوزه کمتر شــده است؛ چرا که در 

سال جاری این روند مدیریت شد.

اخبار

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از نظر آمار هنوز هم 
در صدر کشته های ناشــی از تصادف هستیم و هزینه های 
زیادی را به این منظور متحمل شده ایم. باید تأمل و بررسی 

کنیم که چرا چنین شرایطی وجود دارد.
ســردار مهدی معصوم بیگی در همایش راهــوران محله و 
تجلیل از نمونه های ترافیکی اظهار داشت: این مردم هستند 
که کمک می کنند یک شهر یا روستای عاری از بی انضباطی 

وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: سازمان روستا ســه رکن اساسی دارد که هر 
ســه رکن مردمی هســتند: یک رکن آن مردم، یک رکن 
شوراهای روستایی و رکن سوم دهیاران هستند که به  منظور 
سروسامان دادن اوضاع و احوال روستاها، جایگاه قانونی و 

اختیارات صریح و تعریف شده دارند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: دهیاران، قوه 
اجرایی مردم و حاکمیت در روستاها هستند و خواسته های 
مردم توسط دست پر توان آنها عملیاتی می شود که در نبود 
دیگر دســتگاه های حاکمیتی، حلقه اتصال نظام حاکمیت 

هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز استان اصفهان اعام می کند 
نسبت به چند سال پیش که تعداد ۹۰ فوتی در جاده های 
روستایی در سال به 18 نفر رسیده، حاصل تاش فرمانداران 
و بخشــداران و دهیاران بوده و به این دلیل است که سعی 

کرده اند نقاط حادثه ســاز را اصاح و جاده ها را با کیفیت تر 
کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان یادآور شد: مصدومیت یک 
نفر به دلیل تصادف، تبعات بسیار گســترده ای دارد که نه 
تنها متوجه خود مصدوم بلکه متوجه خانواده اش نیز خواهد 
بود؛ اما تبعات فوت ناشی از تصادف بسیار بدتر است. نیروی 
انتظامی مجموعه ای همگرا، هم افزا، یکپارچه، منســجم و 

متحد است.
وی ادامه داد: فلســفه این همایش این اســت که بگوییم 
همه آمده ایم، مردم هم آمده اند تا دغدغه اساســی و جدی 
کاهش تصادفات روســتایی را محقق کنیم؛ در گذشــته 
حدود 28 هــزار نفر در طول ســال در جاده های کشــور 
 کشته می شدند که امروز این تعداد به 17 هزار نفر رسیده

 است.

رییس اداره حقوقــی و امور نماینــدگان کمیته امداد 
استان اصفهان گفت: بیش از 5 هزار مورد خدمت حقوقی 
و قضائی رایگان به مددجویان و نیازمند تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان اصفهان در ۶  ماهه نخست امسال 

ارائه  شده است.
جواد کرانی با بیان اینکه مددجویان از مشاوره حقوقی 
رایــگان 1۰4 وکیل نیکوکار بهره مند هســتند، اظهار 
داشت: در ۶ ماهه سال جاری بیش از 7۰۰ پرونده حقوقی 

مددجویی پیگیری شده است.
وی با اشاره به اینکه مددجویان به علت عدم تمکن مالی 
به وکای نیکوکار معرفی می شوند، افزود: ۶7۰ پرونده 
مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در 
۶  ماهه سال جاری از مشــاوره حقوقی وکای نیکوکار 

بهره مند شده اند.
رییس اداره حقوقــی  و امور نماینــدگان کمیته امداد 
استان اصفهان، با اعام اینکه در ۶  ماهه اول سال گذشته 
2هزار و 5۶۶ مورد خدمــات حقوقی به مددجویان این 
نهاد ارائه شــده، گفت: این خدمات در ۶  ماهه امسال به 

بیش از 5 هزار و 27۹مورد رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه 1۶ میز خدمت حقوقی با هدف 
تسهیل ارائه خدمات حقوقی به مددجویان تشکیل شده 
اســت، بیان کرد: میز خدمت حقوقی بــرای کمک به 

مددجویان در امور حقوقی و ارتقای ســطح آگاهی آنها 
ایجاد شده و مشکات حقوقی، عدم توانایی برای احقاق 
حق و پایمال شدن حقوق مددجویان تحت حمایت، از 

دالیل تشکیل آن است.
وی پرداخــت هزینه هــای دادرســی و کارشناســی 
مددجویان را از اقدامات کمیته امداد عنوان و اظهار کرد: 
در سال گذشته بیش از 35۶ نفر برای معافیت هزینه های 

دادرسی به مراجع قضائی معرفی شدند.
رییس اداره حقوقی کمیته امداد استان اصفهان، از انعقاد 
تفاهم نامه بیــن این نهاد با کانون وکای دادگســتری 
به منظور برخورداری مددجویــان از خدمات حقوقی و 
مشــاوره ای خبر داد و افزود: طبق این تفاهم نامه ارائه 
مشاوره حقوقی در تمام موضوعات حقوقی و خانواده ای، 

برای مددجویان امداد رایگان است.

رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

بیش از 5هزار مورد خدمت حقوقی رایگان به نیازمندان اصفهانی

ناجا

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

هنوز هم در صدر کشته های ناشی از تصادف هستیم

کمیته امداد
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دین و اندیشه

در گفت و گو با مدیر پژوهشگاه امام حسین علیه السالم و پژوهشگر برتر عاشورایی  کشور مطرح شد؛

درعزاداری برای امام حسین علیه السالم تکلیف خودمان را روشن کنیم

سمیه مصور فرهنگ عاشــورا، از دیرباز به دلیل ارزش و 
اهمیت آن همیشه مورد توجه دوست و دشمن 
بوده و ارزش معنوی و انسان ساز و اصالح گر عاشورا سبب شده تا مجالس 
سوگواری برای ساالرشهیدان در طول زمان با آسیب های زیادی از سوی 
دوست و دشــمن همراه شــود که این آســیب ها موجب کاسته شدن 
تاثیرگذاری این مجالس شده و  اهمیت این مسئله باعث شده تا همواره  

بررسی آسیب های وارده به این مجالس مورد توجه قرار گیرد.  
حجت االســالم مرتضی وافــی، مدیر پژوهشــگاه امام حســین علیه 
السالم و مناسک آیینی کشــور که در پانزدهمین اجالسیه پیرغالمان 
 حسینی به عنوان پژوهشگر ملی عاشــورایی مورد تجلیل قرار گرفت در

 گفت و گو با زاینده رود به بررسی این آسیب ها و راهکارهای برطرف کردن 
آن می پردازد.

تاریخ عاشورا، تاریخ دقیق، منسجم و به هم پیوسته ای است
 آسیب های مجالس سوگواری امام حسین علیه السالم را باید از چند منظر 
مورد بررسی قرار داد. برخی این آسیب ها جنبه ماهیتی و محتوایی حادثه 
عاشورا و برخی جنبه شــکلی آن را مورد هجوم قرار داده است. از منظر 
محتوایی  می توان  به مبحث خرافات و تحریفاتی که در نقل حوادث عاشورا  
وارد شده است، اشــاره کرد که باید گفت تاریخ عاشورا یک تاریخ دقیق و 
منسجم و به هم پیوسته ای با جزئی نگاری های دقیقی است که به دست 
ما  رسیده و  جزئیات این تاریخ به قدری دقیق، با اسناد معتبر و با نقل های 
متواتر در کتاب های اندیشمندان در قرون گذشته آمده که کمتر اتفاق و 
حادثه ای را می توان با این قدمت تاریخی در کتب تاریخی و میان مورخان 
پیدا کرد که با جزئیات و زوایای مختلفی ذکر شده باشد. تاریخ عاشورا را 
ما از چند منبع به دســت می آوریم ؛ اول نقل هایی که از سوی اهل بیت 
عصمت وطهارت علیهم السالم بیان شده؛چه کسانی که در صحنه کربال 
حضورداشتند و چه امامان معصومی که ماجرای عاشورا را نسل به نسل 
برای اصحابشان تعریف کرده و به جزئیات ماجرا اشاره کردند، اما این همه 
ماجرای عاشورا نیست برخی از نقل های عاشورا مربوط به اخباری است که 
از سوی کوفیانی که در صحنه کربال  حضور داشتند، شکل گرفته است . آنها 
آمده بودند که ماجرای کربال را گزارش کنند که ما آنها را خبرنگاران بدون 
مرز می نامیم. برخی از نقل های مربوط به واقعه عاشورا مربوط به کوفیانی 
است که درصحنه عاشورا حضورداشتند و این ماجرا را گاهی با افتخار یا به 
هنگام اعتراف و توجیه عملکردشان بیان می کردند و این نقل هایی که از 
سوی دشمنان گفته شده در اوج اعتبار قرار دارد. آخرین منبع نقل های 
مربوط به واقعه عاشورا، مربوط  به دشمنانی است که درقیام مختار پیش 

از اینکه به جزای اعمالشان برسند به جنایاتشان درآن روز اشاره کردند.
وقتی پای عقل ومعرفت بسته می شود راه برای ورود خرافات باز می گردد

ولی همین تاریخ دقیق به مثابه فرصتی است که اگر مواظبت و مراقبت نشود 

تبدیل به تهدید می شود و این موقعیت عظیم که زمینه ساز  تربیت 
انسان هاست، دست خوش آسیب ها خواهد شد. شاید یکی ازدالیل مهمی 
که خرافاتی در  این واقعه عظیم وارد گشته از سوی دوستان و ارادتمندان 
به حضرت سیدالشهدا علیه السالم صورت گرفته و این مسئله به دو دلیل 
اســت: یک، به خاطر  کم فهمی؛ یعنی عدم اطالع کافی از متن صحیح و 
معتبر تاریخ که سبب شــده تا مطالب غیرمعتبر و غیرمستند به جریان 
عاشورا اضافه شود .دلیل دوم ناشی از کج فهمی است که برخی از دوستان 
تصورکردند که برداشت و یا به نوعی  نگاه شخصی و سلیقه ای خودشان 
را وارد این جریان اصیل کرده اند. باید به یک مســئله مهم اشاره کرد که 
وقتی پای عاطفه و احساس در مواجهه با جریاناتی مثل واقعه عاشورا به 
میان می آید و پای معرفت و عقل بسته می شود راه برای ورود خرافات و 

اندیشه های انحرافی به این جریان باز می شود.
نقش  دشمنان در تحریف وقایع عاشورا را نباید ساده انگاشت 
فرهنگ عاشورا از دســتبرد دشــمنان نیز محفوظ نمانده و این مکتب 
انسان ساز دست مایه تحریفات دشمنان قرار گرفته است و بایدگفت زمانی 
که دشمنان بخواهند یک واقعه یا جریان اصیلی را بپوشانند و یا منحرف 
کنند و آن را برگردانند به نقطه شروع خود به  طوری که نتواند تاثیر گذاری 
الزم را داشته باشد دســت به تحریف آن ماجرا می زنند و این از دشمن 
برمی آید و ما نباید دشمنان را ســاده انگاریم. امام سجاد علیه السالم در 
صحیفه سجادیه دعایی دارند برای برطرف شدن کید دشمنان و مقابله 

