
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
No.2265.October 22. 2017  
12 Pages

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

یکشنبه 30 مهر  1396 | 2 صفر 1439
شماره 2265 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

گالیه نوروزی از ورود مدیریت شهری به مسائل غیر مرتبط:

 شهرداری
 متولی فرهنگ نیست

از پتانسیل جذب گردشگر اصفهان، 
برای اشتغال زایی استفاده کنیم
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از مسابقات تنیس
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چهارمحال می تواند در آینده 
ورزش کشور نقش آفرین باشد
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نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

صفحه8

 اصفهان در جذب گردشگر از دیگر کشورها عقب مانده است
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در هفتمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و 
فاضالب کشور، برای دومین سال پیاپی روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان مقام اول را به خود اختصاص داد.
هفتمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در 5 بخش برگزارشد 
که شامل اطالع رســانی و ارتباطات، انتشــارات، پژوهش و افکارسنجی، 
مدیریــت و برنامه ریزی و آموزش همگانی بوده اســت که آبفای اســتان 
اصفهان با کسب بیشترین امتیاز در تمام بخش ها، توانست به عنوان مقام 
اول روابط عمومی در گروه الف دربین شــرکت های آب و فاضالب کشــور 

معرفی شود.
مدیر روابــط عمومی و آموزش همگانــی آبفای اســتان اصفهان گفت: ما 
توانستیم با انسجام، تعامل و عملکرد مشترک، به یک فهم و خرد جمعی و 
در نهایت با عملکرد مطلوب، به جایگاه واقعی روابط عمومی آبفای اســتان 
اصفهان در کشور دســت یابیم؛ این درحالی اســت که برگزاری جشنواره 
ارزیابی روابط عمومی ها در کشور در چند ســال گذشته متوقف شده بود 
که در سال 94 مجدد فعال گردید و طی دوسال متوالی برگزاری ششمین 
و هفتمین جشــنواره در ســال های 94 و 95، روابط عمومی آبفای استان 

اصفهان به مقام اول دست یافت.
سیداکبر بنی طبا مشاور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: طی تعامل و ارتباط ســازنده بــا ارباب رجوع هــا در درون و برون 

سازمان سعی در تکریم ارباب رجوع داشــتیم؛ همچنین در چندسال اخیر 
اطالع رســانی به موقع و آموزش مصرف بهینه، فرهنگ ســازی و تبلیغ و 
ترویج مصرف آب، از جمله رویکردهای مهم روابط عمومی آبفای اســتان 

اصفهان بوده است.

 کسب مقام اول روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان 
در صنعت آب و فاضالب کشور

ادامه در صفحه11

روزانه بیش از یک میلیارد تومان برای زیبایی شهر هزینه می شود؛

جریان زندگی در نصف جهان
مدیران شــهری اصفهان معتقدند هزینه کردن درمسیر زیباسازی شهر، 
سرمایه ای برای نشاط شهر محسوب می شود؛ از این رو طی چند سال اخیر 
برای زیباسازی و تغییر سیمای شهر اصفهان اقدامات زیادی صورت گرفته است که 
این پروژه ها می توانند چهره واقعی شهر اصفهان را به مردم و گردشگران نشان دهند.

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه هنوز در کشور 
سندجامع زیباسازی تهیه نشده اســت، می گوید: البته شهرداری اصفهان ضوابط 

۲۰گانه ای برای زیباسازی شهر تهیه کرده و...

فرمانده انتظامی استان در حاشیه جلسه شروع به کار هیئت 
بازرسان اعزامی از ناجا اظهار کرد: ذات کار بازرسی و نظارت 
فی نفسه یک امر خیر است؛ به دلیل اینکه این بازرسی ها یک 
نگاه از بیرون به درون مجموعه انجام می دهد و باعث می شود 
اگر مشکلی هم در روند ارائه خدمات به مردم وجود دارد، در 
ســریع ترین زمان و به بهترین نحو رفع شود و یقینا این کار 

برای سازمان بسیار مفید خواهد بود.
سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه در تیم هیئت بازرسان 
ناجا، کارشناسان نخبه از هر یک از پلیس ها و معاونت های 
ستادی ناجا حضور دارند، عنوان کرد: حضور مستقیم این افراد 
در یگان های انتظامی یک استان باعث می شود نسبت به رفع 
مشکالت و نواقص موجود در ارائه خدمت به مردم اقدام کرده و 
در واقع همه بخش های ناجا در خصوص ارتقا و تقویت نیروی 

انتظامی آن استان یکدست و یکپارچه شوند.
فرمانــده انتظامی اســتان با بیــان اینکه معتقد هســتیم 
نظارت پذیری هر سازمان نشانه کمال، بلوغ، پویایی و بالندگی 
آن سازمان اســت افزود: امروز راهبرد نظام بازرسی نیروی 
انتظامی به طور اعم و دستگاه های نظارت کننده در این نیرو، 
ایجاد پویایی و ارتقای سازمان است و همین امر باعث شده که 

مردم بیشترین بهره را از این نظارت و ارزیابی ها ببرند.
این مقام انتظامی، بازرســی هــای دوره ای در ناجا را باعث 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در ســازمان، عنوان و 
بیان کرد: این نظارت ها از انحراف استانداردهای تعریف شده 
جلوگیری می کند؛ ضمن اینکه افراد خالق، دلسوز و اثرگذار 

برای سازمان نیز شناسایی و  تقدیر می شوند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه امروز یگان های نیروی 
انتظامی از بازرسی هایی که هر ساله انجام می شود استقبال 
می کنند، افزود: وقتی قرار اســت هیئتــی از مرکز بیاید و 
مجموعه انتظامی استان را به بهره وری برساند و مشکالت آن 
را رفع و رجوع کند، قطعا یگان ها نیز به این اعتقاد می رسند 

که  از این گونه بازرسی ها استقبال کنند.

فرمانده انتظامي استان:

 خدمت رسانی پلیس اصفهان به مردم
 با نظارت های ویژه ناجا ارتقا می یابد

رکود بازار موبایل اصفهان  در سایه اجرای طرح رجیستری؛

شـوک مـوقـت؟
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فعال محیط زیست:

نباید ذوب آهن در »اصفهان«  ساخته می شد
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حمید رضا فدائی- شهردار دولت آباد

»آگهی مزایده«  )نوبت دوم(

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به فروش دو دستگاه اتومبیل وانت 
نیســان اســقاطی و از رده خارج خود را از طریق مزایده عمومی به مراکز اسقاط خودرو 

زیرمجموعه معاونت نوسازی ناوگان کشور اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری: روز یکشنبه مورخ 96/8/7 

گشایش پاکت های مزایده: روز دوشنبه مورخ 96/8/8 
 محــل دریافــت اســناد: دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتی

  www.dolatabadcity.ir 
تلفن: ۰31-458۲۲۰1۰

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شهرداری دولت آباد

درگذشت والده گرانقدرحضرت عالی را تسلیت عرض نموده، برای شما 
و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته، غفران 

و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

جناب آقای غالمرضا قائدیها
مدیر کل محترم روابط عمومی استانداری اصفهان

روزنامه زاینده رود
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اسرائیل به پایگاه های ارتش سوریه حمله کرد
صهیونیست ها بار دیگر مدعی حمله خمپاره ای از سوریه به بلندی های جوالن اشغالی شدند 
و به این بهانه چند پایگاه ارتش سوریه را هدف حمالت تجاوزکارانه قرار دادند. صهیونیست ها 
مدعی شدند که بامداد روز شنبه دو گلوله خمپاره به بلندی های  جوالن اصابت کرده است.

خبر

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به 
جلساتی که در این شورا برای تصمیم گیری در خصوص 
حضور زنان در ورزشگاه ها در حال برگزاری است، گفت: 
رویکردهای مثبتی نسبت به حضور زنان و خانواده ها در 
ورزشگاه ها وجود دارد، اما حضور زنان به عنوان تماشاگر با 
پیش شرط  هایی برای مناسب سازی ورزشگاه ها و فراهم 

کردن شرایط سالم و امن برای آنها همراه خواهد بود.
زهرا آیت اللهی در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به اینکه 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده یکی از شوراهای 
اقماری شــورای عالی انقالب فرهنگی است و به عنوان 
نهادی فراقوه ای در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها 
تصمیم گیری خواهد کرد، گفت: در جلســه ای که هفته 
گذشته برگزار شــد، افراد با دیدگاه های متفاوتی در این 
زمینه حضور یافتند. در پایان این جلسه با مشخص شدن 
پیچیدگی هایی که در این خصوص وجــود دارد، به این 
نتیجه رســیدیم که تصمیم گیری در این مورد آن قدرها 
هم ساده نیست. حضور زنان در ورزشگاه ها ابعاد مختلفی 
دارد که نمی توان آن را تنها از یک زاویه دید. در جلسه ای 
که هفته آینده برگزار خواهد شد این موضوع به مصوبه ای 

قطعی خواهد رسید.

اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور که برای 
شــرکت در نهمین اجالس ســران ســازمان همکاری 
اقتصادی، به ترکیه سفر کرده بود، عصر جمعه در دیدار 
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه اظهارداشت: 
ایران و ترکیه به عنوان دو کشــور بــزرگ منطقه دارای 
توانمندی ها و ظرفیت های گسترده ای هستند که باید 
از آنها در مسیر توسعه و تحکیم روابط مشترک، استفاده 
شود.وی تسریع در به کارگیری پول ملی ایران و ترکیه 
در مبادالت تجاری مشــترک، 24 ساعته کردن فعالیت 
پایانه های مرزی، فعال تر کردن بخش های خصوصی ایران 
و ترکیه و تسهیل همکاری های بانکی و گمرکی را بخشی 
از تالش ها بــرای بهره گیری مناســب تر از ظرفیت های 
موجود و رساندن رقم تجاری دو کشــور به مرز سالیانه 
30 میلیارد دالر برشــمرد.جهانگیری با اشاره به مواضع 
مشــترک ایران و ترکیه در مسائل منطقه ای و همکاری 
دو کشور در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی افزود: عدم 
تغییر مرزهای جغرافیایی و حفظ تمامیت ارضی کشورها، 
امنیت منطقه و مبارزه با تروریســم، از اهداف مشترک 
ایران و ترکیه بوده و همکاری های دو کشور در این حوزه ها 

به نفع صلح و ثبات منطقه است.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان:

پرونده حضور زنان در ورزشگاه به 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید

جهانگیری در دیدار با اردوغان:

 همکاری  ایران و ترکیه
 به نفع صلح و ثبات منطقه است

سردار جزایری:

سپاه وارد لیست تروریست ها شود 
ارتش آمریکا هم تروریست می شود

سید عباس عراقچی:

هیچ امکانی برای مذاکره مجدد 
برجام وجود ندارد

سیدمسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
در گفت وگویی اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده 
در زمانه ای کــه قدرت های گرگ صفت مشــابه رژیم 

صهیونیستی و آمریکا وجود دارند، باید قوی بود.
وی با تاکید بر غیر قابل مذاکــره بودن صنعت دفاعی 
ایران بــا وجود تهدیدهــای طرف غربــی اضافه کرد: 
بلوف های سیاسی و فشــارهایی که وارد می شود برای 
جلوگیری از رشد توان دفاعی کشور است که ما بدون 

توجه به آنها به راه خود ادامه می دهیم. 
سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
ما اعالم کردیم که اگر ســپاه وارد لیســت گروه های 
تروریســتی شــود تمام ارتش آمریکا بــرای ما حکم 
نیروهای تروریست خواهد داشت و همان رفتاری که با 
تروریست ها داریم با آنها خواهیم داشت، اما این نکته 
هم مهم است که صدها هزار نیروی آمریکایی در منطقه 
ما حضور دارند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: 
خواسته های آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی در مورد 
منطقه و به خصوص ســوریه غیرقانونی و غیرمشروع 
است و ما در راستای خواست دولت و مردم این کشورها 

به آمریکا اجازه چنین کاری را نمی دهیم.

ســید عباس عراقچــی، معــاون وزیر امــور خارجه 
کشورمان که به روسیه سفر کرده اســت، روز گذشته 
در پنــل تخصصی برجــام در کنفرانس »عدم اشــاعه 
مسکو«ســخنرانی کرد. عراقچی در ســخنان خود در 
این کنفرانس تاکید کرد که برجام نه تنها دســتاوردی 
برای دیپلماسی در راســتای حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالفات به شمار می رود، بلکه فصل جدیدی نیز در نظام 

عدم اشاعه سالح های هسته ای گشوده است.
وی ادامه داد: به طور مسلم استمرار چنین فضای مخربی 
پیرامون ایران و برجام که منجر به کاهش منافع ایران از 
این توافق شده، غیرقابل قبول بوده و بی شک تبعات خود 

را خواهد داشت.
عراقچی گفت: آمریکا در حالی که خود ناقض برجام است، 
ادعای نقض برجام توسط سایرین را دارد و خود را در جای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده و زیاده خواهی 
هم می کند! این روال مسلما نمی تواند ادامه پیدا کند و 
آمریکا می بایست مسئولیت هرگونه تبعات این اقدام خود 
را بپذیرد. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: روشن و 
صریح می گویم که  هیچ امکانی برای مذاکره مجدد برجام 

و یا الحاق ضمائم و اضافات به آن وجود ندارد.

گزینه وزارت علوم نهایی شد
به گزارش مهر؛ یک منبع آگاه اعــالم کرد: منصور غالمی امروز به 
عنوان گزینه نهایی وزارت علوم به مجلس معرفی می شــود.بعد 
از انصراف خاکی صدیق از پذیرش ســکان وزارت علوم و معرفی 
ســید ضیاءهاشــمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به 
عنوان سرپرست وزارت علوم و فشــار جامعه علمی برای معرفی 
 هرچه زودتر وزیر علوم پیشــنهادی به مجلس، یک منبع آگاه در

 گفت وگو با خبرنگار مهر اعالم کرد: منصور غالمی، رییس دانشگاه 
بوعلی به عنوان گزینه نهایی تصدی پست وزارت علوم به مجلس 

معرفی می شود.

 توضیح نوبخت به مجلسی ها 
در مورد بودجه

سخنگوی هیئت رییســه مجلس از حضور رییس سازمان برنامه 
و بودجه برای توضیح پیرامون مبانی و اصالح ســاختار بودجه در 
جلســه امروز مجلس خبر داد.بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس گفت: محمدباقر 
نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه امروز میهمان صحن مجلس 
خواهد بود.وی افزود: قرار اســت نوبخت در این جلسه به توضیح 
پیرامون مبانی و اصالح ساختار بودجه بپردازد.سخنگوی هیئت 
رییسه مجلس اظهار داشــت: در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن 
جلســه در زمان حضور نوبخت هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و 

تصمیم نهایی در این باره متعاقبا اعالم خواهد شد.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خبر داد:

برگزاری جلسه ای جهت رفع اختالف 
نظر درباره افزایش نمایندگان

رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای 
اســالمی گفت: جلســه رفع اختالف افزایش تعداد نمایندگان تا 
40 نفر فردا برگزار می شــود.محمدجواد کولیوند در گفت و گو با 
خانه ملت، در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، اظهار داشت: روز دوشنبه هفته جاری)فردا(، جلسه ای از 
صبح تا ظهر در کمیسیون شوراها برگزار می شود تا موارد اختالفی 
با نماینده ها در خصوص افزایش تعداد نمایندگان را بررسی کنیم.