با نقشه های آنان؛ امام علیه الســالم در این دعا تعبیر عجیبی 
درباره دشــمن دارند و می فرمایند: دشــمنی در مقابل ما قرار دارد 
که تیرهایش را دائما به سمت ما نشانه رفته  و زهرهای کشنده اش را 
جرعه جرعه در جام  و پیکر ما می ریزد. دشمنی که لحظه ای چشم به 
خواب نمی برد و غفلت او را فرا نمی گیرد و طبیعی و بدیهی است که  
دشمن نقشه های خودش را برای انحراف این جریان تاریخی و حرکت 
عظیم به کار می گیرد. زمانی که به تاریخ نگاه می کنیم، می بینیم که 
دشمن از لحظه شهادت سیدالشــهدا علیه السالم نقشه ها و برنامه 
هایی را شروع کرده و همیشه برای پیاده کردن نقشه هایش به دنبال 
نیرو هایی است که از درون جامعه دینی برخاسته باشند و اهدافشان 
را از زبان، فکر و قلم برخی از دوستان خاندان اهل بیت علیهم السالم 
دنبال کنند . حتی زمینه و ریشه  برخی از رفتارهای دوستان را باید 
از سوی دشمنان جست وجو کرد. ما دراینجا نقشه دشمن در جریان  
این تاریخ را نباید نادیده بگیریم و چه تحریف های خرد و کالن  که 
با برنامه ریزی از سوی دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن این فرهنگ 

عظیم شکل گرفته است.
نکته  مورد توجه؛ این مسئله است که باید بدانیم تحریفات دشمنان 
در واقعه عاشورا متوجه تحریفات خرد نیست و دشمنان برنامه های 
خود را به سمتی برده اند که مجالس عزاداری امام حسین علیه السالم 
از مجالس تربیتی و انسان سازی خارج شود و جامعه با وجود برگزاری 

مجالس عزاداری نسبت به مســائل اتفاق افتاده  در آن و 
گرفتاری های انسان ها بی تفاوت باشد و باب گناه در آن جامعه باز 
باشد و این مسئله ای است که دشمن با برنامه  و گاهی ما خودمان 
بدون برنامه در حال شکل دهی آن هستیم و  نباید نسبت به این 

مسئله بی تفاوت باشیم.
کم کاری جامعه علمی ما، مجالس سوگواری را دچار 

آسیب کرده است
اگر بخواهیم عزاداری ها را آسیب شناسی کنیم باید توجه کنیم 
که آســیب در عزاداری، هرآن چیزی است که اهداف قیام امام 
حسین)ع( را نادیده بگیرد و کمرنگ کند و چه صاحبان اندیشه و 
چه مردم، نسبت به این برطرف کردن آسیب ها وظایفی بر عهده 
دارند  و باید گفت ما در جریان مجالس عزاداری با سه دسته در 
جامعه روبه رو هستیم که هر کدام باید وظیفه خودشان را نسبت 
به پاسداشت این مجالس و تعظیم شــعائر دینی به ویژه در ماه 
محرم انجام دهند.دسته اول عالمان و اندیشمندان هستند که  
باید در حوزه ودانشگاه کرسی عاشورایی برپا کرده  و حرکت های 
آموزشــی و تاثیر گذاری را در حوزه تبلیغ و ترویج شروع کنند.

دسته دوم رسانه ها هستند که باید با تاثیر گذاری از اندیشمندان 
دینی در راه هدایت دسته ســوم گام بردارند و دسته سوم توده 
مردم هستند  که اگر عالمان و رسانه ها نتوانند وظایف  خود  را به 
درستی انجام دهند، آنها نخواهند توانست مناسک دینی شان را 
به درستی بشناسند و به خوبی آن را انجام دهندو باید در اینجا 
متذکر شد که کم کاری جامعه علمی، جامعه را در حوزه رفتاری 
دچار آسیب کرده است و باید اندیشمندان دراین زمینه قدم های 

موثری بردارند.
آنچه باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد این مسئله است که 
باید تالش کنیم این مجالس را به صورت هدفمند در آوریم و در 
عزاداری برای حضرت امام حسین علیه السالم تکلیف خودمان 
را روشن کنیم، ببینیم  این عزاداری ها چه دردی را امروز از جامعه 
ما دوا می کنند؛ یعنی باید ببینیم عزاداری ها می توانند بخشی 
از معضالت اجتماعی ما را حل کنند یا نه؟ چگونه با عاشورا تعامل 
داشته باشیم که بتوانیم از عاشورا برای اصال ح جامعه استفاده 
کنیم. در جامعه ای که درآن زندگی مــی کنیم،چقدر حقوق 
یکدیگر را رعایت می کنیم ، اگر به حقوق هم احترام نمی گذاریم 
باید بررسی کنیم که فرهنگ عاشــورا چگونه می تواند به ما در 
این زمینه کمک کند و این مکتب انسان ساز را به سرشت ویژه و 
خاص خودش برگردانیم که هیئت های عزاداری در این زمینه 

نقش ویژه ای برعهده دارند. 

 درراستای بحث بسیار مهم آرامش در زندگی بحث دیگری تحت عنوان مدیریت زمان  
برای رسیدن به اهداف بلند زندگی وجود دارد. انسان با داشتن برنامه مدون می تواند 
در زمان، نفوذ کند و آن را به نفع خــود تغییردهد و به جای آنکه چون پر کاهی خود 
را به امواج سهمگین زمان بســپارد و روح و روان خود را در تالطم زندگی پر آشوب، 
مضطرب نماید، می تواند در برابر آن موج آفرینــی کند و از گذر زمان، نردبانی برای 

رسیدن به قله های رفیع انسانی بسازد.
ظرف زمانی محدود ما در یک روز، یک هفته یا یک ماه و یک سال و ... به ما می آموزد 
که اول کارهای مهــم و فوری را مدیریــت و در اولویت قرار دهیــم و اجازه ندهیم 
 فرصت محدود ما را کارهای دم دســتی، روزمره و قابل واگــذاری به دیگران هزینه

 کند.
فراموش نکنیم که عمر ما در این دنیا بســیار کوتاه اســت و به همیــن دلیل تمام 
استعدادهای انسان به بار نمی نشیند. در اینجا ارزش پرداختن به برنامه و زمان بندی 
برای ایجاد آرامش روحی روشن می شود، زیرا خیلی از بی قراری ها و اضطراب های 
روحی انسان به دلیل نداشتن برنامه مدون برای زندگی است و چون نتوانسته آینده 
روشــن را در زندگی برای خود طراحی و هدفمند کند؛بنابراین با پیدایش شــرایط 
گوناگون و به دلیل نداشــتن آمادگی الزم و پیش بینی نکردن برآیند رفتاری خود، 
دچار اضطراب و تشویش خاطر می شود. حل مشکالت فراروی هر زندگی را می توان 

در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرد.
حضرت امیر المومنین علیه السالم این نکته بســیار مهم را چنین تشریح کرده اند: 
»همت بلند مردان، کوه ها را از جا می کند.« گاهی غصه ها و اندوه های درونی انسان 
به خاطر از دست دادن فرصت های ارزشمندی اســت که در اثر نداشتن یک برنامه 

صحیح برای زندگی خود ایجاد می شود. 
پرداختن به برنامه ریزی در زندگــی در ادبیات دینی ما آن قدر مهم اســت که در 
سخنان معصومین علیهم السالم آمده است، هرکسی که در زندگی خود، چشم انداز 
 قابل دفاعی نداشــته باشــد، او از نعمت عمر ، بهره نبرده و زیانکار است. امام صادق
 علیه السالم می فرماید: » هرکس دو روز او مساوی باشد و هیچ رشدی در آن نداشته 

باشد، مغبون است.«
 حال باید دید، ما در طول عمر خود، چند روز مغبون بوده ایم واز فرصت های ارزشمند 

خود برای تامین آرامش روحی و روانی خود بهره نگرفته ایم؟
در ادبیات دینی ما مدیریت زمان از ماه و هفته و روزو ساعت به دقیقه و ثانیه و لحظه 
تبدیل می شود و باید ثانیه های عمر را غنیمت شمرد. همان گونه که امام علی )ع(

می فرماید:»فرصت های زندگی مثل ابرهای آسمان می گذرند « ارزش گذاری ها در 
الگوی زندگی تراز اسالمی براســاس عوامل فضیلت مدار، تعریف می شود. به همین 
جهت در سخنان حضرت علی علیه السالم آمده است :» هرمردی آن چیزی است که 

آن را نیکو بداند« به همین جهت باید به یاد داشته باشیم انتخاب های ما، قیمت های 
ما را رقم می زند. اینکه مــا گاهی از فعالیت های اجتماعی یــا اقتصادی مان راضی 
نیستیم همه به این دلیل است که با برنامه کار نکرده ایم وبیشتر براساس احساسات 
یا شورجوانی تصمیم گیری های متضاد داشــته ایم، اما پس از سپری شدن مدتی، 
برآیند واقعی تصمیم گیری های ما رخ می نماید و آن زمان است که ما محصول تصمیم 
گیری های خود را دریافت می کنیم. به همین جهت اســت که می گویند پایان قرن 
بیستم، پایان عصر اضطراب و آغاز قرن بیست و یکم ، آغاز عصرافسردگی است، زیرا 
انسان ها در این عصر آرامش را فدای آسایش کرده اند و متاسفانه به دنبال آسایش اند، 
ولی آرامش را ازیاد برده اند. سرگرمی ما در عوض گفت و گوهای خانوادگی به دیدن 
فیلم هایی که گاهی با فرهنگ ما بیگانه است و نیز بهره گیری از فضاهای مجازی و 
اینترنت تبدیل شده است و مردم به صورت جزیره ای بدون داشتن روابط عاطفی به 

زندگی خود ادامه می دهند.
درست است که خانه هایمان بزرگ تر و زیباتر شده اســت، اما به دلیل نداشتن یک 
هدف روشن در زندگی، دل هایمان کوچک و کوچک تر شده است . تا جایی که تحمل 
یکدیگر را نداریم. زود دادو بیــداد راه می اندازیم و برای اثبــات خود، آرامش خود 

ودیگران را  برهم می زنیم.
روزگاری خانه هایمان از گل بود و ایمانمان ازســیمان ، ولی امــروز خانه هایمان از 
سیمان و ایمانمان گلی شده است که زود می شــکند و نابود می شود. در این میان 
انســان هایی که با برنامه پا به میدان زندگی می گذارند و هدفمند زندگی می کنند 

هرگز در گذر زمان دچار تشتت و سردرگمی و بی قراری نمی شوند.