کولیوند در پاسخ به این سوال که چند نماینده به نمایندگان فعلی 
افزوده می شود؟ بیان کرد: اکنون افزایش تعداد نمایندگان تا 40 
نفر در جریان است.رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور 
در مجلس شورای اسالمی گفت: بعد از این جلسه اطالع رسانی های 

بیشتر انجام می شود.

ناوهای ایران در روسیه لنگر انداختند
ناوگروه جمهوری اسالمی ایران شامل چند رزمناو در آب های بندر 
ماخاچ قلعه پایتخت جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در کناره 
شمال غربی دریای خزر لنگر انداختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری 
اسپوتنیک روز شنبه اعالم کرد: کشتی های جنگی نیروی دریایی 
ایران از جمله ناوشکن دماوند و موشک انداز پیکان در سفر غیر رسمی 
وارد آب های خزری روسیه شدند.برپایه برنامه اعالم شده، فرماندهان 
نظامی ایران در این ســفر دریایی با فرماندهی نیروی دریایی خزر 
روسیه و »واسیلیف« رییس جمهوری داغســتان دیدار و مذاکره 
خواهند کرد.این دومین حضور ناوهای ایرانی در سال 2017 است و 

پیش تر در فصل بهار چنین برنامه ای انجام شده بود.

جوابیه معاون اقتصادی روحانی به روزنامه کیهان: 

من»دری« را به تیم مذاکره کننده 
هسته ای معرفی نکردم

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهوری در جوابیه ای 
به روزنامه کیهان؛ خبر معرفی دری اصفهانی به تیم مذاکره کننده 
توسط خود را»جعلی« خواند و از اینکه چنین خبری به رغم توضیح 
رسمی باز هم از سوی این روزتامه منتشر می شود، ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایرنا ؛در بخش هایی از متــن جوابیه محمد نهاوندیان 
به حسین شریعتمداری، مدیر مســئول روزنامه کیهان در پاسخ 
به مطلب منتشــر شــده در آن روزنامه این چنین آمده است:در 
شماره چهارشــنبه 1396/7/26 آن روزنامه، مطالبی درخصوص 
مصاحبه اخیر این جانب منتشــر شده است که به سبب شمول بر 
برخی موارد نادرست، شایسته اســت بنا به حکم قانونی، شرعی و 
اخالقی، برای تصحیح خطا و روشنگری اذهان، نکات زیر در همان 

صفحه منتشر شود:
متاسفانه به نحوی نامربوط، اشاره به خبر جعلی معرفی آقای دری 
از سوی این جانب به تیم مذاکره کننده هسته ای شده که بی پایه و 
نادرست است. وزارت خارجه صریحا اعالم کرده است که ایشان به 
عنوان کارشناس بانکی »معرفی شده از سوی بانک مرکزی«، مورد 
مشورت تخصصی تیم مذاکره قرار گرفته است و وزارت اطالعات، 
به عنوان دستگاه مسئول امنیتی کشــور، رعایت همه مالحظات 
امنیتی در مذاکرات را به عهده داشــته و تایید کرده است. معلوم 
نیست چرا یک ادعای کذب،با وجود توضیح رسمی تکرار می شود و 
منبعی که ناصالح و نامعتبر انگاشته می شود، مبنای نشر خبر کذب 
قرار می گیرد؟ رعایت تقوا در نقل خبر و موضع گیری براساس آن، 
وظیفه قرآنی و اخالقی اســت که از نیروهــای متعهد و اصیل در 

رسانه ها بیش از دیگران، انتظار آن می رود.

فرار یک کودک از محل درگیری 
مبارزان فلسطینی با نظامیان اسرائیلی

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

 ویروس همه پرسی استقالل
 به ایتالیا هم سرایت کرد

فارس : در دو ایالت ثروتمند ایتالیا به منظور استقالل، 
همه  پرسی برگزار می شود.

بنابرگــزارش آسوشیتدپرس؛رؤســای ایــاالت ونتو 
و لومباردی در تالشــند تا با تکیه بــر انحصاری کردن 
بهره های اقتصــادی ایــن مناطق از دولــت مرکزی، 
همه پرسی برگزار شود. از این رو مردم این ایاالت امروز 
به پای صندوق های رای فراخوانده شــده اند تا در این 
مورد نظر دهند.هر 2 نفر ســران منطقه تاکید دارند که 
برخالف همه پرسی کاتالونیا، ماهیت این همه پرسی با 
قانون اساســی ایتالیا همخوانی دارد.با این حال چنین 
اقدامی مانند تهدیدی برای دولت مرکزی ایتالیا محسوب 
می شود. ایاالت ونتو و لومباردی در مجموع 30 درصد 
از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تامین می کنند و حدود 
یک چهارم از رای دهندگان ایتالیایــی در این 2 ایالت 

زندگی می کنند.
این اقدام در شــرایطی صورت می گیرد که در اسپانیا 
همچنان تنش ها میان دولت مرکزی و ســران کاتالونیا 
 ادامــه دارد و مادریــد اقداماتی را علیــه دولت محلی

 پیگیری می کند.

اعالم آمادگی اقلیم کردستان 
برای گفتگوی بدون پیش شرط

به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز؛ جبار یاور، دبیرکل 
وزارت پیشمرگ اعالم کرد: نیروهای پیشمرگ به طور 
کامل در خارج از مرزهای کرکوک مستقر هستند.جبار 
یاور اعالم کرد که پیشــمرگ ها کامال خارج از مرزهای 
کرکوک هستند و ســالحی که غرب به آنها داده بود در 

درگیری ها به کار گرفته شده است.
یاور گفــت: عملیــات نظامی در طول مرزهــای اقلیم 
کردســتان با عراق ادامه دارد و ما نمی دانیم نیروهای 
عراقی بعد از کرکوک تا کجا تالش خواهند کرد.ارتش 
عراق و حشد شــعبی وارد درگیری های محدودی در 
منطقه ترکمان نشین »التون کوبری« شد و  بر آن تسلط 
یافت. این منطقه در شمال کرکوک و در 40 کیلومتری 

جنوب اربیل واقع است.
در همین حال و به گزارش خبرنگار شبکه العالم در عراق 
اقلیم کردستان عراق با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که 
این اقلیم  از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره اوضاع 
 در مناطق مورد اختالف، اســتقبال می کند که آماده 
گفت وگوی هر چه سریع تر با بغداد در چارچوب قانون 

اساسی عراق و بدون هیچ پیش شرطی است.

خبرگزاری آسوشــیتدپرس روز جمعه گزارش داد که به متن 
پیش نویس طرح این دو سناتور ارشد جمهوری خواه که راهبرد 
جدید دولت آمریکا در قبال ایران به آن بستگی خواهد داشت، 

دست یافته است. 
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا چندی پیش گفت که ترامپ 
از قوانین کنگره برای اعالم عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای 

ایران استفاده خواهد کرد.
آسوشتیدپرس مدعی شــده این طرح، که بر اساس پیشنهاد 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا تهیه شــده الزما توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 را نقض نمی کند، اما ممکن است با 
ملزم کردن ایران به شرایط جدیدی که  با آنها موافقت نکرده، این 

توافق را از مسیر خارج کند. 
آسوشیتدپرس نوشته از جمله مالک هایی که در این طرح باعث 
بازگشت تحریم ها علیه ایران می شوند، موارد زیر هستند: تست 
پروازی، ساخت یا استقرار موشک های بالستیک با قابلیت حمل 
کالهک های هسته ای، شامل هر گونه تالش برای تبدیل سکوهای 
پرتاب موشک های ماهواره بر به پرتاب کننده موشک قاره پیما 
و »هر گونه فعالیت مخفیانه برای دستیابی به مواد هسته ای یا 

تجهیزات الزم برای تولید مواد هسته ای«.
رسانه های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ خواستار تغییر متن 
قانونی موسوم به »بررسی توافق هسته ای ایران« است که در سال 
2015 با هدف اعطای نقش نظارتی به کنگره در موضوع برجام به 

تصویب قانون گذاران آمریکایی رسید. 
همزمان با سخنرانی ترامپ درباره ایران، دو نماینده جمهوری خواه 
آمریکایی از طرحی رونمایی کردند که خواســتار وضع شرایط 

جدید برای توافق هسته ای  ایران و گروه 1+5 است.
»باب کورکر«، رییس کمیته روابط خارجی ســنا و تام کاتن، 
نماینده جمهوری خــواه این مجلس، قانون گذارانی هســتند 
که پیش نویس این طرح را تهیــه کرده اند. »کورکر« و »کاتن« 
امیدوارند طرح پیشــنهادی جدید بتواند بــه ترامپ برای آغاز 
مذاکراتی دوباره با ایران بر سر پرونده هسته ای این کشور کمک 

کند.
دو سناتور آمریکایی گفته اند برای تهیه این طرح همکاری های 
نزدیکی با وزارت خارجه آمریکا داشــته اند، اما آنها هنوز آن را 

منتشر نکرده اند. 
تیلرسون هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت که این طرح 
خواستار مستقر کردن ساز و کارهایی موسوم به »نقاط ماشه « 
علیه ایران است که در صورت انجام برخی اقدامات از سوی تهران، 

به صورت خودکار تحریم ها علیه این کشور را کلید خواهد زد. 
دو سناتور آمریکایی در بیانیه ای که هفته گذشته منتشر کردند 
نوشــته اند از جمله مفاد کلیدی این طرح، »بازگشت خودکار 
تحریم های آمریکا علیه ایران، در صورت اقدام تهران برای کاهش 
زمان گریز هسته ای به کمتر از یک ســال و نزدیک تر شدن به 

ساخت سالح هسته ای است.«

خبرگزاری »سی ان ان« یک روز بعد از بیانیه این دو سناتور نوشت: 
این طرح قانونی خواستار آن است که در صورت تخطی ایران از 
محدودیت های جدیدی که شرایط آن تعیین می شوند، تحریم ها 

به صورت خودکار علیه این کشور بازگردند. 
طرح مشابه دیگری که قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه 
شود نیز در صدد است ایران را ملزم به پذیرش شرایط سختگیرانه 
جدید در زمینه برجام یا بازگرداندن تحریم های اقتصادی کند. 
»پیتر روسکام«، قانون گذار جمهوری خواه مجلس نمایندگان 

آمریکا در حال تهیه این طرح است. 
سایت انتخاب هم در گزارشی آورده است که روزنامه لبنانی البناء 
در این باره نوشته است: ایاالت متحده گزینه های زیادی در مورد 
توافق هسته ای با ایران در اختیار ندارد. لغو توافق، دشوار است؛ 
چرا که توافقی بین المللی و متشکل از طرف های متعدد می باشد. 
همانطور که موگرینی نیز اعالم کرده است که کلید لغو توافق در 
دست واشنگتن نیست و حتی نزدیک ترین هم پیمانان اروپایی 
آمریکا، یعنی انگلیس پایبندی خود به توافق هسته ای را قطعی 

می دانند.
دعوت واشنگتن به اصالح توافق، دعوتی غیر واقعی است؛ زیرا 

ایران حتی صحبت کردن در این باره را نمی پذیرد.
واشنگتن جز گزینه کناره گیری از توافق یا ادامه پایبندی به آن 
راه دیگری ندارد و ترامپ تصمیم گیری در این باره را به کنگره 

واگذار کرده است.
به احتمال زیاد، در ســایه توازن های موجود در داخل کنگره، 
سرنوشت این تصمیم مشابه سرنوشت پرونده استفاده از سالح 
شیمیایی توسط ارتش سوریه در ســال 2013 است که اوباما 
به کنگره واگذار کرده بود؛ یعنی عــدم اتخاذ هیچ تصمیمی و 

بازگرداندن توپ از کنگره به داخل کاخ سفید!
اما این بار خلع سالح شیمیایی سوریه توسط روسیه، برای کمک 
به اوباما و پایین آمدن او از درخت، در کار نیست؛ زیرا ایران از دادن 
هر امتیازی سرباز می زند و در این مسیر دیگر دولت های عضو 

توافق نیز با آن موافق هستند.
در صورتی که مهلت زمان 60 روزه به پایان برسد و کنگره رای به 
کناره گیری یا پایبندی به توافق را ندهد، تصمیم گیری به کاخ 
سفید واگذار می شود. جایی که ترامپ در بین مثلث وزیر دفاع، 
مشاور امنیت ملی و یکی از بزرگ ترین اعضای کاخ سفید گیر 
افتاده است و این سه نفر کناره گیری از توافق هسته ای را تایید 
نمی کنند؛ بلکه وزیر دفاع به صراحت گفته است که این توافق به 

نفع ایاالت متحده است.
بنابراین، توافق هسته ای باقی می ماند و ایاالت متحده از آن کناره 
گیری نمی کند؛ اما واشنگتن باید در نظر داشته باشد که تهران 
چیزی کمتر از پایبندی کامل به بندهای توافق را نخواهد پذیرفت  

که مهم ترین این بندها رفع تحریم هاست.

فارس : پیش نویس یک طرح قانونی جدید که قانون گذاران آمریکایی درباره توافق هســته ای برجام تهیه 
کرده اند، خواستار بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، در صورت تخطی این کشور از شرایط جدیدی است که 

مشخص شده است. 

جزئیات جدید از طرح سناتورهای آمریکا برای تغییر برجام؛

بازگشت توپ برجام به کاخ سفید ؟

ایلنا : رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اخبار شورا در صدا و سیما به 
طور کامل پوشش داده نمی شود، گفت: این در حالی است که شوخی های 

اعضا در جلسات شورای شهر به درستی در رسانه ملی منعکس می شود.
محسن هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با ایلنا از تشکیل کمیته ای برای 
بررسی شائبه ممنوع التصویری شهردار تهران در رسانه ملی خبر داد و گفت: 
کمیته ای برای بررسی دقیق این موضوع تشکیل شده است تا به طور دقیق 
بازتاب سخنان شهردار بررسی شود. وی افزود: اگر بازتاب سخنان شهردار در 
رسانه ملی به درستی صورت نگرفته باشد، رییس سازمان صدا و سیما را برای 
ادای توضیحات به شورای شهر دعوت می کنیم.رییس شورای شهر تهران 
در ادامه تاکید کرد که اخبار شورا در صدا و سیما پوشش داده می شود، اما 
نه به صورت کامل.هاشمی در پایان گفت: به طور مثال شوخی های اعضا در 
جلسات شورای شهر در صداوسیما به درستی منعکس می شود، اما در سایر 

موضوعات این کار به طور کامل صورت نمی گیرد.

انتقاد محسن هاشمی از صداوسیما؛

فقط شوخی  اعضای شورا 
به درستی منعکس می شود!

وزیر دفاع فرانسه، در ادامه موضع گیری مقام های کشورهای اروپایی علیه 
برنامه موشــکی ایران بر ضرورت مقابله با این برنامه، با وجود حفظ برجام 
تاکید کرد. به نوشته رویترز،»فلورانس پارلی« گفت: »ما به برجام نیاز داریم. 
لغو آن اولین گام به سمت جنگ های آتی خواهد بود.« وی اضافه کرد: » اما 
بایستی درباره فعالیت های بی ثبات کننده موشکی و منطقه ای ایران هم 
بسیار جدی باشیم. در این زمینه کار می کنیم.« اظهارات وزیر دفاع فرانسه، 
بعد از هم آوازی های اخیر مقامات کشورهای اروپایی با رویکرد دولت آمریکا 
درباره ضرورت مقابله با برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران مطرح 
شده است .»ژان ایو لودریان«، وزیر خارجه فرانسه چند روز پیش گفت که 
در سفرش به تهران، تالش خواهد کرد ایران را در این دو زمینه تحت فشار 
قرار دهد.فرانسه، همچنین اولین کشوری بود که در سایه تهدیدهای دولت 
آمریکا علیه برجام، بحث »توافق مکمل برجام« برای حل و فصل مسائل 

پیرامون برنامه موشکی ایران را مطرح کرد.

وزیر دفاع فرانسه:

باید برای مقابله با برنامه 
موشکی ایران جدی باشیم

برجاممنطقهسپاه
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خبر

افزایش سه برابری قطارهای اصفهان-زاهدان از ابتدای آبان ماه
مدیرکل راه آهن اصفهان از افزایش بیش از ســه برابری قطارهای مسیراصفهان-
یزد-کرمان- زاهدان از ابتدای آبان ماه خبرداد و گفت: حرکت قطار اصفهان- یزد-
کرمان-زاهدان و بالعکس، از هفته ای یکبار، به یک روز در میان تغییر خواهد کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

تکذیب خبر اوج گیری نرخ 
بلیت پروازهای اربعین

مدیر روابــط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری، 
اوج گیری نرخ بلیــت پروازهای اربعین با شــیب تند و 
فروش بلیت مسیر مشهد-نجف با قیمت ۲میلیون تومان 

را تکذیب کرد.
رضا جعفرزاده در واکنش به انتشــار خبــری مبنی بر 
اوج گیری نرخ بلیــت پروازهای اربعین با شــیب تند و 
فروش بلیت مسیر مشهد-نجف با قیمت ۲میلیون تومان 
گفت: نرخ بلیت پروازهای ایام اربعین با هیچ گونه افزایشی 
مواجه نبوده و شــرکت های هواپیمایی و دفاتر معرفی 
شده، ملزم به فروش بلیت در مسیرهای تهران- نجف- 
تهران، تهران- بغداد- تهران، با نرخ یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان؛ مشهد- نجف- مشهد، مشهد- بغداد- مشهد 
با نرخ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛ بلیت یکسره از مبدأ 
تهران ۶۰۰ هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف 

و بغداد ۷۵۰ هزار تومان خواهند بود.
وی با بیان اینکه پروازهای اربعین حسینی از ۱۳ آبان آغاز 
شده و تا ۲۲ آبان ماه ادامه خواهد داشت، افزود: هرگونه 
فروشی خارج از نرخ اعالم شده تخلف محسوب می شود 
و در صورت ارســال شکایات از طریق ســایت سازمان 
هواپیمایی کشوری به نشــانی www.cao.ir به طور 
حتم با متخلفان برخورد خواهد شد. وی افزود: سازمان 
هواپیمایی کشــوری، به منظور ساماندهی و جلوگیری 
از اختالل در فروش بلیت پروازهای ایام مذکور، لیست 
تکمیلی )پیوســت( نمایندگان رســمی فروش بلیت 
پروازهای ایام اربعین را جهت رفــاه متقاضیان، با ذکر 
آدرس و شــماره تلفن های آن مراکز اعالم کرده است؛ 
همچنین عالوه بر دفاتری که نام آنها در جدول پیوست 
آمده است، نمایندگی فروش شرکت های هواپیمایی نیز 
آمادگی خود را برای ارائه بلیت اعالم کرده اند. مدیر روابط 
عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواست 
تا از خرید بلیــت از مراکز غیرمجاز خــودداری کنند و 
چنانچه شــاهد فروش بلیت توسط ســایت ها و مراکز 

غیرمجاز باشند، با آنها برخورد خواهد شد.

رییس خانه صنعت ومعدن ایران، صادرات را تنها راه نجات تولیدکننده 
و صنعت کشورمان دانســت و گفت: برای توسعه صادرات، باید کاالهای 
باکیفیت و دارای بســته بندی شــیک و بازار پســند تولید کرد. سید 
عبدالوهاب ســهل آبادی، رفتار صادقانه سیاســی  ایران و پایبندی به 
معاهده های سیاسی را عاملی برای اثبات صداقت کشورمان به دنیا  دانست 
و افزود: در جهان تجارت، صداقت طرف تجاری یکی از مهم ترین عوامل 
برای ترغیب به مشارکت تجاری است. وی با اشاره به فرصت مناسب ورود 
به بازار سوریه گفت: اکنون بازار کشورهای همسوی سیاسی با کشورمان، 
فرصتی است که نباید از دســت  برود. ســهل آبادی مهم ترین چالش 
روبه روی صادرات کاالی ایرانی را قیمت گران اجناس در مقایسه با دیگر 
کاالها برشمرد وافزود: با ایجاد زیر ساخت های مناسب همچون اصالح 

نظام حمل و نقل کشور، هزینه های تولید و صادرات کاهش می یابد.

صادرات؛ تنها راه نجات 
تولیدکنندگان کشور

سکه تمام بهار آزادی
12،680،000 ریال)طرح جدید(

6،570،000 ریالنیم سکه

۳,750,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،22۳،280 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نماینــده مردم فریــدن در مجلس گفت: ســهام عدالــت حق مردم 
اســت و این حرف که واریز نکردن مبلغــی ازجانب مــردم در ابتدا 
 باعث شود مابقی ســهام عدالت به مالکیت دولت درآید، مغایر قانون

 است.
اکبر ترکی درمورد صحبت برخی مسئوالن مبنی بر اینکه برای سهام 
عدالت در ابتدا باید  مبلغی از جانب مردم واریز شود، گفت: اینکه ابتدا 
مردم باید مبلغی را واریز کنند و بعد از آن، از میزان سود نهایی مبالغی 
به آنها بازگردانده شــود و در غیر این صورت مابقی ســهام عدالت به 

مالکیت دولت درمی آید، مغایر قانون است.
وی افزود: چنین اقدامی مشــکالتی را به وجود خواهد آورد و مطمئنا 
باید بحث هایی در مجلس و دستگاه های مرتبط برای حل این موضوع 

انجام شود.

سهام عدالت حق مردم است 
نمی توان آن را پایمال کرد

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: ارتقای سطح تکنولوژیکی صنعت استان، در گرو تعامل 
مراکز آموزشی معتبر و شرکت شهرک های صنعتی استان است.
علیرضا شجاعی با تاکید بر ضرورت توجه به آموزش در توسعه 
صنعتی استان، از برنامه های ویژه شرکت شهرک های صنعتی 

استان برای حمایت از توسعه خدمات آموزشی کاربردی به صنایع 
کوچک و شرکت های مستقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
استان خبر داد و افزود: ارتقای سطح تکنولوژیکی صنعت استان 
در گرو تعامل مراکز آموزشی معتبر و شرکت شهرک های صنعتی 
استان است. وی اظهار داشت: متاسفانه چالش ها و مشکالتی 

مانند مشکالت مالیاتی، کمبود ســرمایه در گردش، برخوردار 
نبودن از بازارهای مناسب صادراتی و داخلی و مشکل فروش و ... 
سبب شد تا آموزش کاربردی و پرورش نیروی انسانی ماهر )که از 
پیش شرط های توسعه صنعتی هرشرکتی است(، از اولویت اصلی 
شرکت های صنعتی و تولیدی کشور خارج شده و تامین سرمایه 
در گردش، بازاریابی و فروش و رفع مشکالت مالیاتی و بیمه ای، 
به دغدغه اصلی صنعتگران تبدیل شود. معاون صنایع کوچک 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، رسالت اصلی این 
شرکت را حمایت از صنعت  اســتان دانست و تصریح کرد: این 

شرکت با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به آموزش، طی تعامل 
با متولیان بخش آموزش در سطح استان مانند دانشگاه ها، مراکز 
آموزشی بخش خصوصی و غیر انتفاعی، سازمان فنی و حرفه ای 
و... در این زمینه گام های اساســی برداشته است. وی حمایت 
از صنعتگر را پیش شــرط اصلی همکاری شرکت شهرک های 
صنعتی و مراکز آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و افزود: سیاست 
اصلی مدیر عامل این شــرکت نیز همکاری با مراکز آموزشــی 
معتمد سازمان صنعت، معدن و تجارت و مراکز معتبر دانشگاهی 

و آموزشی استان است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

ارتقای سطح تکنولوژیکی صنعت،در گرو تعامل با مراکز آموزشی است

این روزها اگر به بازار گوشــی تلفن همراه سری زده باشید، 
خواهید دید که از رونق این بازار بسیار کاسته شده و کمتر 
خرید و فروشــی صورت می گیرد؛ این درحالی اســت که 
به اظهار فروشــندگان، این بازار در هفته گذشــته بدترین 
وضعیت فروش را پشت سر گذاشــته که به نوعی حتی طی 
سال های اخیر بی سابقه بوده اســت. نوسانات شدید قیمت 
به دلیل شایعات یکی از عواملی اســت که به این بی رونقی 

دامن زده است.
در این میان فروشندگان بازار تلفن همراه دارای دو دیدگاه 
متفاوت بودند؛ عده ای اظهار می کردند که اجرای این طرح 
به سود همه اقشار از فروشنده و خریداراست و ثبات قیمت 
که بسیار ضروری است را درپی خواهد داشت؛ به شرطی که 
تمام اصول آن به نحو احسن اجرا شود؛ چرا که اجرای نصفه و 
نیمه این طرح و یا ایجاد تبصره برای قشری خاص )آقازاده ها( 

به طور حتم چالشی جدید ایجاد خواهد کرد که اگر قرار است 
یک درصد گمرکی بر کاالها اعمال شــود، برای همه همین 
یک درصد باشد و در صورت رخ ندادن این موضوع، همچنان 

شاهد تفاوت قیمت و آسیب های آن در آینده خواهیم بود.
در سوی دیگر برخی از فروشندگان این بازار نگاه مثبتی به 
این طرح نداشته و حتی عنوان می کردند »با اینکه امروز آغاز 
اجرایی شدن طرح است اما هیچ دستورالعملی به دست ما 
نرسیده«. این دسته ادامه می دهند که طی این سال ها بارها 
این طرح عنوان شده بود اما در عمل اتفاقی را شاهد نبوده ایم 
چرا که زیرساخت های الزم برای اجرای آن، نیازمند زمان 

زیادی برای بررسی و اطالع رسانی است.
در کنار تمام هیاهوی بازار گوشــی تلفن همراه اما عده ای 
بی تفاوت نســبت به تمام این حواشــی مــی گویند: ۱۲ تا 
۱۶درصد افزایش قیمت در بازار موبایل، اولین شوکی بود که 

این خبر ایجاد کرده است.
از سوی دیگرمردم هم برای خرید عجله ای نمی کنند و فعال 
دست نگه داشته و منتظر مانده اند تا ببینند بازار گوشی تلفن 

همراه در موقعیت مطلوب قرار خواهد گرفت یا نه.
 بعد از چند بار اجرای ناموفق و یا به عبارت دیگر عنوان کردن 
طرحی برای پیشــگیری از ورود گوشــی های تلفن همراه 
غیرقانونی به کشور، این بار اما مســئوالن ادعا کرده اند که 
تا آخر پای اجرای طرح رجیستری ایستاده اند؛ طرحی که 
قرار است  در چند مرحله ثبات را به بازار تلفن همراه بیاورد. 
به گفته سخنگوی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، در 
مرحله اول، پایش کل شبکه اپراتورهای گوشی تلفن همراه، 
با هدف ثبــت و مانیتورینگ آخرین شناســه های ترکیبی 
گوشی و سیم کارت انجام می گیرد و ظرف چند روز بعد از 
آن، آخرین ورودی های گوشی و سیم کارت به شبکه تست 
خواهد شد و شناســه های ترکیبی مدنظر به عنوان شناسه 
مورد تایید طرح، ثبت می شــود؛ اما پس از تاریخ دوم آبان 
ماه، گوشی هایی که از نوع اعالم شده باشند، در صورت ورود 
غیرقانونی به کشور، در شبکه مخابراتی فعال نخواهند شد. 