اخالق آرمانی از نظر قرآن به قلم حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر علم الهدی؛

مدیریت و تدبیر زمان 

 امام ســجاد علیه الســالم می فرماینــد:» آمادگی بــرای مرگ 
 به آن اســت که از حرام بپرهیــزی و دارایی  خــود را در راه خیر 
صرف کنی« مرگ، حق است! این جمله ای است که بارها شنیده 

ایم اما چقدر به آن ایمان و باور داریم ؟ 
بله! وقتی به تشییع جنازه فردی می رویم تا حدودی مرگ  را باور 
می کنیم و وقتی قرار گرفتن جنازه را در قبر می بینیم باورمان برای 
لحظاتی بیشتر می شــود و دقایقی چند، ایمان پیدا می کنیم که 

مرگ، حق است ! 
اما با پنهان شدن جنازه در دل خاک، گویا ایمان ما هم به زیر خاک 
می رود و فراموش می شــود تا کی دوباره چنین فرصتی و چنین 
ایمانی از راه برسد! قرآن کریم در سوره عنکبوت می فرماید:»همه 
زنده ها روزی طعم مرگ را می چشند.« به راستی مرگ چه طعمی 
دارد؟ برای چه کسانی تلخ است و برای چه کسانی شیرین؟ طبق 
فرموده امام سجاد علیه السالم مرگ برای کسانی که از حرام الهی 
پرهیز کرده و اموال خود را در مشروع و در مسیر درخواست خداوند 

صرف کرده اند ، شیرین خواهد بود و مایه آرامش ابدی . 
افسوس که این قافله همچنان غافل از مقصدی که باید به آن برسد 
به راه کج خویش ادامه می دهد و به قول ســعدی شیرازی : گرگ 
اجل، یکایک از این گله می برد. این گله را ببین که چه آسوده می 
چرد. تا فرصت باقی اســت و گرگ اجل به ســراغمان نیامده باید 
فکری به خانه قبر و آخرتمان بکنیم وگرنه آن هنگام که ســرازیر 

قبرمان می کنند دیگر خیلی دیر است.

یک گروهي از چهارمحال و بختیاري خدمت مرحوم میرزای شیرازی 
آمده بودند. یکی از آنها می خواست حاضرانی که از رؤسا و خوانین 
چهار محال و بختیاري بودند را معرفــی کند. در بین جمع پیرمرد 
الغری با عبایی بر دوش نشســته بود. به پیرمرد که رسیده ،گفته  

ایشان هم جناب عمان ساماني است. 
مرحوم میرزا پرســیده بودند همان شــاعر که راجــع به حضرت 

سیدالشهدا علیه السالم شعر گفته؟ جواب دادند: بله.
میرزا فرموده بودند: مي  خواهم در محضر شما، معامله  اي با جناب 
عمان ساماني انجام دهم. عمان ســاماني گفته بود: آقا! من چیزي 
ندارم، فقیرم و مسکین و... ! مرحوم میرزا گفتند: نه اینطور نیست و 

عمان قبول کرده و گفته که هر چه شما بفرمایید. 
 مرحوم میرزا فرموده بودند من شما را در ثواب درس و بحث هایي که 
مي  دهم ، شریک مي  کنم و شما هم ما را در ثواب یکي از آن اشعاري 
که براي حضرت سیدالشهداعلیه الســالم سروده اید شریک کنید. 
ایشان گفته بودند که ما آماده هستیم. هر طور شما صالح مي  دانید. 
بله، شعرهاي عمان، شعرهاي خوبي است؛ یعني حکایت از سوزي 
عجیب دارد. اســتفاده  هاي والیي و معرفتي در آن زیاد است. مثال 

راجع به حضرت سیدالشهدا علیه السالم اینطور سروده که:
با زبان زینبی شاه آنچه گفت

با حسینی گوش زینب مي  شنفت
ببینید اتحاد حضرت زینب سالم ا... علیها با حضرت اباعبد ا... را خیلی 
قشنگ معنی می  کند. اشعار عمان همه خوب هستند و نکات زیبایي 
را مطرح می کند. یکي  از آن نکات این است که حضرت علي اکبر علیه 
 السالم که برگشتند و تقاضای آب کردند؛ در واقع براي استمداد از 
حضرت سیدالشهدا علیه السالم آمدند. حضرت علي اکبر علیه السالم 
که مي  دانستند آبی نیست و بچه  ها تشنه  اند، اما دوباره آمدنشان و 

تقاضاي آب کردن برای چه بود؟ 
بعد یک تشبیهي مي  کند؛ مي  گوید که جمشــید، دستور داد که 
یک حکیم حاذقي را براي مجلس شــراب ساقي کنند. این حکیم، 
مزاج افراد را مي  شناخت و برای آن ظرف شراب هفت خط و عالمت 
گذاشــته بود و هر خطي را نامي برایش نهاده بودند. خط پایاني آن 
ظرف به نام خط جور بود که اگر کسي به خط جور مي  رسید از خود 
بی خود و به اصطالح سرکش مي  شد ولي کار دست ساقي بود. چون 
که ساقي خیلي کاردان و حکیم بود. هر کسي را به اندازه استعداد و 

مزاجش برایش مي  ریخت.
بعد عمان می گوید: چون حضرت علي اکبر علیه  الســالم از شراب 
معرفت و محبت و جذبه الهی تا خط جور خــورده بودند دیگر روح 
و بدنشان کشــش ادامه دادن نداشت؛ لذا برگشــتند تا از حضرت 
سیدالشهدا)ع( استمداد کنند که یک کاري بکنید که من این چند 

لحظه باقي مانده را بتوانم بمانم و ادامه بدهم. 
حضرت سیدالشهدا)ع(هم در مورد ایشان در روز عاشورا اشاره کرده 
بودند که »علي ممسوس في ذات ا...« یعنی علی غرق و فانی در ذات 
خداست.این عبارت را هم رســول خدا صلی ا... علیه و آله راجع به 
امیرالمومنین علیه السالم فرمودند و هم حضرت اباعبدا... علیه السالم 

راجع به حضرت علي اکبر علیه السالم. 
)به نقل از کانال حجت االسالم شیخ جعفر ناصری(

آمادگی برای مرگ چیست؟ با حسینی گوش زینب می شنفت

باید درک کنی که خدا می خواهد با نماز، حال تو را بگیرد . حال خودت را بده به خدا، بگو قبولت دارم! می خواهد بزند؟ بگذار بزند. مگر نماز چقدر ســختی 
دارد؟ مگر به موقع بلند شدن و نماز خواندن چقدر ســختی دارد؟ مگر از نماز دزدی نکردن چقدر سختی دارد؟ مگر چقدرسخت است که آدم به اندازه کافی 
برای نماز وقت بگذارد؟ نگو عجله دارم، کجا می خواهی بروی ؟ از خدا بترس! حاج آقا شــما برخی اوقات خیلی از عشق به خدا و این جور مسائل صحبت می 

کردید، چرا االن این قدر افتاده اید توی خط؟ از خدا بترس!
آخه این جوری هستیم که خیلی از ما انسان ها هرچه از عشق به خدا صحبت شــود ، کیف می کنیم و می گوییم، اما رفتارمان تغییر نمی کند. گاهی اوقات 
برخی از جوانان می گویند: می نمی توانم چشمم را کنترل کنم آن یکی می گوید من نمی توانم زبانم را کنترل کنم هرکسی هرکار خوبی را که می گوید نمی 
توانم انجام دهد به خاطر این است که یک کارخوب را می توانســته انجام دهد ولی انجام نداده ،آن هم اینکه سروقت بلند شود و نمازش را بخواند...)چگونه 
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برپایی نماز ظهر عاشورا  مدافعان حرم در عراق
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جباروف در استقالل قدر ت می گیرد
سرمربی خارجی استقالل روی  سرور جباروف حساب ویژه ای باز کرده است و از آنجایی که 
این بازیکن ازبکی  برای ارتباط با شفر مشکلی ندارد این موضوع  او را به بازیکن قدرتمندی در 

رختکن آبی ها تبدیل خواهد کرد.

اخبار روز

دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان گفت: مرحله دوم اردوی 
تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان برای 
حضور در رقابت هــای بین المللی 
اســلوونی در اصفهان در حال 
برگزاری اســت.علی نکویی 
اظهار کرد: 16 ژیمناســت 
جوان کشور مرحله جدیدی 
از اردوی تدارکاتــی خود را 
در اصفهــان و در محل خانه 
ژیمناســتیک آغاز کردند.وی 
افزود: مســابقات ژیمناســتیک 
 هنــری بین المللی اســلوونی از

 27 مهر ماه در این کشور برگزار شده و تیم ملی جوانان کشورمان 
برای حضور در این مسابقات آماده می شود.

دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان تصریح کرد: ژیمناست های 
جوان کشورمان در این اردو که تا 25 مهر ادامه خواهد شد، زیر نظر 
مسعود جودی به  عنوان سرمربی و خیاطی و زارع به  عنوان مربی 
و شیخ احمدی به  عنوان آنالیزور تمرین خواهند کرد.وی در پایان 
یادآور شد: مرحله اول اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان 

کشورمان ماه گذشته در تهران برگزار شده بود.

دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان خبر داد:

برپایی اردوی تیم ملی ژیمناستیک 
هنری جوانان در اصفهان

 سازمان لیگ برتر که باید مدافع حقوق باشگاه ها باشد و برای گرفتن 
حق آنها از سازمان صداوسیما به آب و آتش بزند، در ادامه سیاست های 
خود بازهم در آغوش تلویزیون غش کرد!دوربین روی چهره تک تک 
نفرات رفت و آنها هم که چون بچه های کالس اول منظم و مرتب روی 
صندلی ها جا خوش کرده بودند خیلی اتو کشیده و رسمی لبخندی 
زدند و خیلی هایشــان هم خوشــحال از این بودند که در یک برنامه 
پربیننده حضور یافته اند و برای اولین بار در عمرشان روی آنتن زنده 
رفته اند.مســئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ هم فاتحانه مقابل 
دوربین ایستاد و مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
فوتبال جام حذفی که باید در یک مراسم ویژه با حضور اهالی فوتبال 
برگزار می شد در یک برنامه تلویزیونی انجام شد و جالب اینکه تاکید 
می شد این مراسم مثل فوتبال روز دنیا برگزار می شود!سازمان لیگ 
و فدراسیون فوتبال که تقویم مسابقاتشــان را با تلویزیون هماهنگ 
می کنند و تغییرات برنامه هایشان هم براساس درخواست تلویزیون 
است، بازهم در آغوش این رسانه افتادند و حاضر شدند هدیه ویژه ای 
هم به نهادی بدهند که حق مسلم باشــگاه ها و فوتبال را نمی دهد.