در روزهای آینده به طور حتم بازار گوشی های تلفن همراه 
فراز و نشیب هایی را به خود خواهد دید؛ بنابراین باید منتظر 
ماند و دید که آیا این شــرایط به سود مصرف کننده خواهد 

بود یا خیر؟

اصناف

نامه رییس اتاق اصناف به رییس سازمان مالیاتی کشور؛

 بررسی تراکنش های بانکی
 اصناف غیرقانونی است

اتاق اصناف ایــران، در واکنش به تصمیم ســازمان امور مالیاتی 
مبنی بر بررسی تراکنش های مالی مؤدیان مالیاتی از سال ۹۱، با 
غیر قانونی خواندن این تصمیم، خواســتار ممانعت از صدور برگه 

تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.
کاهش درآمدهای نفتی دولت و برنامه هــای افزایش درآمدها از 
محل دریافت مالیات، باعث وارد آمدن فشــار به اصناف شــده و 
ســازمان مالیاتی به دنبال صدور برگه تشخیص و دریافت مالیات 

سال های گذشته است.
 یکی از نگرانی هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های 
مالی مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور اســت؛ به گونه ای که این 
تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته اند 
که این مسئله به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات ها را 

ندارد، غیر معقول است.
بنابراین گزارش، علی فاضلی رییس اتاق اصناف نیز طی نامه ای به 
رییس کل ســازمان امور مالیاتی، خواستار ممانعت از صدور برگه 

تشخیص تا پایان سال ۹۵  به جای سال ۹۱ شده بود.
در این نامه چنین آمده است: »همان گونه که مستحضرید، هدف از 
مبارزه با پولشویی، ضمن رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان 
و زیر زمینی،  تشویق به فعالیت های اقتصادی مبتنی بر شفافیت 
است؛ لذا با عنایت به چنین مهمی، صرفا بررسی تراکنش های بانکی 
افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی )همان گونه 
که در استان های قم و کرمان و ســایر استان های کشور به وضوح 

مشاهده می شود( فاقد وجاهت قانونی و عملی است.«

بازار

 قیمت انواع
اسپیکر )بلندگو( قابل حمل

 380.000
ریال

يورو کوانتوم مدل 
Cella LE-B404

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: متاسفانه برخی از 
فعاالن اقتصادی مخالف شفاف سازی هستند و امیدواریم با 
فعال سازی کامل سامانه های یکپارچه مالیاتی، وصول مالیات 

با عدالت بیشتری انجام شود.
مراد امیری اظهار داشت: بخشنامه بخشودگی ۱۰۰ درصد 
جرایم مالیاتی، به کلیه ادارات امور مالیاتی در سطح استان 

اصفهان ابالغ  شده است.
وی با اشاره به تکالیف و مقررات جدیدی که از طرف مجلس 
شــورای اســالمی در قالب قوانین مالیاتی به سازمان امور 
مالیاتی کشور ابالغ می شود، بیان کرد: قوانین جدید بعضا 
تکالیفی را بــرای مؤدیان به وجود آورده کــه در این زمینه 
الزم است مؤدیان درراستای عدالت مالیاتی و شفاف سازی 
فعالیت های اقتصادی، به انجام تکالیف قانونی اقدام کنند. 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره به جایگاه 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در شفاف سازی معامالت گفت: 
متاســفانه برخی از فعاالن اقتصادی مخالف شفاف سازی 
هستند و امیدواریم با فعال سازی کامل سامانه های یکپارچه 

مالیاتی، وصول مالیات با عدالت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی 
در راستای تحقق اهداف و برنامه های ابالغی ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به ویژه تحقق کامل مالیات بر ارزش افزوده، 
بیان کــرد: برنامه هــای اداره کل امور مالیاتــی به ویژه در 

حوزه وصول درآمدهای حاصل از مالیــات بر ارزش افزوده 
و واریز ۳درصد به حساب شهرداری ها و دهیاری های سطح 
استان، در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی همشهریان و 

هم استانی هاست.
امیری افزود: بر این اســاس درآمدهــای مالیاتی به عنوان 
یک ابزار مالی و اقتصادی، می تواند کمک شایانی به توزیع 
مناسب ثروت در کشور و ارائه خدمات باکیفیت و عادالنه تر 
و همچنین ارتقای سطح عمومی کیفیت زندگی هم وطنان 

و همشهریان کند.
وی همچنین با اشــاره به لــزوم فرهنگ ســازی مالیاتی 
خاطرنشــان کرد: امید اســت این اداره کل طــی تعامل با 
شهرداری اصفهان انتظارات مردم را پیگیری و محقق کند 
تا شهروندانی که همیشه همراه و همیار دولت و شهر خود 

بوده اند، شهری درخور مشارکت خود داشته باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگر بتوانیم صنایع گردشــگری را رونــق داده و صادرات 
صنایع دســتی را افزایش دهیم، گام بزرگی درراســتای 
رفع بیکاری برداشته ایم. حیدرعلی عابدی در گفت وگو 
با ایسنا درخصوص راهکارهای رفع معضل بیکاری، اظهار 
کرد: بحث اشــتغال بحث پیچیده ای است و نرخ بیکاری 
در استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها ۲/۵درصد 
بیشتر اســت. البته اســتان هایی مانند کرمان و یزد در 
اشتغال زایی بسیار موفق بوده اند به طوری که نرخ بیکاری 
در این استان ها بسیار پایین است. در کرمان توانسته اند 
جذب سرمایه را به خوبی انجام دهند. وی افزود: متاسفانه 
در استان اصفهان جذب سرمایه نداریم و این استان بیشتر 
مهاجرپذیر است؛ به همین دلیل متقاضی کار زیاد دارد. 
از طرفی بسیاری از کارخانه هایی که در اصفهان هستند 
به حالت نیمه تعطیل درآمده اند که این موضوع با قاچاق 
کاال به کشــور ارتباط مستقیم دارد. متاســفانه قاچاق 
درخصوص کاالهایی صورت می گیرد که در داخل تولید 
می شــود. عابدی افزود: اگر بتوانیم صنایع گردشــگری 
را رونق داده و صادرات صنایع دســتی را افزایش دهیم، 
گام بزرگی به سمت رفع بیکاری برداشته ایم. گردشگری 
زمینه مســاعدی دارد؛ بخصوص در گردشگری پزشکی 
می توانیم ســرمایه گذاری کرده و توجه افــراد را به این 

قسمت معطوف کنیم. در کل گردشگری باید زمینه ساز 
اشتغال بیشتر شود. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی گفت: درصد بیکاری، در کشور ۱۲ 
درصد و در استان اصفهان باالی ۱4درصد است که علت 
آن مهاجرپذیری استان و درصد تحصیل کرده های باالی 
آن است. البته رکود بی ســابقه در صنایع هم دلیل دیگر 
آن محسوب می شود. عابدی خاطرنشان کرد: در مقطع 
فعلی مهم ترین راهکار برای برون رفت از وضعیت بیکاری 
در کشور، رونق بخشــیدن به صنعت گردشگری است. 
خوشبختانه برای جذب گردشــگر کار زیادی نداریم که 
انجام دهیم؛ چراکه اصفهان چهره جهانی دارد. وی افزود: 
پتانسیل عجیبی در استان اصفهان برای جذب گردشگر 
داریم؛ درنتیجه نیازمند جذب ســرمایه  هستیم که باید 

درخصوص آن  برنامه ریزی کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

از پتانسیل جذب گردشگر اصفهان، برای اشتغال زایی استفاده کنیم

بامسئوالن

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان مطرح کرد:

فعال سازی سامانه های یکپارچه مالیاتی؛ راهکار وصول عادالنه مالیات

بازار موبایل اصفهان در اولین روز اجرای طرح رجیستری )شناسنامه دار کردن تلفن همراه در کشور(  فاطمه کاویانی
همچون هفته قبل از اجرایی شدن این طرح، دوران رکود خود را تجربه کرد.

 990.000
ریال

لی تی وی مدل 
LeUBS101

 2.990.000
ریال

ال جی
PH3G مدل

رکود بازار موبایل اصفهان  در سایه اجرای طرح رجیستری؛

شوک موقت؟

مدیرکل گمرک اصفهان در خصــوص اجرای قابلیت جدید 
ســامانه جامع امورگمرکی، گفت: در شــرکت های تولیدی 
شهرســتان کاشــان که به منظور پیگیری رونــد صادرات 
درخواست ارزیابی در محل ارائه می شود، پس از اخذ شماره 
ارزیابی از ســامانه پنجره تجارت فرامرزی، تمام تشریفات 

گمرکی توسط اظهارکننده صورت می گیرد.
اسداله احمدی ونهری با اشــاره به اینکه در راستای اجرای 

اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک، صادرات تولیدکنندگان 
شهرستان کاشان با حداقل تشریفات گمرکی انجام می شود، 
تاکید کرد: با این رویه، صادرکنندگان دیگر نیازی به حضور 

و مراجعه به گمرک ندارند.
وی در تشــریح این قابلیت جدید تشــریفات صادرات کاال 
)ارزیابــی در محل( بیان داشــت: در این راســتا ۹۰ درصد 
اظهارنامه هــای صادراتــی ارزیابــی در محــل گمرکات 

اســتان اصفهان، در مســیر ســبز و ۱۰ درصد بقیه نیز در 
مســیر زرد قرار می گیرند و بدون نیاز به بازرســی فیزیکی 
در گمــرک، مبــدأ کاال به مقصد مــرز خروج ارســال می 
 شــود و در صورت نیاز، بازرســی کاال در مرز خروج صورت 

می گیرد.
مدیرکل گمرک استان اصفهان پیرامون کاهش هزینه های 
صادرکنندگان کاال، گفت: کلیه هزینه های گمرکی شــامل 
»دیماند و ماموریت« که در گذشــته بــرای اظهارنامه های 
 صادراتی )ارزیابی در محل( دریافت می شــد، حذف شــده 

است.

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

هزینه های گمرکی اظهارنامه های صادراتی حذف شد
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پخش  برنامه »همراه با خرد« از شبکه چهار سیما 
برنامه گفت وگومحور »همراه با خرد« با موضوع علوم انســانی اسالمی در ۱۰ قسمت به 

تهیه کنندگی مهدی مسعودی از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.

در شهر

کانون عکس اصفهان برگزار می کند؛

»نخستین نگاه ها« 
کانون عکس اصفهــان ازروز پنجشــنبه ۲۷ مهرماه از 
ساعت ۱۷ الی ۲۳ در گالری خانه صفوی،آیین گشایش 
نمایشــگاه عکس کودکان و نوجوانان را برگزار می کند. 
این نمایشــگاه شــامل عکس های برگزیده از آثار علي 
پرورش، محمد فرحان منصــوري، امیر محمد دهقان، 
ســورن پیرجمال، یکتا امیــن الرعایایــی، پانیذ جان 
نثاري، پارمین زماني، پونه سیامکي، مبینا رضایي، ترنم 
شکیبایي، ســحر مومني، ماني زرگر، آوین زرگر، آتریا 
حاج سلطاني و مهدیس طراهان اســت. این کودکان و 
نوجوانان از تابستان سال گذشته به یادگیری و ممارست 
 تخصصی عکاسی در موسســه سرزمین قصه های کهن

 پرداخته اند.
این نمایشگاه تا ۳ آبان ماه از ساعت ۱۰الی ۱۳ و ۱۷ الی 
۲۳ در گالــری خانه صفوی بــه آدرس خیابان خاقانی، 
حدفاصل خواجه پطروس و وحید، جنب کوچه شماره 

۳۱ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

 حضور بیش از ۶۰روزنامه
 در نمایشگاه مطبوعات

براســاس آخرین خبرها بیش از ۶۰ روزنامه و موسسه 
مطبوعاتی در بیســت و سومین نمایشــگاه مطبوعات 
حاضــر می شــوند.برگزاری ۴ نمایشــگاه عکس ملی و 
بین المللــی، دو غرفه ویژه »شــهدای مدافــع حرم«، 
نمایشگاه عکس »میانمار« با آثاری از عکاسان بین المللی، 
غرفه ویــژه وزارت امــور خارجه، وزارت نیــرو و وزارت 
ارتباطات، جانمایی غرفه های روزنامه اطالعات، موسسه 
مطبوعاتی»جام جم«،خبرگزاری دفاع مقدس،موسسه 
مطبوعاتی»ایران«،موسســه »همشــهری« و روزنامه 
»شــهروند« از جملــه رویدادهــای اخیر در آســتانه 
 برگزاری بیســت و سومین نمایشــگاه مطبوعات کشور

 اســت. بیســت و ســومین نمایشــگاه مطبوعات از ۵ 
لغایت۱۲آبــان ماه در مصالی امــام خمینی)ره( تهران 

برگزار می شود.

تحدید حدود اختصاصی
7/624 شــماره صادره : 1396/42/427404 نظر با اینکه به موجب رای شماره 12427 
مورخ 1395/10/29 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4483/3777  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابراهیم امینی فرزند ابراهیم در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک با استناد به ماده 13 قانون مذکور طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/08/22 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. م الف: 23463 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )265 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

7/635 شماره: 612/95  به موجب رای شــماره 131 تاریخ 96/3/1 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین ارسالن 
فرزند بشیر شغل سنگ فروش به نشــانی تهران خ پیروزی خ کرمان خ طاهری ک نیک 
پرور ک 3 واحد4 محکوم است به پرداخت مبلغ 82/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 94/7/20 تا یوم الصول در حق خواهان ابراهیم سلطانی فرزند محمد 
علی شغل سنگبر به نشانی تیران شهرک صنعتی رضوانشهر خ 6 مرکزی سنگبری محک 
همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشــر حق االجرا که توسط احکام 
حقوقی احتساب و اخذ می گردد رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:288 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان تیران )215 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

7/636 شماره اجراییه:9610423630100146  شماره پرونده:9609983630100061 
شماره بایگانی شعبه:960063 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973630100601 محکوم علیهما: 1- حســن علی صادقی فرزند 
محمد 2- علیرضا شــریفی فرزند علی اکبر هر دو به نشــانی مجهول المکان به صورت 
تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
10/655/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در حق محکوم له اجرایی بانک انصار 
به نمایندگی آقای هادی میرزایی به نشــانی اصفهان خ شمس آبادی جنب بنیاد شهید  با 
وکالت محمد علی رضایی برزانی فرزند اصغر به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری خ 5 آذر  
اجرای احکام موظف اســت هنگام اجرا تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی را 
رعایت نمایند. 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: 289 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران و 

کرون)445 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

7/637 خانم مریم نوریان کوشکی دارای شناسنامه شــماره 653 به شرح دادخواست به 
کالسه  534/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان رمضان نوریان کوشکی به شناســنامه 55 در تاریخ 1396/3/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه 
مهرابی کوشــکی فرزند عبداله، ش.ش 27 )همسر( 2- اســداله نوریان کوشکی فرزند 
رمضان، ش.ش 339 )فرزند( 3- ابراهیم نوریان کوشکی فرزند رمضان، ش.ش 8 )فرزند( 
4- اکرم نوریان کوشکی فرزند رمضان، ش.ش 214 )فرزند( 5- خدیجه نوریان کوشکی 
فرزند رمضان، ش.ش 75 )فرزند( 6- مریم نوریان کوشکی فرزند رمضان، ش.ش 653 
 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5347 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/638 آقای یزدان میساموگوئی دارای شناسنامه شــماره 1543 به شرح دادخواست به 
کالسه  580/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رحم خدا میساموگوئی به شناسنامه 199 در تاریخ 1395/9/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه مختاری 
نژاد فرزند علی، ش.ش 632 )همسر( 2- یزدان میساموگوئی فرزند رحم خدا، ش.ش 1543 
)فرزند( 3- عرفان میساموگوئی فرزند رحم خدا، ش.ش 1130409759 )فرزند( 4- رحمن 
میساموگوئی فرزند رحم خدا، ش.ش 506 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 5349 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/639 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 960964 ح 4 به خانم مریم کرد فرزند محرمعلی خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای مجید اله وردی فرزند محمد 
ساکن خمینی شهر خ 17 شهریور جنب مسجد جامع منزل سخین پرنده به خواسته طالق 
به درخواست زوج ودر جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی 
روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی 
دادگستری خمینی شهر مراجعه نماید و یاچنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل 
از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی  وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5350 اجرای احکام شعبه 
چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
7/640 کالســه پرونــده: 300/96 حــل 1 شــماره دادنامــه: 96/6/15-575 مرجع 
رســیدگی: شــورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شــهر به نشــانی خیابان پاســداران 
مجتمع شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: حســن احمدیــان فرزند محمد 
به نشــانی خ کهندژ خ شــمس کوچه آذر، خوانده: حســن روزبان فرزند اســماعیل به 
نشــانی مجهول المکان، شــورا با بررســی جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را 
اعالم و مبــادرت به صــدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواســت آقای 
حســن احمدیان علیه آقای حســن روزبان فرزند اســماعیل به خواســته مطالبه مبلغ 
35/000/000 ریال وجه یک فقــره حواله به شــماره 2090779 تعاونی اعتباری ثامن 
االئمه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه شــورا نظر به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات 
 ارائه شــده و وجود اصل مســتندات در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و
 اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان به عمل 
نیاورده و نســبت به مســتندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است دعوی خواهان را 
وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی 
و از باب تسبیب به پرداخت  خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/3 تا زمان پرداخت 
اصل دین محکوم می نماید. این رای غیابی محسوب اســت و پس از ابالغ به مدت 20 
روز قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی بــه مدت 20 روز دیگر 
 قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شهر می باشد. 
م الف: 5351  شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )266 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/641 کالســه پرونده 1651/95 حل 4 شــماره دادنامه: 86 تاریخ رسیدگی: 96/1/30 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سید علی مهری 
به نشانی خمینی شــهر خ امیرکبیر نبش ک 106  فروشگاه لوازم خانگی سادات، خوانده: 
جمال کیانی  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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سید علی مهری فرزند عبدالکریم 
به طرفیت آقای جمال کیانی اشــترجانی فرزند علیرضا به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و 
سه میلیون ریال وجه نقد بابت سه فقره چک به شــماره های 072797/49-95/9/20 و 
072798/35-95/10/30 هر کدام بیست و چهار میلیون ریال و 072792/17 – 95/9/5 به 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال( به عهده بانک ملت شعبه شهرک صنعتی اشترجان 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 جلسه رسیدگی مورخه 
96/1/16  و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شورا  
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/1/16 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد 
و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 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 محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5356 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )419 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/642 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1432/95 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10 صبح مورخه 1396/10/13، مشخصات 
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی به وکالت ســمیه عرب به نشــانی 
اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3، مشخصات خوانده مجهول المکان: 1- محمود پنجه 
پور فرزند حسین 2- سکینه ریش فرزند عبداله،  خواسته و بهای آن:  تقاضای صدور حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 155/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام سایر خســارات، دالیل خواهان: 1- تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 5358 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/643 خواهان: آذر خطیری فرزند محمد، خوانده: حسن دلجو )دنجو( فرزند علی اصغر، 
خواسته: صدور حکم بر پرداخت وجه فقره چک شماره 014/342155 مبلغ شصت میلیون 
ریال با احتســاب تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم با احتســاب هزینه دادرســی، کالسه 
 پرونده: 228/96/ ش 1، وقت رســیدگی: 96/9/22 ســاعت 4 بعد از ظهر، محل حضور:
 شعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع در خ دولت مجتمع شوراهای حل اختالف نطنز، 
خواهان: خانم آذر خطیری فرزند محمد دادخواستی به طرفیت آقای حسن دلجو )دنجو( 
فرزند علی اصغر به خواســته مطالبه وجه چک و ... مطرح که به کالسه 228/96/ ش 1 
ثبت شعبه اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد 
و از طرفی وقت رســیدگی به تاریخ 96/9/22 ســاعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است لذا 
مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند در 
 دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ تلقی و شــورا مبــادرت به اتخــاذ نظریه خواهــد نمود. 
 م الف: 364 شعبه اول مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف نطنز )188 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي 

7/663 خواهان : خانم نیره جاوري ف کرمعلي دادخواســتي به طرفیــت خوانده آقایان 
مجیدعرب زاده مهیاري ف مهدي وفضل اله انصاري ف امیرقلي وخانم ســمیه جوادي 
ف مصطفي به  خواســته ابطــال قراردادمعامله یک باب منزل مســکوني داراي پالک 
ثبتي 1183 اصلي 2 شــهرضامطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده کالسه 
9609983647200235  بشــماره بایگاني 960238 شــعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان شهرضا واقع درشهرضا ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 20 / 10 / 96 ساعت 
00 : 11 صبح تعیین که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدني به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکي 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهي مي شود تاخوانده ظرف یکماه ازتاریخ انتشارآگهي به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خودنسخه ثاني دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 
مقرر فوق جهت رسیدگي دردادگاه حاضرگردد.  م الف: 637 زهرامنصف  مدیردفتر شعبه 

2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا  )144 کلمه، 2 کادر(

سردار آزمون بازیگر می شود
بهاره افشاری، بازیگر سینما و تلویزیون اینستاگرامش را با خبری 
از مستند »سریک« اسب قهرمان که سردار آزمون برای اولین بار 

در مقام بازیگر حضور دارد، به روز کرد.
مالک»سریک« سردار آزمون است که این روزها قهرمان مسابقات 
کورس ســوارکاری تهران شده،ســردار ادعا می کند که سریک 
پرافتخارترین اسب ایرانی است،ادعایی که چندان درست نیست 
اما به هر حال اسب ســردار در مدت اخیر افتخارات زیادی را در 
رقابت های کورس به دست آورده است؛ البته اسب مشهور او مدتی 
اســت به دلیل دوپینگ، اجازه حضور در رقابــت های مختلف را 
ندارد. بهاره افشاری با انتشار تصاویری از پشت صحنه این مستند 
نوشت: من سریک هستم، اسب قهرمان ایران ...من معروفم چون 

خوش صاحبم...
فیلمبرداری مستند سریک آغاز شد...

با بدقلق ترین بازیگر دنیا )سردار خان آزمون (در روزهای آغازین 
فیلمبرداری

اینستاگردی

تازه های نشر

 انتشار داستان هایی
 برای خسرو آواز ایران 

کتاب »بیداد سکوت« )داســتان هایی برای خســرو آواز ایران؛ 
محمدرضا شجریان( به تازگی راهی بازار شده است.

 این کتاب که توسط مجموعه ای از نویســندگان نوشته شده در
 ۸۰ صفحه و با قیمت ۵۰۰۰ تومان در نشر کتاب فانوس در قطع 

جیبی منتشر شده است.
در شــروع کتاب می خوانیم: از شــیراز، رازی باقــی ماند در متن 

کوچه هایی که از دست بهارنارنج ها کالفه بودند.
دلتنگ کنــج دنــِج حافظیه،دلتنگ تــار علیزاده،دلتنگ صدای 
شجریان،دلتنگ هجوم بی هوای حجم اندوه...،»گل چهره، مپرس، 

پروانه  تو، بی تو، کجا رها شد«...
از شــیراز، عطری باقی  ماند در متن آوازی که دست کودکی ام را 

گرفته بود و از خوابی به خوابی دیگر می برد... آرش معدنی پور.

همایون اسعدیان، رضا میرکریمی، سیروس الوند، مازیار میری 
و... جزو کارگردان هایی هستند که جدیدا با تلویزیون قرارداد 
بسته و کارشان را شروع کرده اند.عالوه بر اینها کارگردان های 
دیگر سینما مثل جواد شمقدری و مجتبی راعی هم به تلویزیون 
آمده و مشغول سریال سازی هستند. در کنار همه اینها حسن 
فتحی هم بعد از پایان تولید فصل سوم »شهرزاد« به تلویزیون 

بر می گردد تا مجددا در این رسانه، سریال تاریخی بسازد.
حال این سوال مطرح اســت که آیا با بازگشت این کارگردان 
ها به تلویزیون برای آنها، بــرآورد مالی باالتری در نظر گرفته 

شده است؟
 در ادامه این مسائل را بررسی می کنیم.

قطع رابطه در دوره سرافراز
در دوره ریاست محمد سرافراز، عمال پای کارگردان های مطرح 
ســینما و تلویزیون از فعالیت در این رسانه قطع شد. سرافراز 
معتقد بود که برآورد مالی کارگردان های ســینما نسبت به 
کارگردان های تلویزیونی باالتر است، اما کیفیت کار آنها با گروه 
دوم برابری می کند و اســتفاده از کارگردان های سینما فقط 
خرج اضافی روی دست آنها می گذارد. یعنی فرقی ندارد یک 
سریال را کارگردان مطرح و کاربلد سینما بسازد یا کارگردان 
جوان و تــازه کار تلویزیونی.به همیــن خاطرجلوی فعالیت 

کارگردان های سینمایی گرفته شد.

بازگشت با برنامه ریزی دقیق
بعــد از پایــان دوره ریاســت ســرافراز،تیم عبدالعلی علی 
عســگری سیاســت های پیشــین را احیا کردنــد و چندی 
اســت که مجددا پای کارگــردان های مطرح بــه تلویزیون 
باز شــده؛ نکته قابل توجه اینجاســت که مدیران تلویزیون 

برای دعــوت از ایــن کارگردان هــا هدف خاصــی دارند و 
 این طور نیســت که صرفــا بخواهند از اســم آنهــا در این

 رسانه استفاده کنند.
حســین کرمی، رییس مرکز امور نمایشــی معاونت ســیما 
اطالعاتی کلی درباره سریال های هرکدام از این کارگردان ها 
در اختیار رسانه ها گذاشته که نشان می دهد دعوت از هر کدام 

آنها با برنامه ریزی دقیق همراه بوده است.
اولین کارگردان ســینما کــه بعد از این تغییــر و تحوالت به 
تلویزیون برگشــت و شروع به ساخت ســریال کرد، همایون 

اسعدیان بود.
 او مجددا بــا یــک درام اجتماعی بــه تلویزیون برگشــته 
و تصویربرداری ســریال جدیــد خود به نام »ســوگند« را با 

حساسیت زیادی شروع کرده است.
رضا میرکریمی، کارگردانی که بعد از سال ها دوری از رسانه، 
در حال حاضر مشغول نگارش سریالی ۵۰، ۶۰ قسمتی برای 
تلویزیون است. این ســریال، درامی عاطفی است که در اواخر 

دوره قاجار و آغاز دوره پهلوی روایت می شود.
عالوه بر این دو، ســیروس الوند، نیز مشغول نگارش سریالی 
۴۰ قسمتی برای این رسانه اســت. از آنجایی که الوند، جنس 
مخاطبان عام را به خوبی می شناســد، احتمــاال اثرش برای 

تلویزیون هم به مذاق مخاطبان خوش می آید.

بازگشت فتحی و میرباقری با الف ویژه
در دور جدید بازگشــت کارگردان های مطــرح به تلویزیون، 
حســن فتحی و داود میرباقری هم به این رسانه بازگشته اند. 
آن طور که حسین کرمی اعالم کرده، میرباقری فعال بازنویسی 
۲۰ قسمت ابتدایی سریال »سلمان فارسی« را به پایان رسانده 
 و مشــغول نهایی کردن متن ۲۰ قســمتی دوم این ســریال

 است.
از طرف دیگر، حسن فتحی با تجربه ساخت سه فصل »شهرزاد« 
قرار است مجددا با یک ســریال تاریخی به تلویزیون برگردد. 
طبق گفته کرمی، او قرار است ســریالی تاریخی درخصوص 

هفت پهلوان از قومیت های مختلف ایران را بسازد.
عالوه بر اینها کارگردان های دیگر سینما مثل مجتبی راعی، 
جواد شمقدری و مازیار میری هم هســتند که برای ساخت 
ســریال به ســمت تلویزیون آمده اند. مازیار میری سه سال 
قبل، سریال »گاهی به پشت ســر نگاه کن« را برای شبکه دو 
ساخت و حاال قرار است سریال »هیئت مدیره« را برای شبکه 

پنج کلید بزند.
جواد شــمقدری پیش از این تجربه ســاخت سریال تاریخی 
»فرســتاده« را برای تلویزیون داشــت و حاال هم قرار است 
 ســریال »چراغ ملکوت« را درباره تســخیر النه جاسوســی

 آمریــکا بســازد. از میــان همــه ایــن کارگــردان هــا، 
فقــط مجتبــی راعی اســت کــه تجربه ســریال ســازی 
 نداشــته و مــی خواهــد بــرای اولیــن بــار ایــن عرصه

 را تجربه کند.

مشکل مالی تمام شد؟
باید این را در نظر داشته باشیم که سریال های کارگردان هایی 
مثل حسن فتحی،داود میرباقری و حتی رضا میرکریمی جزو 
سریال های الف ویژه تلویزیون هســتند و به لحاظ مالی، آثار 

گران قیمتی به حساب می آیند.
 همه اینها جزو مسائلی اســت که باید به مرور زمان مشخص 
شود. فعال همه ما از حضور این اسامی در تلویزیون خوشحالیم 
 اما معلوم نیســت در ادامه حضــور آنها در تلویزیــون با چه

 مسائلی رو به رو شویم.

بازگشت کارگردان های مطرح به عرصه سریال سازی؛

نجات سریال ها با برنامه ریزی دقیق
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ویژه 

ساینس: باستان شناسان آمریکایی یک اســکلت تقریبا کامل از  دایناسوری 
عظیم بــه نام تیرانوســوروس با قدمت ۷۶ میلیون ســال کشــف کرده اند؛ 
 این دایناســور میلیون ها ســال قبــل در آمریکای شــمالی می زیســته

 است.
 اســکلت مذکور به موزه تاریخ طبیعی یوتا برای مطالعات بیشتر منتقل شده 
و دانشمندان تخمین می زنند این دایناسور هنگام مرگ ۱۲ تا ۱۵ ساله بوده 

است.
 Teratophoneus طبق تخمین کارشناسان این اســکلت متعلق به گونه

curriei بوده که ۶۶تا ۹۰ میلیون سال قبل وجود داشته است.
  طول این دایناســور نوجوان ۵تا ۶ متر بوده و در کاوش ها مشــخص شد که

 ۷۵ درصد استخوان های آن حفظ شده است.
 اســکلت مذکــور در ســال ۲۰۱۵ و در ســازند کایاریوویتــس  واقــع در 
 دشت های مرکزی حفاظت شــده ســازمان GSENIM آمریکا کشف شده

 است.

اسکلت ۷۶ میلیون ساله یک دایناسور 
شناسایی شد

احراز هویت های آینده با عکس سلفی انجام 
می شود

شرکت »ویزا «مشغول ساخت پالت فرمی است که به اپلیکیشن بانک ها اجازه 
می دهد با انواع مختلف روش های احراز هویت بیومتریک همخوان شوند. این 

روش ها شامل اثر انگشت، صورت، صوت و ... هستند.
این شرکت که در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک کار می کند، قصد دارد 
با کمک این پالت فرم امکانی را فراهم کند تا مشتریان بتوانند هویت خود را 

احراز کنند و از خدمات بانک بهره گیرند.
این فنــاوری مشــابهت های دو تصویر را بــا یکدیگر بررســی و صالحیت 
 گواهینامه را نیز تایید می کند. تمام این فرآیندها در عرض چند ثانیه اتفاق

 می افتد.
همچنین کاربر می تواند با عکس سلفی خرید آنالین انجام دهد. هنگامی که 
تراکنشی به طور آنالین انجام می شود، بانک از مشتری می خواهد برای احراز 

هویت از خود سلفی بگیرد یا صدای خود را ضبط کند.
این پالت فرم ویزا که »Visa ID Intelligence« نام گرفته است، به بانک ها 
یا موسســات اعتباری اجازه می دهد فناوری های بیومتریک را به سادگی و 

بدون نیاز به زیربنای مخصوص برای اپلیکیشن های خود به کار گیرند.