سال هاست مسئوالن باشگاه ها از مشــکالت مالی می نالند و انتظار 
دارند مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حق پخش تلویزیونی 
را دریافت کند تا آنها از زیر بار مشکالت مالی کمرشکن خارج شوند، 
اما این دو نهاد فوتبالی نه تنها هنوز نتوانسته اند مشکل را حل کنند 
بلکه هر روز فوتبال را هم مقابل این نهاد »ذلیل تر« می کنند.تلویزیون 

حق پخش تلویزیونی را نمی دهد و ســاعت ها برنامه هایش را بدون 
هزینه از همین فوتبال پر می کند؛ آن وقت مدیران ســازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال به جای اینکه دنبال حق باشگاه ها باشند روز به روز 
بیشتر از گذشته به تلویزیون اهمیت می دهند و در تازه ترین اقدامشان 
قرعه کشی جام حذفی را »کادو پیچ« کردند و برای منافع تلویزیون 
هدیه کردند.فوتبالی که هر روز باید مستقل تر شود و حقش را از همه 
نهادها و سازمان ها بگیرد به لطف مدیرانی که بیشتر به فکر خودشان 
هستند تا فوتبال، هر روز ذلیل تر از دیروز می شود و بیشتر از قبل به 
آغوش تلویزیون فرو می رود؛ البته ایراد به تلویزیون و برنامه نود نیست، 
چه بســا آنها از این اتفاق هم لذت بردند و این را هم باید به حســاب 
هوشیاری شان گذاشــت، اما بی تدبیری و ضعف از مدیران فوتبال و 

سازمان لیگ است که خود را َکت بسته تحویل تلویزیون می دهند. 
مدیرانی که دنبال حق پخش تلویزیونی هستند و می خواهند حقشان 
را از این نهاد بگیرند، شهامت این را نداشتند که از دیدن چهره شان 
در یک برنامه بگذرند و به خاطر گرفتن حق باشــگاه هایشــان این 

قرعه کشی را تحریم کنند. 
ســازمان لیگی که نمی تواند حق فوتبــال را از تلویزیون بگیرد حاال 
بیشتر از گذشته عنان فوتبال را به مســئوالن این نهاد داده است. تا 
زمانی که این مسئوالن در این فوتبال هستند و اینگونه خود را مقابل 
تلویزیون ضعیف و ناتوان نشــان می دهند، قطعا این فوتبال ذلیل تر 

از قبل خواهد شد.

»کت« تن افراد دیگری است؛

فوتبال هر روز »ذلیل تر« از دیروز

درحاشیه

سوال روز

 چرا انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران  در روز تعطیل 

برگزار می شود
انتخابات کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملی المپیک 
جمعه 12 آبان ماه برگزار می شــود؛ این زمانی است که 
اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست شنبه 
گذشــته خود در مورد آن به جمع بندی رسیدند؛ البته 
پیش از این قرار بود انتخابات این کمیسیون 2۰ مهرماه 
برگزار شود، اما به دلیل انجام نشدن برنامه ها و اقدامات 
الزم، انجام رای گیری در این زمان مقرر لغو شــد. زمان 
اولیه )2۰ مهرماه( برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
روز پنجشنبه بود، اما زمان جدید )12 آبان ماه( روز جمعه 
است. همین مسئله این ابهام و پرسش را ایجاد کرده که 
»چرا انتخابات مهم ترین کمیسیون کمیته ملی المپیک 

روز تعطیل برگزار می شود؟«
محمود عبداللهی، یکی از اعضای ستاد نظارت بر انتخابات 
کمیسیون ورزشــکاران در گفت وگو با  مهردر پاسخ به 
این پرسش گفت: عدم ترافیک و سهولت در رفت و آمد 
مهم ترین دلیل بــرای انتخاب این روز بــرای برگزاری 
انتخابات کمیسیون ورزشــکاران بود. تعداد افرادی که 
می توانند در انتخابات حضور داشته باشند و رای بدهند، 
بیش از ۴۰۰ نفر است. برخی از آنها باید از شهرستان به 
تهران بیایند و بعضا هم مجبور هستند روز قبل از انتخابات 
عازم تهران شوند. برای این افراد در آکادمی ملی المپیک 
اتاق رزرو می شود تا بتوانند در آن مستقر شوند. وی در این 
رابطه ادامه داد: آکادمی ملی المپیک که محل برگزاری 
انتخابات کمیسیون ورزشــکاران و محل استقرار برخی 
ورزشکاران رای دهنده اســت، در روز تعطیل به مراتب 
خلوت تر از ایام هفته خواهد بود. این هم یکی دیگر از دالیل 
تعیین روز جمعه برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
بود. گذشته از اینها انتخابات مهمی مانند شوراها و ریاست 
جمهوری هم روز تعطیل برگزار می شود. »اما زمان اولیه 
- 2۰ مهرماه - برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز 
پنجشنبه بود نه روز تعطیل؛ چرا آن زمان این مسائل لحاظ 
نشده بود؟« این عضو ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران در پاسخ به این پرسش گفت: البته بعد از لغو 
انتخابات کمیسیون ورزشکاران در زمان مقرر اولیه ابتدا 
1۳ آبان ماه  به عنوان زمان جدید پیشنهاد داده شد اما با در 
نظر گرفتن ترافیک شدید این روز و مشکالتی که می تواند 
ایجاد کند، این زمان تصویب نشد. در نهایت اعضای هیئت 
اجرایی در مورد 12 آبان ماه به توافق رسیدند. به هر حال 
با در نظر گرفتن چگونگی رای گیری و روند آن که احتماال 
طوالنی خواهد بود روز تعطیل بــرای برگزاری انتخابات 

مناسب تر دیده شد. 

کمیته مسابقات ســازمان لیگ، ابتدای هفته جاری با درخواست باشگاه 
سپاهان برای انتقال دیدار این تیم با سیاه جامگان از پنج شنبه به جمعه 
موافقت کرد. تعویق یک روزه دیدار هفته نهم طالیی پوشان کمک مهمی 
برای زالتکو کرانچار خواهد بود زیرا با این جابه جایی سعید آقایی، به عنوان 
تک نماینده سپاهان در تیم ملی فرصت کافی خواهد داشت تا پس از دیدار 
دوستانه با روســیه خود را از کازان به نصف جهان برساند و برای همراهی 
تیم اصفهانی در ورزشــگاه نقش جهان به چالش نیفتد.اگرچه با توجه به 
مصدومیت علی کریمی و عزت پورقاز و غیبت این 2 بازیکن در اردوی جاری 
تیم ملی، سپاهان بیشتر از یک ملی پوش ندارد، اما همین تغییر کوچک در 
برنامه که با هماهنگی میهمان مشهدی صورت گرفت هم کمک حال تیم 

بحران زده اصفهانی خواهد بود   .

با گذشت هشت هفته از لیگ هفدهم، پدیده پشت سر پارس جنوبی و باالتر 
از پرسپولیس در رده دوم جدول جای دارد تا یکی از 2 صدرنشین غیرمنتظره 
لیگ برتر باشد. این تیم در آستانه دیدارش با ذوب آهن اما دچار حاشیه شده 
است. جدای از محل میزبانی از تیم اصفهانی که همچنان در هاله ای از ابهام 
قرار دارد پدیده به برخی اختالفات درون تیمی هم دچار شده است.پس از 
آنکه محمد تقوی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از حضور در کادر 
فنی پدیده انصراف داد، مدیرعامل باشگاه مشهدی نیز از طریق سایت رسمی 
پدیده به آن واکنش نشــان داد و از رویکرد مربی مستعفی تیم انتقاد کرد.

پیش تر شــایعاتی درباره احتمال حضور تقوی در کادر فنی استقالل نقل 
محافل رسانه ای شده بود. با جدایی این مربی از پدیده باید دید که این شایعات 

در ادامه به واقعیت بدل خواهند شد یا محلی از اعراب نخواهد یافت. 

فرصت کافی برای تنها 
ملی پوش سپاهان 

حاشیه در اردوی حریف 
شگفتی ساز ذوب آهن

نقل قول روز

مراسم قرعه کشی لیگ برتر بســکتبال، صبح یکشنبه با حضور 
محمــود مشــحون، رییس فدراســیون 
بسکتبال و نمایندگان 9 تیم حاضر 
در لیگ در تاالر بسکتبال آزادی 
برگزار شــد.محمود مشحون 
رییس فدراسیون بسکتبال 
ایــران در مــورد حضــور 
تماشــاگران تیــم میهمان 
در سالن شــهر میزبان اظهار 
داشت: در این مورد سوء تفاهمی 
پیش آمده که باید آن را توضیح 
دهم. مــا پــس از رای گیری از 
نمایندگان 9 تیم لیگ برتری و با موافقت 7 تیم، تصمیم گرفتیم 
تا تیم میهمان از آوردن تماشــاگران خود به ســالن تیم میزبان 
جلوگیری کند. به این ترتیب تیم ها توافق کردند که همراه خود، 
تماشاگر به شهر میزبان نبرند؛ البته حضور تماشاگران میهمان در 
سالن  تیم میزبان به هیچ وجه ممنوع نیست بلکه انتقال به اصطالح 
»اتوبوســی« آنها به ســالن محل برگزاری بازی با توافق اکثریت 

تیم ها ممنوع است.     

رییس فدراسیون بسکتبال ایران: 

 ورود تماشاگران »اتوبوسی«
 به ورزشگاه ممنوع است

ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد، باوجود برگزاری مراسم و بازی افتتاحیه 
هنوز نمی تواند میزبان مسابقات رسمی باشد! 
به این ترتیب بازی پدیده و ذوب آهن 
در ورزشگاه ثامن  االئمه)ع( برگزار 
خواهد شد. البته ورزشگاه امام 
رضا)ع( مجوز برگزاری مسابقات 
را از سازمان لیگ گرفته است، 
اما ارگان هایی در شــهر مشهد 
اجازه برگــزاری مســابقات را 
نمی دهند. مثــال در آخرین اتفاق 
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار 
مشهد گفته است: » اگر قرار بود این 
مسابقه در ورزشــگاه امام رضا)ع( برگزار شود، باید مسئولین برگزاری 
مسابقه و مدیران تیم ها، از دو هفته قبل به فرمانداری نامه نگاری کرده و 

درخواست خود را ارائه می کردند که این کار انجام نشده است.       

بهانه جدید در مشهد؛

 نامه نگاری نمی کنند!

کیوسک

هدیه ملی پوشان به کی روش
همان طور که می دانید کارلوس کی روش از سوی فدراسیون آمار و ارقام به عنوان یکی از نامزدهای 
 بهترین مربی جهان در سال 2۰17 انتخاب شده اســت. در کازان و در هتل محل اقامت تیم ملی،

 ملی پوشان با اهدای گل و هدیه به کی روش این انتخاب را به او تبریک گفتند و آرزو کردند در نهایت 
کسی که بهترین مربی جهان در سال 2۰17 می شود، سرمربی تیم ملی ایران باشد.

قاب روز

تیم والیبال بنیاد مسکن استان اصفهان در رقابت پایانی مسابقات 
والیبال قهرمانی کارگران اســتان اصفهان 
در یک رقابت تماشایی، تیم والیبال 
ســیمان ســپاهان اصفهان را 
شکســت داد و قهرمــان این 

دوره از مسابقات شد.
مســابقات والیبال قهرمانی 
کارگران استان اصفهان روز 
دوشنبه در مرحله پایانی بین 
چهار تیم برتر سیمان سپاهان 
و بنیاد مســکن در مرحله فینال 
و فوالد مبارکــه و آبفا در مرحله 
رده بندی ادامه یافت و در پایان تیم های بنیاد مســکن، ســیمان 
سپاهان و فوالد مبارکه به ترتیب مقام های اول تا سوم مسابقات را 
کسب کردند و تیم دخانیات از طرف کمیته فنی مسابقات به عنوان 
تیم اخالق معرفی شد.در پایان در حضور آقایان مهندس نیرومند، 
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، مهندس 
خانی، مدیر کل محترم بنیاد مسکن اســتان اصفهان،تنباکو زاده، 
معاون محترم پشــتیبانی اداره کل تعــاون،کار و رفاه اجتماعی ، 
شــیرانی، رییس محترم هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان 
، مهندس پرنده، مدیر محترم اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی،سلطانی، رییس محترم حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ،نکوییان مدیرمحترم امور مالی اداره کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی اســتان، زمانی فر، مدیر محترم روابط عمومی اداره کل 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان، سرپرستان تیم ها و ورزشکاران از 

برگزیدگان با اهدای لوح و کاپ تقدیر به عمل آمد.

 کسب مقام قهرمانی تیم بنیاد مسکن
 در مسابقات والیبال قهرمانی کارگران

بهانه روز

تیم ملی فوتبال بانوان باز هم  مورد بی توجهی فدراســیون 
فوتبال قرار گرفته است. فروردین ماه سال 9۴ پس از بازگشت 
تیم ملی از چین تایپه، اردوهای تیم ملی تعطیل شد و خبری 
از تیم ملی نبود تا سوم دی ماه 95 که خبر سقوط 7۳ پله ای 
فوتبال بانوان و خروج از رنکینگ فیفا اعالم شد.ســقوط 7۳ 
پله ای در حالی اعالم شــد که تیم ملی بایــد برای حضوری 
پرقدرت در رقابت های مقدماتی آســیا که فروردین ماه 96 

برگزار می شد، خود را آماده کند اما خبری از تیم ملی نبود!
پس از انتشــار خبر خروج تیم ملی از رنکینگ فدراســیون 
فوتبال، 17 روز بعد در تاریخ 22 دی 95، 28 بازیکن با هدایت 
مریم آزمون به تیم ملی دعوت شدند تا از ابتدای بهمن ماه در 
فاصله زمانی کمتر از دو  ماه خود را برای حضور در مسابقات 

مقدماتی آسیا آماده کنند!
خبر تشــکیل تیم ملی فوتبــال بانوان نوید ایــن را داد که 
فدراسیون فوتبال توجه خود را به بانوان معطوف کرده است 
و امید می رفت تا پس از بازگشت تیم ملی از رقابت ها، اردوها 
ادامه دار باشــد و فوتبال بانوان ایران خود را آماده حضور در 
میادین مهم تر کند، اما درست پس از بازگشت تیم ملی تا به 
امروز باز هم خبری از اردوهای ملی نیست. گویا فوتبال بانوان 
باید در فاصله زمانی دو ماه تا مسابقات تشکیل و صرف حضور 

تیم در مسابقات مهم است و به کیفیت توجهی نمی شود.
 پس از حضور تیم ملی در رقابت های مقدماتی آسیایی، دوم 

تیرماه سال جاری خبر ورود تیم ملی به رنکینگ فیفا آمد و 
ملی پوشان در جایگاه 55 جهان قرار گرفتند و شهریور ماه نیز 
صعود یک پله ای داشتند، اما حال با این روند باز باید منتظر 

خروج تیم ملی از رنکینگ فیفا باشیم.
شاید هم سیاست فدراســیون فوتبال اینگونه است تا با این 
روند آماده سازی، ملی پوشان نتیجه ای در مسابقات کسب 
نکنند و این توجیهی برای انحالل همیشگی تیم ملی فوتبال 
بانوان باشد؛ همانگونه که در لیگ برتر فوتبال شاهد انحالل 

تیم ها هستیم.
لیگ برتر فوتبال بانوان که می تواند زمینه ســاز داشتن یک 
تیم ملی قوی باشد و بازیکنان با استعداد را  معرفی کند،هم 
حال و روز خوبی ندارد. سال 95 خبر انحالل  تیم ملوان انزلی 
قهرمان 5 دوره لیگ برتر منتشر شد و این بار قرعه به نام آینده 
سازان افتاده اســت؛ تیمی که فصل گذشته عنوان قهرمانی 
لیگ برتر را کســب کرده در زمان کمتر از یک هفته تا آغاز 
لیگ برتر بالتکلیف است و روز گذشــته مدیرعامل باشگاه، 
خبر انحالل تیم را داد.تیم های قهرمان لیگ برتر یکی پس 
از دیگری منحل می شوند و این خبر خوبی برای تیم ملی و 

فوتبال بانوان کشور نیست.
لیال صوفی زاده، شخص نخست فوتبال بانوان در فدراسیون 
بارها در مصاحبه های خود اعالم کرده که تیم ملی بانوان در 
اولویت اســت، اما در اجرا کاری برای اثبــات حرفش نکرده 

اســت. وی همچنین درباره تیم آینده ســازان نیز گفته بود 
»تیم آینده ســازان منحل نخواهد شد، اســتان اصفهان با 
تمام وجود حمایت می کند. تیم منحل نمی شــود و اگر قرار 
 باشد تیم گرفته شود به ســپاهان که یک برند است واگذار 

خواهد شد.«
این اظهارنظر صوفی زاده در حالی شــهریور ماه مطرح شد 
 که   برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان که قرار بود  از 

1۴ مهرماه شروع شود  به تاخیر افتاد.
تیم آینده ســازان میهن قهرمان فصل قبل که در قرعه کشی 
لیگ حضور داشت، شرایط نامشخصی برای شرکت در لیگ 
داشت و مالک این تیم خصوصی، تالش های زیادی برای پیدا 

کردن اسپانسر انجام داد.
سعید موحدی صبح روز دوشــنبه در گفت وگو با رسانه ها با 
انتقاد شدید از مسئوالن فدراسیون فوتبال و حمایت نشدن 
تیم از استان، تاکید کرد که تا پایان این روز تکلیف تیم معلوم 
می شود و شامگاه دوشنبه نیز ســرانجام انحالل این تیم را 

اعالم کرد.
این خبر در حالی اعالم شده که با توجه به سوابق گذشته، این 
احتمال وجود دارد که اعالم انحالل صورت گرفته، به  منظور 
فشار افکار عمومی بر مســئوالن قلمداد شود و طی روزهای 
آینده، با کمک های مالــی صورت گرفته زمینه تداوم حضور 

این تیم فراهم شود.

بی توجهی فدراسیون، کار دست تیم آینده سازان میهن داد؛

    خــــداحافظی بانوان اصفهـانی با تیمداری در فوتبال
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 رضا مختاری، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، از  ساماندهی و اصالح رفیوژ 
میانی خیابان امام رضا)ع( در کمربندی شــرق با اعتباری حدود ۴ میلیارد ریال  

خبر داد.

ساماندهی خیابان امام رضا)ع( در کمربندی شرق اصفهان
یادداشت

با مسئوالن

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تشکیالت شهرداری 
دچارتغییرات اساسی می شود

رییس شورای اسالمی شــهراصفهان با اشــاره به اینکه 
شهرداری اصفهان در شروع کار شــهردار، ۲ مرحله را باید 
پشت سر بگذارد، گفت: در مرحله اول بایستی حجم انباشته 
بدهی ها و درآمدهای شهرداری را کاهش دهد.  فتح ا... معین  
ادامه داد: در مرحله دوم وزارت کشور سازمان جدیدی را به 
شهرداری ها ابالغ کرده که بر اســاس این سازمان جدید، 
تشکیالت شــهرداری دچارتغییرات اساسی خواهد شد. 
وی اضافه کرد: این تغییرات در تشــکیالت ستاد مرکزی 
شهرداری، شهرداری مناطق و ســازمان ها انجام می شود 
و برخی از این سازمان های وابسته  در یکدیگر ادغام شده و 
تعداد معاونین شهرداری تغییر پیدا می کند. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت وضعیت مالی باید به 
گونه ای باشد که پروژه های اصلی شهر دچار توقف نشود؛ از 
همین رو باید از روش های دیگر برای جلوگیری از این اتفاق 
استفاده کنیم. وی با اشاره به مشکالت حمل و نقل عمومی 
و محیط زیســت افزود: برای رفع این مشکل باید عملیات 
اجرایی خط ۲ و ۳ مترو را آغاز و آن را تکمیل کنیم، همچنین 

خط یک مترو باید به صورت کامل بهره برداری شود.

مدیر خانه ملل و اصفهان شناسی اصفهان:

۱۰۰ عنوان کتاب در مرکز 
اصفهان شناسی چاپ شده است

مدیر خانه ملل و اصفهان شناسی اصفهان اظهارکرد: با 
توجه به وجود آثار فاخر و گرانبهایی که در شهر اصفهان 
وجود دارد، مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان در سال 
۸۴ تاسیس شــد تا به معرفی هرچه بیشتر جاذبه های 
گردشگر ی و تاریخی این شهر بپردازد. حمید فرهمند 
با اشاره به اینکه شناخت و معرفی اصفهان به سایر ملل، 
مهم ترین فعالیت خانه ملل و اصفهان شناسی به شمار 
می رود، تصریح کرد: این خانه در بخش های پژوهش، 
آموزش، برگزاری دوره های آموزشی، تورهای گردشگری 
آشــنایی با محله ها و خانه های تاریخــی اصفهان، با 
مخاطبان خود ارتباط دارد.وی ادامه داد: دستاوردهای 
این خانه حاصل پژوهش پژوهشگران مختلف ایرانی و 
اصفهانی است که در قالب کتاب های ارزشمند منتشر 
شده؛ به طوری که تاکنون ۱۰۰ عنوان کتاب در مرکز 

اصفهان شناسی چاپ شده است.