محققان به تازگی فناوری خاصی را برای شارژ بی سیم پهپادها ابداع کرده اند که 
تامین انرژی این پرنده های بی سرنشین را تسهیل می کند.

این شارژر بی سیم به شکل یک صفحه نســبتا بزرگ طراحی شده که روی یک 
 چهارپایه قرار می گیرد. پهپاد بعــد از فرود آمدن  روی آن فرآیند شــارژ را آغاز 
می کند. ابعاد این صفحه که WiBotic PowerPad نام دارد، ۹۰ سانتی متر در 

۹۰ سانتی متر است.
این صفحه شارژ با طیف گســترده ای از پهپادهای تولیدی شرکت های مختلف 
سازگاری دارد و می تواند برای تامین انرژی آنها به کار رود. یکی دیگر از مزیت های 
این ابزار، امکان استفاده از آن در شرایط آب و هوایی مختلف است ؛ لذا می توان 
بدون نیاز به حمل پهپاد به نقاطی که در آنها شبکه برق در دسترس است، بدین 

شیوه آن را شارژ کرد.
هنوز در مورد قیمت و زمان عرضه این شــارژر بی سیم خبری در دست نیست، 
 اما انتظار می رود ایــن محصول در صورت عرضــه به بازار با اســتقبال مواجه

 شود.

علم پژوهی

کشف فسیل انسان نمای 9 میلیون ساله در اروپا
 تیمی از باستان شناســان آلمانی موفق به کشــف بقایای فسیل شــده دندان های
 انسان نمایی شده اند که ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار سال پیشینه داشته و گفته می شود این 

یافته جدید قادر به تغییر تمامی تاریخ شکل گیری بشر روی کره زمین است.

محققان به تازگی ابداع کردند؛

 تولید شارژر بی سیم برای پهپادها 

کنترل فشار خون با نور
محققان انگلیسـی موفق به ساخت دسـتگاهی شده اند 
کـه بـا تابـش نـور بـه پوسـت مـی توانـد فشـار خـون 
را کنتـرل کنـد. ایـن دسـتگاه کـه چند مـاه دیگـر در 
دسـترس قـرار مـی گیـرد بـرای نخسـتین بار توسـط 
محققان شـرکت فنـاوری هـای Tarilian Laser در 
لنـدن سـاخته شـده اسـت. حرکـت پرتوهـای نـور در 
واکنش به فشـار خون در رگ هـا تغییر می کنـد و این 
دسـتگاه با تجزیه و تحلیل این تغییرات کوچک، فشـار 
 TLT خـون را محاسـبه مـی کند.دسـتگاه مذکور کـه
Sapphire نام دارد به اندازه یـک ناخن و ضخامت آن 
 TLT Sapphire به اندازه یـک کارت اعتباری اسـت؛
روی یـک ناحیه از پوسـت قـرار می گیرد و توسـط یک 
چسـب زخـم در ایـن محل نگـه داشـته می شـود. این 
وسـیله به محـض تماس با پوسـت شـروع به سـنجش 
فشـار خون می کند و اطالعـات آن به صورت بی سـیم 
و دقیقـه بـه دقیقـه بـه یـک تلفـن هوشـمند یـا رایانه 

ارسـال می شـود.
یک حسـگر در این دسـتگاه هـر حرکت کوچـک را در 
ایـن پرتوهـا کـه به نظـر مـی رسـد متناسـب با فشـار 

خـون در رگ اسـت ، انـدازه مـی گیرد.
نتایـج اولیـه آزمایـش ایـن دسـتگاه نشـان داد کـه 
TLT Sapphire دقیـق تر از کاف های سـنتی فشـار 
خـون )دسـتگاه هـای معمولی سـنجش فشـار خون( 
اسـت.کاف های سـنتی فشـار خـون کـه با تشـخیص 
و اندازه گیـری ارتعاشـات خـون در برابـر دیـواره هـای 
شـریانی کار می کنند، بـا مشـکالت متعـددی روبه رو 
هستند.هدف از سـاخت TLT Sapphire ریشه کنی 
خطر فشـار خون ناشی از اسـترس و فشـار روانی است.

دوربین هواوی میت ۱۰ پرو، از 
»DxOMark «چه نمره ای گرفت؟

DxOMark در میان عالقه مندان هنر عکاسی به عنوان یک منبع 
معتبر شناخته می شود. این موسسه اخیرا دوربین گوشی هواوی 

میت ۱۰ پرو را نیز مورد بررسی قرار داده است.
اطالعات منتشر شده توسط این موسسه از این امر حکایت می کند 
که پرچمدار جدید سازنده چینی توانسته است در تست های مرتبط 
با عملکرد دوربین در DxOMark، مجموعا ۹۷ امتیاز کسب کند. 
بد نیست بدانید که آیفون ۸ و آیفون ۸ پالس اپل، گلکسی نوت ۸ 
سامسونگ و پیکسل ۲ گوگل در این تست ها به ترتیب ۹۴، ۹۴ و 

۹۸ امتیاز را کسب کرده اند.
طبق اطالعات منتشر شده توسط DxOMark، هواوی میت ۱۰ 
پرو تواسته اســت در تســت کارایی عکس ۱۰۰ امتیاز و در تست 
کارایی فیلم ۹۱ امتیاز کسب کند. این گوشی هوشمند همچنین 
به دلیل ارائه تصاویــر دارای جزئیات خوب و نویــز کم در حالت 
بزرگنمایی ۲ برابر، ۵ ستاره از طرف شرکت DxOMark دریافت 

کرده است.
جزئیات ارائه شده توسط این منبع معتبر همچنین نشان می دهند 
 )Wide aperture( که حالت تصویربرداری بــا دیافراگم بــاز
 Portrait( پرچمدار میت ۱۰ پرو هواوی در مقایسه با حالت پرتره
Mode( آیفون ۸ پالس اپل عملکرد بسیار بهتری دارد. DxO عالوه 
بر این گفته است که محصول جدید هواوی، فوکوس خودکار سریع 

و بسیار دقیقی را نیز در اختیار کاربر می گذارد.

 برخی از مشخصات 
گلکسی s9 و s9 plus لو رفت

مشخصات گلکســی اس ۹ و گلکســی اس ۹ پالس سامسونگ 
در فضای مجازی خودی نشــان داد. تفاوت ظاهــری چندانی در 
مدل های گلکســی اس ۲۰۱۸ با مدل های گلکسی اس ۸ وجود 
ندارد، اما مشخصات و ویژگی های ارتقا یافته ای در آنها خودنمایی 

خواهد کرد.
بر اساس شــایعاتی که از منابع کره ای به دست آمده، گلکسی اس 
۹ و گلکســی اس ۹ پالس سامســونگ با ویژگی باز کردن قفل بر 
اساس تشخیص چهره ســه بعدی همراه خواهند بود؛ بنابراین، به 
نوعی می توان سامسونگ گلکسی اس ۹ را اولین گوشی هوشمند 

اندرویدی با اسکن ۳D چهره به حساب آورد.
Benjamin Geskin با چند توئیت در شــبکه اجتماعی توئیتر 
برخی مشــخصات و البته شماره ســریال این گوشی ها را منتشر 
کرده است. گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پالس درست به مانند 
مدل های امســال یک نسخه آمریکایی و یک نســخه بین المللی 
خواهند داشت. نســخه ارائه شــده در بازارهای جهانی به تراشه 
سری اگزینوس ۹ با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری مجهزند و گوشی های 
گلکسی اس ۹ فروخته شده در بازار ایاالت متحده با اسنپدراگون 

۸۴۵ قدرت نمایی می کنند.
کوالکام و سامســونگ گویا قرارداد سال گذشــته خود را تمدید 
کرده اند. اولین محموله از تراشه های اسنپدراگون ۸۳۵ به گلکسی 
اس ۸ تعلق گرفت و شاید امســال نیز اولین محموله از تراشه های 
اسنپدراگون ۸۴۵ در دل گلکســی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پالس 

قرار می گیرند.
شماره ســریال SM-G960U مربوط به مدل آمریکایی گلکسی 
 SM-G965U اس ۹ بوده و گلکسی اس ۹ پالس با شماره سریال 

در بازار آمریکا به فروش می رسد.
بر اســاس توئیت بنجامین گســکین، دوربین گلکســی اس ۹ 
دوربین دوگانه  بهبود یافته ای نســبت به گلکســی نوت ۸ است؛ 
اما مشــخصات تغییری نخواهد کرد و این بهبود فقط در عملکرد 
است. نمایشــگاه MWC 2018 همان جایی اســت که احتمال 
 می رود گلکســی اس ۹ و گلکســی اس ۹ پالس در آن رخ نشان 

دهند.

 اپل، تولید آی فون ۸
 را به نصف کاهش داد

طبق خبرها و یا بهتر بگوییم شــایعاتی 
که ایــن روزها در فضای وب منتشــر 
می شوند، فروش آیفون ۸ چندان باب 
میل کمپانی اپل نبوده است. درواقع، 
بسیاری از کاربران منتظر عرضه آیفون
X  به بازار هستند و از این رو، ترجیح 
می دهند تا پول خــود را برای خرید 
یک پرچمــدار تمام عیار خرج کنند 
تا آی فون ۸. حال براســاس آخرین 
گزارش هــا، کمپانی اپــل تصمیم 
گرفته تا تولید این اسمارت فون را 

به نصف کاهش دهد.
در این گزارش که توســط منابع 
خبری تایوانی منتشر شده، آمده 
است که اپل میزان سفارش تولید 
آی فون ۸ و آی فــون ۸ پالس را 
برای ماه های نوامبر و دسامبر تا 
۵۰ درصد کاهش داده است. اگر 

این گزارش درســت باشد، شاهد 
زودترین تصمیم برای کاهش سفارش 

در تاریخ عرضه گوشی های آی فون خواهیم بود.
البته شواهد بر درســتی این گزارش حکایت دارند؛ چراکه اخیرا 
رویترز نیز در گزارشــی عنوان کرد که کاهش خرید گوشی های 
آی فون ۸ و ۸ پالس، افت ۱/۵درصدی ســهام اپــل در بازار را به 
دنبال خواهد داشــت. درمجموع می توان گفت که چنین تصمیم 
زودهنگامی  برای کاهش تولید، در این کمپانی سابقه نداشته است.

از طرفی دیگر، صف های کوتاه کاربران بــرای خرید آی فون های 
جدید نسبت به سال های گذشته، گواه دیگری بر کاهش تقاضا برای 
این گوشی ها هستند، به طوری که همواره شاهد صف های چندین 
متری عالقه مندان برای خرید گوشــی های آی فون بودیم که این 

مسئله به هیچ عنوان در رابطه با آی فون ۸ مشاهده نشد.
چنین وضعیتی ما را به این نتیجه گیری سوق می دهد که کاربران 
بی صبرانه منتظر ورود آی فون X به بازار هستند که این امر می تواند 
چالشی جدید برای کمپانی اپل محسوب شود. از طرفی دیگر، اخیرا 
 X گزارش شده که این شرکت با مشکالتی در زمینه تولید آی فون
دست وپنجه نرم می کند و گفته می شود که تنها تعداد محدودی 
از این اسمارت فون در زمان عرضه، آماده فروش خواهد بود. طبق 
معمول، اپل هیچ واکنشی را در قبال انتشــار این شایعات از خود 

نشان نداده است.

فناورانه

اســتودیوی کانادایی Clapfoot با وجود اینکه بازی ساز 
چندان فعالی نیست، با یکی دو مورد از بازی هایش توانسته 

تا موفقیتی در سطح جهانی را تجربه کند.
Tank Hero: Laser Wars با بیش از ده میلیون دانلود در 
اپ استور و گوگل پلی، بی شک موفق ترین بازی این استودیو 
اســت. عرضه این عنوان اکشــن جذاب برای ویندوزفون 

بهانه ای شد تا به معرفی آن بپردازیم.
در Tank Hero کنترل یک تانک از زاویه باال به دســتتان 
ســپرده شــده و هدف در هر مرحله، تار و مار کردن تمام 
تانک هایی است که در گوشه و کنار نقشه جوالن می دهند.

بازی، ســه دنیای مختلف و در هر دنیــا، ده ها مرحله دارد 
که هر چه در آنها پیشــروی می کنید هم دشمنان زیادتر و 
هم موانع کشنده تر می شوند؛ البته تانک شما چه از لحاظ 
اسلحه و چه قدرت بدنه قابل ارتقاست؛ بنابراین تانک های 
رقیب و موانع مختلف مشکل چندان بزرگی برایتان نیستند.

Tank Hero را می توانید به صورت تک نفره بازی کنید، 
اما برای لذت بیشــتر از بــازی، حالت دو نفــره هم در آن 
گنجانده شــده اســت. در مود دو نفره، صفحه بــه دو نیم 
تقســیم می شــود تا بتوانید با دوســتتان در یک نقشه پر 
 پیچ و خم یک مبــارزه رو در رو و هیجان انگیــز را تجربه

 کنید.
توصیه می کنیم در حالــت دو نفره حتمــا از یک تبلت یا 
اسمارت فون های صفحه بزرگ برای اجرای بازی استفاده 
کنید تا برای کنترل تانک ها دست هایتان به هم گره نخورد!
Tank Hero: Laser Wars بــرای هــر ســه پلتفرم 
اندروید، iOS و ویندوزفون عرضه شده که می توانید نسخه 
اندرویدی آن را به رایگان و نســخه های iOS و ویندوزفون 
را به ترتیب با پرداخت هزینه ۹۹ سنت و ۱/۹۹ دالر تجربه 
 کنید. این اپلیکیشــن را مــي توانید با اســتفاده از لینک

   goo.gl/pNUGPp دانلود کنید.

کافه اپ دانستنی ها

دانستنی های علمی جالب
آیا می دانستید که حلزون می تواند سه سال 

بخوابد؟
آیا می دانســتید که اگر جمعیــت چین در 
یک صــف، مقابــل شــما راه بروند، ایــن صف به 
 خاطر ســرعت تولید مثل هیچ وقــت تمام نخواهد 

شد؟
آیا می دانســتید که خطوط هوایی آمریکا با 
کم کردن فقط یک زیتون از ساالد هر مسافر 
 در سال ۱۹۸۷ توانســت ۴۰ هزار دالر صرفه جویی 

کند؟
آیــا می دانســتید کــه ملــت آمریــکا به 
 طــور میانگین روزانــه ۷۳ هــزار مترمربــع پیتزا

 می خورند؟

باشگاه خبرنگاران: کارشناسان در جدیدترین پژوهش های 
خود دریافتند برخی برنامه ها از جمله نقشه، موقعیت مکانی، 
جدول زمان بندی قطار ها و مترو، دفتر یــادآوری قرار های 
کاری، دفترچه تلفن و مواردی از این دســت می تواند سبب 

آسیب دیدن سالمت بدن انسان شود.
کارشناسان با بررسی امکاناتی که روی گوشی های تلفن همراه 
هوشمند وجود دارد، دریافتند حدود ۵۰ وسیله مختلف در این 
دستگاه جمع آوری شده که در گذشته افراد هریک از آنها را به 

تنهایی حمل می کردند.
با وجود جمع شدن تمامی این وسایل در گوشی تلفن همراه، 
استفاده و وابستگی شدید به آن می تواند سبب آسیب دیدن 

سالمت جسمی و روحی در افراد شود.
اســتفاده از هد فون با صدای بلند، ســبب آسیب رسیدن به 
قدرت شنوایی می شود؛ همچنین وابستگی به دفترچه تلفن، 
نقشه و موقعیت یاب های مکانی ســبب افت توان حافظه و 

آسیب دیدن آن دربلند مدت می شود.
با وجود شعار های شرکت های بزرگ سازنده تلفن 

همراه در زمینه کم و بی خطــر بودن امواج 
ناشی از این دستگاه ها، کارشناسان آنها 

را برای ســالمت مضر دانسته و 
ابتال به برخی بیماری ها از 

جمله سکته مغزی، باال رفتن فشــارخون، سقط جنین و یا 
ناباروری در آقایان را نتیجه استفاده بیش از حد از تلفن همراه 

می دانند.
حرارت این دســتگاه ها زمانــی که درکنار گــوش و صورت 
قرارمی گیرد، می تواند زمینه ساز ایجاد آکنه در افراد مستعد 
جوش صورت شود، زیرا میدان الکترومغناطیسی این وسیله 
محل رشد و تجمع هزاران میکروب و باکتری است؛همچنین 
همراه داشتن این وسیله در همه زمان سبب آلودگی شدید آن 

و احتمال بروز بیماری در فرد می شود.
استرس و نگرانی شدید در زمانی که این وسیله به همراه فرد 
نیست نیز یکی دیگر از مشکالتی است که افراد دارنده تلفن 
همراه هوشمند با آن مواجه هستند و حتی برخی افراد دچار 

حمله استرس و پانیک می شوند.
سندرم احساس لرزش نیز یکی دیگر از مشکالت نوظهور تلفن 
همراه است که در این حالت 
فرد مدام احســاس 

می کند گوشی تلفن همراه او که در جیب لباس قرارداد زنگ 
می زند یا پیامکی برای او ارسال شده است.

نرم افزار های موجود روی گوشــی تلفن همــراه  می توانند 
سبب افسردگی در افراد شــوند و آنها را از رسیدگی به امور 
 روزانه خــود، ورزش، تغذیــه صحیح و مراقبت از چشــم ها 

بازدارند.
کارشناسان به افراد توصیه می کنند برای حفظ سالمت خود 
از تلفن همراه هوشمند به اندازه اســتاندارد استفاده کنند و 
درکنار آن از فناوری های از مد افتاده برای تقویت ذهن خود 

بهره بگیرند.

Tank Hero: Laser Wars جنگ های لیزری؛ معرفی بازی

مهر: کوروش کالنترزاده، دانشـمند ایرانی، بـا همکاری توربن 
دائنـک، از اسـتادان دانشـگاه RMIT ملبـورن در اسـترالیا، با 
اسـتفاده از فلـز مایـع مـواد دو بعـدی بـا ضخامـت چنـد اتم 
سـاخته اند. این نوع مـواد تاکنون در طبیعت مشـاهده نشـده 
بود. این اختـراع جالب نـه تنها در علم شـیمی بلکـه در حوزه 
ذخیره سـازی اطالعـات و تولیـد دسـتگاه های الکترونیکـی 

سـریع تر نیـز تاثیرگذار اسـت.
محققان بـرای ایـن کار فلزات معمولـی را در یـک »فلز مایع« 

حـل می کننـد تـا الیه هـای نـازک اکسـیده را بسـازند. ایـن 
الیه هـا به طـور طبیعـی وجـود ندارنـد و به آسـانی تراشـیده 

می شـوند.
این الیه هـا را می توان بـه عنوان ترانزیسـتور در دسـتگاه های 
الکترونیکـی مدرن بـه کار بـرد. هرچه الیـه اکسـیده نازک تر 
باشـد، دسـتگاه سـریع تر کار می کنـد؛ همچنیـن الیه هـای 
نازک تـر بـه معنـای کاهـش مصـرف بـرق دسـتگاه های 
الکترونیکی اسـت. عـالوه بر این مـوارد می تـوان از این الیه ها 

در تولیـد صفحـات نمایـش لمسـی موبایل هـا اسـتفاده کرد.
الیه اکسـیده بـا لمـس فلـز مایـع تراشـیده می شـود. مقادیر 
کالن ایـن الیه هـای نـازک را می تـوان بـا تزریـق هـوا بـه 
فلـز مایـع سـاخت. ایـن روش بسـیار ارزان و سـاده اسـت و 
دانشـمندان حتـی می تواننـد آن را در آشـپزخانه خـود انجام 

دهنـد.
کالنتـرزاده نیـز در ایـن بـاره می گویـد: »مـا پیش بینـی 
می کنیـم ایـن فنـاوری را می تـوان بـرای دو سـوم عناصـر 
جدول تناوبی شـیمی بـه کار برد و فلزات رسـانا و نیمه رسـانا 

تهیـه کـرد.«

 ساخت مواد دو بعدی با ضخامت چند اتم توسط دانشمند ایرانی

خطرات باورنکردنی

 
 استفاده از گوشی تلفن همراه

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2265| یکشنبه 30 مهر 1396 | 2 صفر 1439

No. 2265| October 22,  2017  | 12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL rezaei.zayanderoud@gmail.com



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2265| یکشنبه 30 مهر 1396 |  2 صفر 1439

يادداشت
جمع آوری بیش از2هزارمتر تور ماهیگیری از متخلفان

مجتبی حاجتی، رییس اداره حفاظت محیط زیست چادگان گفت:محیط بانان 
این اداره طی گشت و کنترل و تورکشــی تمام قسمت های دریاچه زاینده رود، 

بیش از 2 هزار متر تور ماهیگیری از متخلفان جمع آوری کردند.

ابالغ رای
7/644  شماره: 329 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز، خواهان: 
خانم فاطمه شریف نسب با وکالت آقای روح ا... خاکی به نشانی نطنز خ رهن جنب بیمه 
رازی دفتر وکالت، خوانده: آقای روح ا... نیکبخت فرزند قربانعلی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده، 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورا: در خصوص دادخواســت خانم فاطمه شریف نسب فرزند جواد با وکالت 
آقای روح ا... خاکی به طرفیت آقای روح ا... نیکبخت فرزند قربانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 132669 عهده حساب جاری بانک ملی 
به انضمام مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به 
شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خوانده که برائت ذمه خویش را به اثبات برساند 
ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود ســند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/30 لغایت اجرای 
حکم و پرداخت 3/665/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می 

باشد. م الف:363 شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز)301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/645 شماره ابالغنامه: 9610100353004146 شماره پرونده: 9609980362500839 
شماره بایگانی شــعبه: 960937 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست( محاکم 
کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960937 
برای احمد رسول به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/09/14 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر  در دادگاه  
) اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس مجتمع قضایی 
شهید بهشتی ( حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
 غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 22898 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/646 شماره ابالغنامه:9610106794500856 شماره پرونده:9609986794500513 
شماره بایگانی شــعبه:960513 ابالغ شونده حقیقی:  رســول فخری نیان فرزند حسن 
به نشــانی مجهول المکان، تاریــخ حضور:1396/09/18 شــنبه ســاعت: 18 ،محل 
حضــور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابــان آیت ال اربــاب- روبروی مدرســه نیلی 
پــور- جنب ســاختمان صبــا- پــالک 57، در خصــوص دعــوی  فراز یوســفی به 
طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: 
پــس از دریافــت ایــن ابالغیــه، ابــالغ اوراق قضایــی بــه صــورت الکترونیک 
 انجام خواهد شــد و ابــالغ به صــورت کاغذی در مــوارد محــدود و اســتثناء انجام 
می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 
از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:22875 شعبه 15 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/647 شماره ابالغنامه: 9610106794401127 شماره پرونده: 9609986794400923 
شــماره بایگانی شــعبه: 960924  خواهان آقای حمیدرضا زجاجی نزاد با وکالت آقای 
وحید انصاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مســعود مرادی فرزند خداداد و فاضل 
مرادی فرزند خداداد به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609986794400923 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
 مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/09/18 ســاعت 8/30 تعیین که حسب
 دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 22856 شعبه 14 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/648 شماره درخواست: 9610460351300036 شماره پرونده: 9509980351301075 
شــماره بایگانی شــعبه: 951202  خواهان آقای حسن حاجی هاشــمی فرزند قدمعلی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای ابراهیم فتحی به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک 
به شــماره های 860024 و 860025 و 003927 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالســه 951202 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/9/21 و ساعت 9 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد.  م الف:22889 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه

، 2 کادر(
مفاد  آراء

250/ 7 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي هیات حل اختالف مستقر دراداره ثبت  اسناد و امالک اردستان 

آراء که در اجراي ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و دراجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض دارند  از تاریخ انتشار اولین آگهي  ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مي نمایدضمناً  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1- راي شماره 139660302032000037مورخ 96/03/27 آقاي محسن حاجي حسیني 
گزستاني فرزند امراله ششدانگ یک باب خانه احداثي بر روي قسمتي از روستاي بابا احمد 
تحت پالک 79 اصلي سفلي واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 158/68 متر 

مربع مالک رسمي

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/30

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان-عصاري   شماره م الف: 263
تحدید حدود اختصاصی

7/562 چون تحدید حدود قســمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک های  اصلی واقع در اماکن
19 فرعی مجزا از شــماره 13 فرعی وقسمتی از مشــاعات از پالک 698 اصلی - آقای 
محمد تقی مصلحی نوش آبادی فرزند قاسم و آقای ابوالفضل مصلحی نوش آبادی فرزند 
محمدتقی  و خانم زهرارمضانی بیدگلی فرزند مصطفی وخانم کبری حسین زاده بیدگلی 

فرزند غالمرضا )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87 مترمربع 
12 فرعی مجزا از شماره های 1الی 7 و10 فرعی از 873 اصلی و مشاعات از پالک 873 
اصلی - خانم مقنی موخر بیدگلی فرزند عباس ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 348.86 

مترمربع 
102 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی - خانم ام البنین امیری آرانی فرزند 

حسینعلی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 197.89 مترمربع 
96/08/23

شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد
8983 فرعی مجزا از شماره های 1189و1190 فرعی - آقای احمدرضا دادگر آرانی  فرزند 
علی و خانم انسیه احســنی آرانی فرزند علی و خانم معصومه هاشمی فرزند ارباب رحیم 
به نسبت3دانگ و 1.34دانگ و1.66دانگ مشاع از ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 

327.15 مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد

3150 فرعی مجزا از شماره 2850و2867 فرعی وباقیمانده 2638 اصلی - آقای حسین گل 
آرایی فرزند علی و خانم اکرم خندان پور آرانی فرزند جواد  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 193.85 مترمربع 
3151 فرعی - آقای سیدرجب شریفیان آرانی فرزند سید خلیل ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 353 مترمربع 
3154 فرعی - آقای تقی آیتی فرزند عزیزاله و خانم زهرا محمدزاده فرزندحسن )بالمناصفه( 

، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 259 مترمربع 
96/08/24

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  96/07/30  

م الف: 5/2/96/515 عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل
حصر وراثت

7/657  آقای حسن بهرامی مهابادی دارای شناســنامه شماره 53 به شرح دادخواست به 
کالسه  342/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانم جان فائضی به شناسنامه 2721 در تاریخ 85/3/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر که 
عبارتند از: 1- حسین بهرامی مهابادی به شماره شناسنامه 14 متولد 22/10/5 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 2- حسن بهرامی مهابادی به شماره شناسنامه 53 متولد 44/8/7 
صادره از اردستان فرزند متوفی 3- نصرته بهرامی مهابادی به شماره شناسنامه 51 متولد 

23/7/14 صادره از اردســتان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
 مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او

 باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 285 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )162 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/658 آقای حسن اخوان ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 619 به شرح دادخواست 
به کالسه  618/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بیگم آغا امیر یوسفی ورنوســفادرانی به شناسنامه 142 در تاریخ 1394/5/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- ماشــاءاله اخوان ورنوسفادرانی فرزند اســداله، ش.ش 276 )فرزند( 2- حسن اخوان 
ورنوســفادرانی فرزند اســداله، ش.ش 619 )فرزند( 3- قدمعلی اخوان ورنوســفادرانی 
فرزند اســداله، ش.ش 154 )فرزند( 4- مریم اخوان ورنوسفادرانی فرزند اسداله، ش.ش 
256 )فرزند( 5- ایران اخوان ورنوســفادرانی فرزند اسداله، ش.ش 229 )فرزند( و الغیر. 
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید

 تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5357 شعبه 
7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهني(

پرونــده:  شــماره   139603902121000016 آگهــي:  شــماره   7 /384
139604002121000114 آگهــي مزایــده اموال غیرمنقول پرونده اجرایي کالســه: 
9600160 تمامت شش دانگ پالک ثبتي 277  فرعي از 165 اصلي واقع در خمیني شهر 

بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمیني شهر محله اسالم آباد )کشتارگاه ( 
خ مولوي بن بست 5 حسب نامه شــماره 960705841461968-96/6/19 ثبت اسناد 
خمیني شهر تمامت شــش دانگ پالک مذکور به نام ایرج صیفوري آرپناهي فرزند علي 
اکبر ذیل ثبت 106988 صفحه 441 دفتر 492 نســبت به ششــدانگ ثبت و سند صادر 
گردیده و محدود است: شمااًل: پي به پي به طول 11/00 متر به شماره 279 فرعي شرقًا: 
پي به پي به طول 24/00  متر به شــماره 278 فرعي جنوبًا: پي است به طول 11/00 متر 
به کوچه به عرض هشــت متر غربًا: پي به پي به طول 24/00 متر به شماره 276 فرعي 
حقوق ارتفاقي ندارد که طبق نظر کارشناس به مساحت 264 متر مربع به صورت یک قطعه 
زمین بایر فاقد ســاختمان اعیاني مي باشد بنا به اعالم بســتانکار به موجب وارده شماره 
139605002121001122-96/7/16 فاقد بیمه مي باشــد کــه ملکي ایرج صیفوري 
آرپناهي فرزند علي اکبر به موجب سند رهني شماره 98412-93/10/17 تنظیمي دفترخانه 
46 خمیني شهر موضوع پرونده اجرایي کالسه 9600160 در رهن بانک کشاورزي خمیني 
شهر مي باشد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ  یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون 
ریال ) 1/450/000/000 ریال( ارزیابي شده است. بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با 
جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 96/8/23 
در محل واحد اجراي اسناد رسمي خمیني شهر از طریق مزایده حضوري به فروش مي رسد. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق  از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد ازتعطیلي در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاریخ انتشار: 96/7/25.  م الف:5233 نبي اله یزداني 
 رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمیني شهر )واحد اجراي اســناد رسمي( )388 کلمه، 

4 کادر(

بامسئوالنيادداشت

اخبار کوتاه

ريیس تعزيرات حکومتی نايین هشدارداد:

 جلوگیری از عرضه اقالم 
و پوشاک در منازل به مردم

رییس تعزیرات حکومتی شهرستان  ناییــن،  درخصــوص برخــورد بــا نايین
فروشــندگان و جلوگیری از عرضه اقالم و پوشاک در 
منازل به مردم هشدار داد. میثم عربیان تاکید کرد که از 
مراجعه و خرید چنین واحدهایــی به دالیل مختلف، 
خودداری و در صورت مشاهده، همکاری کرده و موارد 
متخلف را به اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت 
گزارش دهنــد. عربیان با تاکید بــر واحدهای صنفی 
افزود: از عرضه و فروش کاالهــای قاچاق، خودداری و 
درصورت بروز تخلف، طبق قانون با آن برخورد خواهد 

شد. 