من، یک روز خوب، متروگردی

شهروندان شــهرگنبدهای فیروزه ای، از  اعظم
دهــه ۴۰ در انتظــار رســیدن مترو به  حاجی رضازاده

شهرشــان بودند؛ تا اینکه بعد از سال ها 
انتظار، اواخر دهه 7۰، بودجه احداث قطارشــهري در پنج شــهر 
کشـــور توسط مجلس شوراي اسالمي تصویب شد و پس از آن امید 
شهروندان کالنشهراصفهان، برای احداث مترو رنگ و بوی تازه ای 
گرفت.ساکنین شهر زیبای خدا، از دهه۸۰، شاهد برنامه ریزی های 
اولیه برای احداث مترو بودند؛ ولی بافت تاریخی آن، همچنین نظارت 
دقیق یونسکو و میراث فرهنگی، اجازه تســریع در روند طراحی و 
ســاخت قطار شــهری را نمی داد. تا اینکه روز ۲۳مهرماه ۱۳۹۴، 
انتظارها به سر آمد و خبر اجرای فاز اول خط یک متروی اصفهان، 
تیتر یک رسانه های شهر شــد و ۱۳آبان ۱۳۹۵، فاز دوم آن نیز به 
بهره برداری رسید.سرانجام پس از دو هفته افتتاح آزمایشی ایستگاه 
سی و سه پل تا میدان آزادی، قطار شهری برای اولین بار از کنار زاینده 
رود گذشــت و ضمن اینکه باعث رخ دادن یک اتفاق خوب در شهر 
زیبای خدا شد، بهانه نوشتن خاطره یک روز خوب متروگردی را برای 

من فراهم کرد که شما را به خواندن آن دعوت می کنم.
صبح یکی از روزهای مهرماه بود که تصمیــم گرفتم برای رفتن به 
محل کارم از مترو استفاده کنم، برای همین بعد از رسیدن به ایستگاه 
اول خط یک مترو، به زیرپوست شهر رفتم.آنجا از هیاهوی شهری و 
کودکان کار که گل به دست جلوی ماشین ها را می گیرند، خبری 
نبود؛ حتی صدای پیامک و تماس دریافتی و بوق خودروها شنیده 
نمی شد. زیرپوست شهر، هر کسی مشغول کاری بود؛ یکی سرگرم 
خواندن کتاب و دیگری در حال گرفتن عکــس از مانیتوری که به 
منظور اطالع از زمان بندی حرکت قطار در ایستگاه نصب شده است. 
در این بین ماموران مترو نیز حواسشان به کودکان سربه هوایی بود 
که به این طرف و آن طرف می دویدند؛ مبادا از خط زردی که برای 
رعایت محدوده در نظر گرفته شده، عبور کنند. بعد از چند دقیقه، 
گوینده مترو، مسافران را از نزدیک شدن مترو به ایستگاه با خبرکرد 
و از مسافران خواســت که فاصله خود را با مترو تا زمان توقف حفظ 
کنند. مترو باالخره به ایستگاه رسید و من سوار شدم. داخل آن همه 
چیز آرام و هرکس به کاری مشغول بود؛ دیگر لوکوموتیوران نگران 
نزدن کارت بلیت مسافران و ماموران چک کردن کارت های بلیت 
و بحث های پــس از آن نبود. من هم کنجکاو از اینکه زیر پوســت 
شــهر چه می گذرد، از پنجره بیرون را نگاه می کردم. از ایستگاه ها 
یکی پس از دیگری گذشــتیم. فضای درونی هر کدام از ایستگاه ها 
طراحی خاص خودش را داشت؛ ایســتگاه قدس، بدون هیچ ایده 
خاص و با سنگ های ساده طراحی شده بود. این طراحی در ایستگاه 

بهارستان با رنگ دیگری تکرار شد؛ اما وقتی به ایستگاه شهید مفتح 
و علیخانی رسیدیم، شاهد طاق چشمه های متعدد و پشت سر هم 
با آجرهای قهوه ای رنگ متناسب با سبقه تاریخی اصفهان بودیم. 
ایستگاه های جابر و شــهید چمران نیز مانند ایستگاه های ابتدایی 
طراحی جذابی نداشت. در حالی که مترو به صورت روگذر حرکت 
می کرد به ایستگاه کاوه رسید، این ایســتگاه بجز گذشتن از روی 
زمین، جذابیت دیگری نداشــت. از این ایستگاه به بعد دوباره مترو 
به زیرزمین رفته و از ایســتگاه های شهید باهنر و شهدا گذشت. در 
ایستگاه تختی، ضمن اینکه خط قطار یک بانده شد، طراحی سالن 
انتظار با ســنگ های مرمر زرد رنگ و نورپردازی مناسب با فضای 
سالن و طراحی دیوارهای مشبک فلزی در محوطه داخلی ریل قطار، 
فضای متفاوتی را ایجاد کرد. با نزدیک شدن مترو به ایستگاه درحال 
 ساخت میدان امام حسین)ع( و سی وسه پل، سرعت مترو هم کاهش 
یافت. با دیدن این قسمت از مترو، یاد شهربازی ملک شهر و فضای 
نوستالژیک دوران کودکی دهه شصتی ها افتادم  که در حال حاضر 
بجز چند وســیله بازی، چیزی از آن باقی نمانده اســت. اینجا بجز 
صدای جوشکاری کارگران، از صداهای وحشتناک و غول هایی که به 
مسافران آب می پاشیدند خبری نبود و کارگران زحمت کش مشغول 
کار بودند.همزمان با گذشتن مترو از این دو ایستگاه، سرعت آن نیز 
افزایش یافته و گوینده از نزدیک شــدن به ایستگاه دکتر شریعتی 
خبر داد و از مسافران خواســت از درها فاصله گرفته و اجازه دهند 
مسافران سوار و پیاده شوند. ایستگاه آزادی، آخرین ایستگاهی بود 
که مترو گردی من پایان می یافت و درحالی که چراغ همه ایستگاه ها 
قرمز شده بود، دو ایستگاه میدان امام حســین)ع( و سی وسه پل 
در انتظار اتمام و ایســتگاه های دانشــگاه، کارگر،کوی امام)ره( و 
دفاع مقدس نیز در انتظار روشن شدن چراغ بودند. البته الزم است 
بگویم که این ایستگاه نیز به طور کامل تکمیل نشده است. فضای 
درونی آن با بنرهایی از سی و سه پل و راهروهای آن با آجر طراحی 
شده و پله های ورودی به مترو، سیمانی بود. با باال رفتن از پله های 
برقی، دوباره به فضای پرهیاهوی شــهر رســیدم و سفر نیم ساعته 
من به پایان رســید. امید است با همکاری مســئولین در آینده ای 
نزدیک شــاهد بهره برداری از ایســتگاه های باقی مانده و خطوط 
 دیگر و خدمات رسانی بیشتر به شــهروندان گنبدهای فیروزه ای 

باشیم.

برخی مســئوالن، برای کاهش ضایعات نان و دســتیابی به 
صرفه جویی هــای ارزی، تغییر الگو و پخــت و مصرف آن از 
سنتی به ماشینی را پیشنهاد می کنند و اعتقاد دارند عادت 
دادن ذائقه مردم به نان های سنتی، عاملی در روگردانی آنها 

به نان های ماشینی بوده است.
نان یک برکت الهی است که ضایعات آن به سه بخش مردمی، 
نانوایان و کیفیت آرد گندم مربوط اســت؛ اما الگوی صحیح 
نگهداری و مصرف نان در کاهش ضایعات آن خیلی موثر بوده 

و بهتر است مردم به اندازه نیاز خریداری کنند.   
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
می گوید: روزانه 7۰ تن مواد بازیافتی از درب منازل ســطح 
شهر، ایستگاه های ثابت بازیافت و اماکن تجاری مثل بانک ها، 
هتل ها و رســتوران ها غیر از معابر شهر جمع آوری می شود 
که ۵ درصد از کل پسماند خشــک جمع آوری شده در شهر 

اصفهان، مربوط به ضایعات نان است.
امیر حسین کمیلی در گفت وگو با ایمنا می افزاید: نگهداری 
ضایعات نان کار آســانی نیســت. بخصوص اگر نان رطوبت 
داشته باشــد و در نایلون های دربسته نگهداری شود، دچار 

کپک زدگی می شود.
وی ادامه می دهد: کپــک زدگی نان، هــم در منزل اتفاق 

می افتد و هم در هنگام جمع آوری و قرارگرفتن در چرخه که 
احتمال انتقال کپک به نان های  سالم وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه ضایعات ســالم نان برای خوراک دام استفاده 
می شود و مابقی آن مناسب نیست، تصریح می کند: اگر نان 
کپک زده را به عنوان خوراک به دام بدهند، سمی درون آن 
ایجاد می شــود که به شیر و گوشت دام و ســپس به انسان 
انتقال می یابد که بسیار خطرناک بوده و یکی از عوامل بروز 

سرطان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه نان ها نباید بــه صورتی که در حال حاضر 
مرسوم است، جمع آوری شود، اظهار می کند: در گذشته های 
دور، نمکی هایی در کوچه ها دیده می شدند که ضایعات نان 
را جمع آوری کرده، در ازای آن به افــراد نمک می دادند و 
بالفاصله نان را به مصرف دام های دامداری ها می رساندند؛ 
اما امروزه با توجــه به اینکه زمان زیادی طول می کشــد تا 
ضایعات نان به مصرف دام ها برسد، الجرم سم کپک در نانی 

که نگهداری می شود، ایجاد خواهد شد.
ضایعات نان به کود آلی تبدیل می شود

کمیلــی تاکید می کنــد: نانوایی هــا هنگام پخــت نان و 
شــهروندان در خرید به اندازه نان و مصرف صحیح آن دقت 

کنند تا اضافه ای از نان باقی نماند.
وی تصریح می کند: چنانچه شــهروندان نان را بیش از حد 
نیاز خریداری می کنند، حتما آن را در فریزر نگهداری کرده 
و در موقع مصرف هم رعایت کنند تا ضایعات نداشته باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه اگر نان ضایعاتی دارد، شــهروندان آنها را به 
صورت طوالنی مدت نگهداری نکنند، می گوید: با توجه به 
اینکه مواد غذایی اضافه هم برکت خداســت، مردم اصفهان 
ضایعات نان را در پسماندهای تر نمی ریزند؛ بلکه جزو پسماند 

خشک قرار می دهند تا به چرخه طبیعت باز گردد.
وی معتقد است که خاک به کود آلی نیاز دارد و بهترین مواد 

مغذی برای تهیه کود آلی، مواد خوراکی هستند.
کمیلی یادآور می شــود: در کارخانه پردازش، ضایعات نان 
به کود آلی تبدیل شــده و به مصرف کشــاورزی و تولیدات 
ارگانیک می رسد؛ از این رو برکت خدا از بین نمی رود. اما در 
عین حال ضایعات نان را باید به حداقل رساند و مدت زیادی 

نگهداری نکرد.
ضایعات نان خشک کاهش یافته است  

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان نیز در این 
ارتباط اظهار می کند: در هر کدام از شــرکت های خدماتی 
جمع آوری پسماند شهر اصفهان، یک نفر به عنوان مسئول 
آموزش فعالیت می کند؛ البته در مناطق وسیع و پر جمعیت 
دو نفر مســئول آموزش به کار گرفته می شــوند تا مباحث 
آموزشی از جمله آموزش های مربوط به نگهداری ضایعات 

نان را به شــهروندان ارائه 
کنند.

در  ســاکتی  غالمرضــا 
گفت وگو با ایمنا می افزاید:  
هــر شــرکت خدماتی که 
اقدامی نوین در راســتای 
تفکیک از مبدأ پســماندها 
انجــام دهــد، تا ســقف 
۲میلیــون تومــان پاداش 

می گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه 
جــزو  نــان  ضایعــات 
پســماند آلی به شمار می 
در  اظهارمی کنــد:  رود، 
خودروهــای جمــع آوری 
خشــک،  پســماندهای 
باوجــود اینکــه ضایعات 
نــان جــزو پســماندهای 
خشک نیست، باکس های 

مخصوص جمع آوری ضایعات نان در نظر گرفته شــده تا به 
مرکز پردازش تحویل داده شود. رییس اداره خدمات شهری 
شهرداری اصفهان تاکید می کند: ضایعات نان خشک با توجه 

به آموزش های ارائه شده کاهش یافته است.

مدیرکل امور عشـایر اسـتان صبح  دیروز بـا فرماندار اصفهـان دیدار کرد 
و ضمـن ارائه گزارشـی از اقدامـات و خدمات ارائه شـده به عشـایر بخش 

جرقویه سـفلی به ویژه نصرآباد، به مسـائل و مشـکالت آنـان پرداخت.
احمد رضوانـی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار اصفهان نیـز در ایـن دیدار، 
با اشـاره بر اینکه سـهمی از ارزش افـزوده در برنامه ششـم توسـعه برای 
عشـایر لحاظ شـده اسـت، ابراز امیـدواری کرد کـه بـرای تخصیص این 
سـهم از ارزش افـزوده بـرای عشـایر، اقدامـات و پیگیـری هـای الزم را 
انجـام خواهیـم داد.  فرمانـدار اصفهـان با بیـان اینکه مـا آمـاده هرگونه 
همـکاری در جهت تسـهیل امور عشـایر هسـتیم، تصریح کرد: عشـایر، 
نمادی از اقتصـاد مقاومتی هسـتند و در همه زمینه ها آمـاده همکاری و 
 پیگیری بـرای رفع مشـکالت آنان و ایجاد اشـتغال و عرضه تولیداتشـان 

هستیم. 

فرماندار اصفهان: 

عشایر، نمادی از 
اقتصاد مقاومتی هستند

مدیـر کل سـازمان حـج و زیـارت اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه تدابیـر 
صورت گرفته بـرای اعـزام زائـران اربعین حسـینی اظهـار داشـت: زائران 
باید بـا ثبـت نـام در سـامانه سـماح و تحویـل مـدارک بـه دفاتـر زیارتی 
مجاز، درخواسـت ویزا کنند.غالمعلـی زاهدی  افـزود: اخذ ویـزای اربعین 
حسـینی صرفا توسـط سـازمان حـج و زیـارت و از طریق سـامانه سـماح 
و ارائـه گذرنامه بـه دفاتـر زیارتـی مجاز انجـام می شـود. مدیـر کل حج و 
زیارت اسـتان اصفهان بیان کـرد: ارائه روادیـد اربعین در مـدت ۳ روز بعد 
از تحویـل مـدارک به دفاتـر زیارتـی انجـام می شـود.وی تصریح کـرد: به 
زائـران توصیه می شـود تهیـه روادید خـود را به روزهـای نزدیـک اربعین 
موکول نکنند تـا مراحل صـدور روادید در زمـان کوتاه تری صـورت گیرد.

زاهدی از عالقه مندان به زیارت اربعین حسـینی خواسـت حتمـا به دفاتر 
مجاز زیارتی، مراجعـه و از ثبت نـام در غیر از مراکز مجاز خـودداری کنند.

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان اصفهان:

زائران اربعین برای ویزا به سازمان 
حج و زیارت رجوع کنند

میزان ضایعات مواد غذایی، بسته به نوع ماده غذایی و کشاورزی مختلف، متفاوت است و با توجه به مصرف 
ساالنه نان و غالت در کشور که مقدار آن حدودا به 1۲ میلیون تن در سال می رسد و نسبت به دیگر کشورها 
باالترین مصرف سرانه را شامل می شود، تنها در همین بخش ضایعاتی به مراتب زیاد و حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد وجود دارد.

ضایعات نان، 5 درصد پسماندها ی خشک شهر را تشکیل می دهد؛

برکتی که خاک می شود

 نگهداری 
ضایعات نان کار 
آسانی نیست. 

بخصوص اگر نان 
رطوبت داشته 

باشد و در نایلون 
های دربسته 

نگهداری شود، 
دچار کپک زدگی 

می شود

+ اصفهان
شــهردار اصفهان صبح دیروز با  مدیر کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی  استان اصفهان و مدیر کل بهزیستی  دیدار کرد.
اصفهان، مرکز همزیستی ادیان توحیدی است

قدرت ا... نوروزی دردیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اظهارکرد: نهادهای محلی در اعتمادسازی بین دولت و مردم 
بسیار نقش دارند؛ به طوری که این مهم عالوه بر رفع بسیاری 
از مسائل دولت، باعث تحول در روابط بین الملل نیز می شود.

وی با اشاره به اینکه تکریم ادیان توحیدی در راستای وفاق 
ملی نقش مهمی دارد، افزود: با توجه به اینکه اصفهان مرکز 
همزیستی ادیان توحیدی اســت، باید از این ظرفیت برای 
مبحث مهم گفت وگــوی ادیان و پیــروان مذاهب مختلف 

استفاده کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در ادامه این دیدار 
تصریح کرد: اصفهان نیاز به زیرساخت های فرهنگی و هنری 
دارد؛ به طوری که در این حوزه ها نســبت به استانداردهای 

شاخص بین المللی و جهانی ضعف داریم.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی، توجه به بخش 

خصوصی و مشارکت مردم و فعاالن عرصه فرهنگی و هنری 
را مهم خواند و اظهار داشــت: الزم است در زمینه موسیقی 

اقدامات خاصی صورت گیرد.
امکانات مورد نیاز برای رشد و بالندگی کودکان 

فراهم شود
همچنین شــهردار اصفهان در دیدار با مدیر کل بهزیستي 
و جمعي از کودکان شــهر در مراسمی که به مناسبت هفته 
جهاني کودک برگزار شــد اظهار کرد:کودکان سرمایه هاي 
بزرگ جامعه براي آینده کشور هستند؛ لذا باید تمام مسئوالن 
امکانات الزم را براي رشد این ســرمایه ها فراهم کنند.وي 
خطاب به کودکان گفت: شــما در آینده کلید دار و سکاندار 
شهر و مملکت هســتید.وی ادامه داد: در همه جای دنیا از 
کودکان به عنوان آینده سازان نام برده می شود و از میان آنها 
رییس جمهور،شهردار و نمایندگان شورا و مجلس برگزیده 
مي شوند. شهردار اصفهان با تاکید بر تقویت هوش هیجاني 
کودکان ادامه داد: شــخصیت کــودکان در مهدکودک ها 
شــکل مي گیرد؛ بنابراین نقش مربیان در این زمینه بسیار 

ارزشمند است. وي با اشاره به وقوع دو جنگ جهاني در دنیا 
و وارد شدن آســیب به کودکان طي این جنگ ها بیان کرد: 
به همین دلیل سازمان ملل متحد در قالب انجمن حمایت از 
کودکان، چارچوبی برای حمایت و دفاع از کودکان فراهم کرد 
تا اقداماتي براي حفظ و نگهداري و حمایت از کودکان  صورت 
گیرد. نوروزي اضافه کرد: کنوانسیون هاي متعدد و میثاق نامه 
هایي براي حقوق کودکان در دولت ها به امضا رسیده و ایران 

نیز در سال 7۲ به این میثاق نامه پیوسته است.
وي با بیان اینکه کودکان باید در فضاي امن، سالم و شهري 
با هواي پاک زندگي کنند، گفت: کودکان بایستي در شهري 
شاداب به دور از افسردگي رشد کرده و پرورش یابند تا زمینه 

بالندگي و شکوفایي آنها فراهم شود.
شهردار اصفهان توصیه کرد: نباید تکنولوژي ها و فناوري هاي 
جدید، آینده کودکان را به مخاطره بیندازد؛ چرا که در حال 
حاضر آسیب ها و خطرات متعددي کودکان را تهدید مي کند.

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان در ادامه ایــن دیدار، 
ضمن ابراز خرســندي از انتخاب دکتر نــوروزي به عنوان 

شــهردار اصفهان، تصریح کرد: براي رشد کودکان شهر، به 
سیاستگذاري و برنامه ریزي هاي مدون و قابل عملیاتي شدن 
نیاز داریم. ســعید صادقی، به برنامه این اداره کل به منظور 
معرفی اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک اشاره کرد و 
یادآور شد: اداره کل بهزیستی استان اصفهان در تالش است 
تا به همراه نهادهاي دیگر ازجمله شهرداري، در قالب مشاوره، 
برنامه ریزی، همکاری و همیاری خدمات، برنامه ریزی های 

بهتری را برای احقاق حقوق کودکان انجام دهد.
وی تاکید کرد: کودکان نیاز به فضاهاي امن، حمل و نقل و 
هواي پاک و سالم و فضا هاي تفریحي دارند و حتي کودکان 

کار و حاشیه شهر نیز باید از این فضا ها بهره ببرند.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: شهرداري مناطق 
مي توانند با اســتفاده از ظرفیت هاي موجود در حوزه های 
فرهنگ ترافیک، حقوق شهروندی، مبانی دینی و آموزه های 
ملی و مذهبی، پیشــگیری از آلودگی های زیست محیطی 
و فرزند پروري، کالس هاي آموزشــي برگزار کنند؛ چراکه 

استعداد دریافت آموزش  توسط کودکان بسیار باالست.

 به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( 
در اصفهان برگزار می شود؛

 برگزاری نخستین جشنواره 
نمایشنامه نویسی روح ا... 

 به همت موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( استان اصفهان، 
نخستین جشنواره »نمایش  نامه نویسی روح ا...« در اصفهان برگزار می شود.

این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج اندیشه های امام خمینی)ره( و همراه 
با گرامیداشت اهل قلم و آثار فاخر نمایشی در زمینه سیره شخصیت و 
اندیشه  حضرت امام)ره( برگزار می شود.امام خمینی)ره( و بیداری اسالمی، 
مردم ساالری، ساده زیســتی، اعتدال، اخالق و کرامت انسانی، عدالت و 
عبادت از دیدگاه امام خمینی)ره(، سبک زندگی و روحیه شاعرانه وعواطف 
خانوادگی امام راحل)ره(، آزادگی، آزادی، صلح و اندیشه های حکومتی امام 
راحل)ره(، دفاع مقدس و انقالب اسالمی و تقریب مذاهب و اقلیت های 
دینی از دیدگاه امام خمینی)ره(، از جمله موضوعات این جشنواره است. 

شهردار اصفهان در دیدار با مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسالمی استان اصفهان:

نهادهای محلی در اعتمادسازی مردم نقش آفرینی می کند
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چرا عده ای در شرایط 
مشابه موفق نمی شوند؟

موفقیت و رشــد و تعالی می تواند یک مقوله مهم 
و حتی یک هدف اصلی در زندگی هر فرد باشــد؛ 
بنابراین یافتن رمز موفقیــت، امری مهم و حیاتی 

است.
بسیاری از عناصر کلیدی هســتند که انسان را به 
مراحل موفقیت آمیزی می رســانند؛ در حالی که 
بسیاری دیگر از انسان ها با این عناصر کلیدی فقط 
یک زندگی عادی را می گذرانند. صرفا زنده ماندن، 
هدف هیچ انسانی نیست و به همین دلیل بسیاری 
از افراد در ایــن مواقع در وضعیت ناســازگاری با 

زندگی قرار می گیرند.
محققان در حــال تحقیق و بررســی این موضوع 
هستند که چرا علوم انســانی در شرایط گوناگون 

و برای افراد مختلف واکنش های یکسانی ندارد.
طبق تحقیقات انجام شده در مجله »روان شناسان 
اروپایی«، زمانی که ادبیات مرتبط با مفهوم »رشد« 
مورد بررســی قرار گرفت، محققان با یک ســری 
عناصر کلیدی که ســبب زندگی موفق می شود 

مواجه شدند.
اینکه چرا برخی از انســان هــا در موقعیت های 
کلیدی در مرحله موفقی از زندگی به سر می برند 
و برخی دیگر خیر، یا به عبارتی چرا رمز موفقیت 
در همه انســان ها یکسان نیست، مســئله امروز 

بررسی است.
موقعیت های مناسب در زندگی

قرن هاســت که این پرســش برای روان شناسان 
مطرح اســت که چرا افراد طی شــرایط مشــابه 
واکنش های یکسان نشان نمی دهند و همه به طور 

یکسان تحت تاثیر قرار نمی گیرند؟!
یکی از پزشکان روان شناســی به نام دانیل براون، 
دانشمند ورزشی دانشگاه پورتسموث در انگلستان، 
برای بررســی ادبیات موجود در مورد این موضوع 
تالش های بسیاری کرده است تا بتواند پاسخ سه 

مقوله را بیابد.
نخســت اینکه دکتر بــراون و همکارانش تالش 
کردند تا یک مفهوم کامل از پیشــرفت شخصیتی 
پیدا کنند؛ پیشــرفتی که همه گروه های سنی، از 
نوزاد تا افراد بزرگسال تحصیل کرده را در بر گیرد.

دوم اینکه آنها کوشیدند تا اصول کلیدی را بیابند 
که همه انســان ها توانایی انجام آن را دارند تا به 

موفقیت و تعالی دست پیدا کنند.
و سوم اینکه راهکارهایی مناسب برای دستیابی به 

اهداف ذکر شده پیدا کنند.
برخی از مطالعات این تیم نشــان مــی دهد که 
کودکان چگونه رشــد ذهنی و اخالقی دارند و چه 
چیزی سبب می شود که برخی از افراد به موفقیت 
رسیده و برخی دیگر توانایی رسیدن به پیشرفت 

در زندگی را نداشته باشند.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

آمال )2(
مغیره به آرزویش رسید

مغیره بن شعبه از اهالی طائف، در سال پنجم هجری اسالم آورد و از 
افراد مکار و شیطان صفت و ریاســت پرست بوده است؛ به گونه ای که 
وقتی شنید معاویه، زیاد بن ابیه، برادر خوانده خود را به کوفه فرستاد 
تا اقامت گزیند و بعدا مغیره را از استانداری کوفه عزل و او را استاندار 
کند، کسی را در جای خود گذاشت و به شام نزد معاویه رفت و تقاضای 
انتقال از کوفه را کرد و گفت: من پیرشده ام؛ می خواهم درقرقیسا چند 
دهکده را در اختیار من بگذاری تا استراحت کنم! معاویه فکر کرد قیس 
که از مخالفین اوست و در قرقیسا به سر می برد، ممکن است با انتقال 
مغیره بر ضدش متحد شود. معاویه گفت: ما به تو احتیاج داریم؛ باید 
به کوفه بروی و مغیره با آرزومندی از رفتن امتناع می کرد. اما معاویه 

آنقدر اصرار کرد که او قبول کرد. 
نیمه شب وارد کوفه شــد و اطرافیان خود را دستور داد زیاد بن ابیه را 
روانه شام کنند. مدتی بعد معاویه سعید بن عاص را به جای او در کوفه 
منصوب کرد. مغیره نزد یزید رفت و گفت: چرا معاویه به فکر تو نیست، 
الزم است ترا به والیتعهدی و جانشــینی معرفی کند! یزید تحریک 
شد و به پدر این پیشــنهاد را کرد و با اصرار مغیره، یزید به جانشینی 

منصوب شد. 
معاویه حکومت مصر را بــه عمروعاص و حکومت کوفــه را به فرزند 
عمروعاص، عبدا... واگذار کرد. مغیره بن معاویه آمد و گفت: خود را میان 
دو دهان شیر قراردادی؟ معاویه دید حرف درستی است، لذا عبدا... را 
معزول ساخت و مغیره را دوباره با دو نقشه والیتعهدی یزید و در میان 
دوشیر قرار گرفتن، به حکومت کوفه منصوب کرد و هفت سال و چند 

ماه حکومت کرد و در سال 49 به مرض طاعون مرد.
عیسی و زارع

 گویند حضرت عیسی بن مریم علیه السالم نشسته بود و به مرد زارعی 
نگاه می کرد که بیل در دست داشت ومشغول کندن زمین بود. عیسی 
علیه السالم عرض کرد: خدایا، آرزو و آمال را از زارع دور گردان؛ ناگهان 

زارع بیل را به یک سو انداخت و در گوشه ای نشست. 
عیسی علیه السالم عرض کرد: خدایا، آرزو را به او بازگردان. زارع حرکت 

کرد و مشغول زراعت شد. 
عیسی علیه السالم از زارع پرسید: چرا چنین کردی؟ گفت: با خود گفتم 
تو مردی هستی که عمرت به پایان رسیده، تا کی به کار کردن مشغولی؟ 
بیل را به یک طرف انداخته و در گوشــه ای نشستم. بعد از لحظاتی با 
خود گفتم چرا کار نمی کنی؛ حال آنکــه هنوز جان داری و به معاش 

نیازمندی، پس به کار مشغول شدم.

باغ 
کاغذی

             
تبیین براهین اثبات خدا« اثرآیت ا... جوادی آملی را موسسه 
»اسراء« به چاپ رسانده اســت. قبل از ورود به ادله توحید 
خداوند متعال باید به سراغ کتابی رفت که امر اثبات وجود 
خدا را با دالیلی قطعی و روشن پیگیری کرده و جای کمتر 
سوالی را باقی بگذارد.کتاب تبیین براهین اثبات خدا )تعالی 
شأنه( که مجموع سلسه بحث های دین است، از آثار و تالیفات 
آیت ا... جوادی آملی اســت. این کتاب شامل براهینی است 
جهت اثبات وجود خدا که مولف محترم در هر یک از فصول 

آن، یکی از براهین را تشریح کرده و کوشیده است تا در ابتدای 
امر، براهین اثبات خدا را که توسط فالسفه غرب و شرق مطرح 
شده، با شکلی صحیح تقریر کند و سپس نقدها ی وارد شده 

به این براهین را پاسخ گوید.
 آزاد اندیشی این مولف تا این حد بوده است که از سطح یک 
متکلم باالتر رفته و فیلسوفانه حتی براهین سست اثبات وجود 
خدا را نقد کرده و به چالش کشیده و حدود و ثغور هر برهان 

را تبیین کرده است.

تبیین براهین اثبات خدا

بهترین شهرهای جهان برای زندگی)2(

دانستنی ها

عطر چشمان او
مادربزرگ می گفت: چربی را قدغن کرده اند، 
نمک، قند، گوشــت، همگی برایم قدغن شده؛ 
یکباره بگویید خدای نکرده بمیرم راحت شوم! 
او نمی دانســت که من خاطره را قدغن کردم، 
عکس را قدغن کردم، عطر را ، آهنگ را ، نگاه ر ا، 
آیینه را ؛ حاال هم هزاران سال است که مرده ام 

اما هنوز راحت نشده ام!

»عطر چشمان او«
 روزبه معین

ملبورن _ استرالیاحرف حساب
شاید بسیاری ملبورن استرالیا را به دلیل وجود مکان های 
هنری و آموزشی، به عنوان پایتخت فرهنگی بشناسند؛ 
اما در واقع ملبورن به غیر از داشتن چنین مکان هایی، 
ازنظر بازرگانی و توریسم نیز جایگاه باالیی دارد که سبب 
شده این شهر پرجمعیت رتبه سوم بهترین شهرهای دنیا 

برای زندگی را به خود اختصاص دهد.
تورنتو _ کانادا

مقام چهارم بهترین شــهر دنیا را تورنتو که بزرگ ترین 
شهر کاناداست به خود اختصاص داده. حضور جمعیت 
فراوان ساکنین، این شهر را از لحاظ جمعیتی درجایگاه 
اول در کانادا و در رتبه پنجم در آمریکای شــمالی قرار 
داده اســت. تورنتو را می تــوان از مهم ترین شــهرها 
درزمینه های هنر، توریســم، صنایع هوافضا و رسانه ای 
)به دلیل داشتن مراکز متعدد ماهواره ای و مخابراتی( 

دانست.
کلگری _ کانادا

باز هم شــهری در کانادا، در میان شهرهای برتر جهان 

برای زندگی جا گرفته است. شهر کلگری که چهارمین 
شهر پرجمعیت کانادا به شمار می رود، پر از کمپانی هایی 
است که درزمینه نفت و گاز فعالیت می کنند و همین 
وفور شرکت ها سبب شده تا آمار اشتغال در این منطقه 
باال باشد؛ در نتیجه زمینه ورود مهاجران زیادی را فراهم 

کرده است.
از دیگر ویژگی های این شهر، می توان به اکو توریستی 
بودن آن اشــاره کرد کــه علت آن هــم ظرفیت باالی 
اقتصادی موجود در آن اســت؛ البته این ظرفیت تماما 
اقتصادی نیست، زیرا این شهر یکی از مراکز ورزش های 

زمستانی  هم به شمار می رود.
هلسینکی _ فنالند

ششمین شهر لیســت بهترین شــهرها برای زندگی، 
پایتخت فنالند اســت. هلسینکی، شــهری با جمعیت 
یک میلیــون نفر اســت کــه در زمره شــمالی ترین 
شــهرهای کره زمیــن قــرار دارد و از لحــاظ وجود 
 مراکــز اقتصــادی و هنــری فــراوان، بســیار مورد

توجه است.
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