تجمع اعتراضی پرسنل 
بیمارستانی در فالورجان 

صبح روز گذشته، بیش از 2۰۰ نفر از 
پزشــکان، پرســتاران و کارمنــدان فالورجان

بیمارســتان امام خمینی)ره( فالورجان، در اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق هایشان در یک سال گذشته اعتصاب 
کردند. یکی از پرستاران این بیمارستان گفت: طرح تحول 
سالمت نه تنها در میزان پرداختی بیماران تاثیر چندانی 
نداشته است بلکه امروز شــاهد عدم پرداخت حقوق و 
دستمزدهای کارمندان، پزشکان و پرستاران به مدت یک 
سال در بیمارســتانی مانند امام خمینی)ره( فالورجان 
هستیم. این پرستار افزود: قطعا با این تجمع هم مشکل ما 
حل نمی شود؛ زیرا سیستم مدیریتی بیمارستان در این 
خصوص ایرادات فراوانی دارد و اگــر در تجمع امروز به 
نتیجه نرســیم، قطعا طی روزهای آینده در فرمانداری 
شهرستان یا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعتراض خود 

را اعالم خواهیم کرد.

 بزرگداشت شهدای گمنام
در کاشان برگزار می شود

بزرگداشت نهمین ســالگرد تدفین  کاشان
شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، امروز 
ساعت ۱۹ باحضور خانواده شهید حججی، در مسجد 
بقیه ا... دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر گزار می شود. 
در این مراســم ســردار محمد باقرزاده روایتگر فتح و 
خانواده شهید مدافع حرم شهید حججی برای حاضرین 

سخنرانی خواهند داشت.

 فرماندار اردستان خبرداد:

پرت 47درصدی منابع آب روستایی

فرماندار اردستان در جلسه حفاظت از منابع آب در  اردستان
فرمانداری این شهر، به پرت 47درصدی منابع آب 
روستایی اشــاره کرد و اظهار داشــت: به 3۰ نفر از مشترکان آب 
روستایی در مورد مصرف بیش از حد سرانه، اخطار داده شده است. 
علیرضا غیور بیان کرد: بــا توجه به تامین آب بــا قیمت گزاف و 
آبرسانی به صورت ســیار برای 85 روستای شهرســتان، آن هم 
با 4 دســتگاه تانکر، در بعضی مکان ها از آب شــرب برای مصارف 

غیرضروری استفاده می شود.
وی افزود: مقدمات انتقال آب فاز دوم اســتان که از طرف نطنز به 
اردستان صورت می گیرد، فراهم شده و با ۱65 کیلومتر طول مسیر 
و اعتبار 3۰۰ میلیارد ریالی که 7۰ میلیارد ریال آن تامین شــده، 

اجرا خواهد شد.
فرماندار اردستان، در ادامه با بیان اینکه بیش از ۱4هکتار فضای 
سبز در اردستان وجود دارد و سرانه فضای سبز هر نفر ۹متر است، 
تصریح کرد: 5 هکتار آن در حال حاضر از آب لوله کشــی قطره ای 

استفاده می کند.
غیور گفت: طرح جداســازی آب شرب و آب خام شهری در دست 
بررسی است تا با استفاده از نظر مشاوران تخصصی این کار در آینده 

نزدیک انجام شود.

ريیس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون خبرداد:

 سرانه ۱۸صدم متر مربعی ورزش 
به ازای هر نفر

 رییس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون 
اظهار کرد: ورزش در زندگی روزمره انسان تیران و کرون

و باالبردن ســالمت بدن اهمیت باالیی دارد که باید آن را در بین 
خانواده ها و شهروندان نهادینه کنیم.

مهدی مرادیان  با بیان اینکه برای اولین بار برنامه ای علمی در امر 
ورزش شهرستان ابالغ شده اســت، تصریح کرد: ارزیابی فعالیت 
هیئت های ورزشی با توجه به این برنامه در پایان سال انجام شده 

و بر اساس آن رتبه بندی خواهند شد.
رییــس اداره ورزش و جوانان تیــران و کرون خاطرنشــان کرد: 
هیئت های ورزشی، نگاه ویژه ای به ورزش قهرمانی دارند و تاکنون 
شاهد حضور ورزشکاران در میادین مسابقات استانی و کشوری و 

کسب مقام های مختلف بوده ایم.
 مرادیــان افزود: ســرانه کنونی ورزش شهرســتان ۱8صدم متر 
 مربع به ازای هر نفر بوده و سرانه اســتاندارد یک متر تعیین شده 

است.

شهردار شــهرضا در جلســه کارگروه تخصصی اجتماعی و 
فرهنگی شهرستان که با هدف بازآفرینی مناطق حاشیه نشین 
و سکونتگاه های غیررســمی تشکیل شــد، گفت: شهرضا 
یکی از شــهرهای قدیمی استان اصفهان اســت که قبل از 

شهرداری های اصفهان و شیراز، دارای شهرداری بوده.
رحیم جافری بــا تاکید بر اینکه مناطق حاشیه نشــین باید 
هماهنگ با زندگی امروزی بازخوانی شــود، اظهار داشــت: 
شــهرضا به عنوان یکی از ۱2 شــهر ایران در برنامه توسعه 

بازآفرینی مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی بااشــاره به شناســایی 6 منطقــه کمتر توســعه یافته 
شهرســتان، افزود: درمجموع این 6 محلــه، 26 هزار و 666 
نفر جمعیت دارند و 263 هکتار از بافت شهرستان را به خود 

اختصاص داده اند. شهردار شــهرضا با بیان اینکه یک هفتم 
مساحت شهر در تصرف ســاکنان این مناطق است، تصریح 
کرد: یک پنجم مردم شــهر در ســکونتگاه های غیررسمی 

زندگی می کنند. 
وی اظهارداشت: در راســتای توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی، شهرداری پروژه هایی مانند احداث بوستان، ایجاد 
سرای محله، بهسازی معابر و راه اندازی بازارچه های محلی را 

پیشنهاد می دهد.
جافری با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در مناطق کمتر 
توسعه یافته، گفت: احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی در 
محله اســالم آباد، بهسازی و ایمن ســازی پارک ها وفضای 
سبز، ایجاد پیست موتورســواری، ایجاد فرهنگسرا و اجرای 

لکه گیری، از جمله اقدامات شهرداری در این مناطق است.
فرماندار شــهرضا اظهار داشت: شهرستان شــهرضا یکی از 

شهرستان های استان است که مناطق حاشیه نشین دارد.
فرماندار شهرضا با اشاره به بازنگری طرح جامع شهرضا، بیان 
کرد: طرح جامع شهرضا بازنگری شد و در استان به تصویب 
رسید اما در شورای عالی شهرسازی مورد موافقت و تصویب 
قرار نگرفت. وی با انتقاد از عدم تصویب طرح جامع شــهری 
شهرضا و به دنبال آن به وجود آمدن مشکالت بزرگ، افزود: 
در حال حاضر شهرداری نمی تواند این مناطق را جزو بودجه 

خود قرار دهد.
گالبی با تاکید بر اینکه الزم است این مناطق شکل قانونی به 
خود بگیرد، تصریح کرد: مقامات استانی و کشوری باید پیگیر 
شوند که این 5۰ هکتار جزو محدوده شهری بیاید و شهرداری 

برای آنها بودجه تعیین کند.
ايجاد نخستین سالن تماشاخانه خصوصی در شهرضا

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرضا گفت: منطقه 
سروستان که شامل مســکن های مهر می شود و حدود ۱۰ 
ســال از ایجاد آن می گذرد، حتی یک ســالن اجتماعات و 

فرهنگسرا ندارد.
محمدعلی جعفری با بیان اینکه در چند سال گذشته اولویت 
اعطای مجوز برای آموزشگاه های هنری را به حاشیه ها سوق 
داده ایم، افزود: مجوز کانون های مساجد نیز مخصوص محالت 

حاشیه شهر بوده تا از امکانات برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه این مناطق فاقد سالن اجتماعات برای اجرای 
برنامه هســتند، تصریح کرد: خیران را هدایت کرده ایم که 

سالن هایی ۱۰۰ نفره در محله های کمتر برخوردار بسازند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا با اشاره به ایجاد 
نخستین سالن تماشاخانه خصوصی در شهرضا، اظهارداشت: 
مجوز این سالن صادر شــده و در حال تجهیز است و بیش از 
2۰۰ میلیــون تومان بخش خصوصی هزینه کــرده و بعد از 
استان شهرضا، نخستین شهری است که از سالن تماشاخانه 

خصوصی برخوردار است.

به گزارش زاينده رود_ حاشیه نشینی پديده ای است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروه  شهرضا
بزرگی از مردم در مکانی در کناره شهرها ايجاد می شود. وزارت راه و شهرسازی ايران، در تاريخ 
۹ مرداد ۱۳۹6 تعداد حاشیه نشینان ايران را ۱۹ میلیون نفر اعالم کرد و اين يعنی از هرچهار نفر ايرانی يک نفر 

در سکونتگاهی غیررسمی سکونت دارد و حاشیه نشین است.

 شهردارشهرضا خبرداد:

یک هفتم مساحت شهرضا در تصرف حاشیه نشین ها

آیین ســقاخوانی به همراه تقدیر از پژوهشگر  کاشان
پیشکسوت تاریخ عزاداری شیعیان، در خانه 
ابریشم چی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری کاشان، در این مراسم که با حضور مسئوالن و 
مدیران شهری و فعاالن فرهنگی و مذهبی شهرستان کاشان برگزار 
شــد، عالوه بر برگزاری آیین ســقاخوانی، از تالش های دیرینه 
حجت االسالم سیدحسین معتمدی، پژوهشگر تاریخ عزاداری 

شیعیان تقدیر شد. در این مراسم عالوه بر اجرای برنامه هیئت های 
سقاخوانی ضیغم و درب فین، حجت االسالم مرتضی صادقی نیز به 
ذکر مصیبت در وصف ساالر شهیدان)ع( و همچنین جلوه هایی از 
شور حسینی در ایام اربعین پرداخت. سیدعلی اکبر حلی، معمار و 
محقق برجسته ابنیه تاریخی کاشان نیز با اشــاره به فراموشی 
تدریجی آیین های ســنتی، هدف از تاســیس موزه عاشــورا را 
جلوگیری از این شرایط دانست و اظهار کرد: با این اقدام می توان 

عالوه بر حفظ مراسم، آداب و سنت های عاشورایی، به حفظ نمادها، 
نشــانه ها و ابزار عزاداری ســنتی و حتی ادبیات غنی سوگواری 
ساالرشهیدان کمک شــایانی کرد. وی تصریح کرد:  سقاخوانی، 
مراســمی حزین بوده و با وقار و  متانت همراه است و هیچ ادوات 
اضافی نظیر طبل، سنج، شیپور و... را به همراه ندارد و این سادگی 
در عین داشتن حزنی جگرسوز، از ویژگی های بی مانند آیین سقایی 
است. در پایان مراسم که به همت موسس احیای فرهنگ کاشان و 
به عنوان یکی از برنامه های هفدهمین ســوگواره هنر در ساحت 
عاشورا اجرا شد، از تالش های حجت االسالم معتمدی در زمینه 

ثبت تاریخ شفاهی عزاداری تقدیر به عمل آمد.

خانه ابريشم چی؛ میزبان سنت يک هزار ساله

نوای سقاخوانی در موزه عاشورای کاشان پیچید
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با مسئوالن

اخبار

شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست استان، پس از 20 روز عملیات تجسس و تعقیب، موفق به انهدام دو باند از متخلفان صید 

غیرمجاز و قاچاق پرندگان شکاری در شهرستان بروجن شدند.

برخورد محیط بانان استان با دو باند قاچاق پرندگان شکاری

مسعود سلطانی فر، در بدو  ورود به استان چهارمحال و بختیاری 
در جمع خبرنگاران گفت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های 
ارزشمندی برای توسعه ورزش دارد. وی پس از دیدار با سرپرست 
اســتانداری، جمعی از مسئوالن و ورزشــکاران چهارمحال و 
بختیاری و استقبال صمیمانه ایشان، عنوان کرد: این استان به 
علت شرایط کوهستانی و ارتفاع باال، ظرفیت های ارزشمندی 
برای توسعه ورزش دارد که باید این ظرفیت مورد توجه بیشتر 
قرار گیرد. وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: وجود جوانان با استعداد 
در استان چهارمحال و بختیاری، از مهم ترین ظرفیت های این 
استان است که باید با توسعه ورزش، زمینه برای بهره گیری از این 
استعداد ورزشی فراهم شود. وی بیان کرد: توسعه بخش ورزش 

استان های کم برخوردار، از مهم ترین اهداف دولت است.
افتتاح بزرگ ترین و مجهز ترین سالن تارتان کشور در شهرستان 
بروجن چهارمحال و بختیاری، از مهم ترین برنامه های سفر وزیر 

ورزش و جوانان به این استان بود.
با حضور وزیــر ورزش و جوانــان، پیســت دوومیدانی تارتان 
بروجن چهارمحال و بختیاری بهره برداری شــد و از امکانات و 
زیرساخت های ورزشی شهرستان فارسان نیز بازدید به عمل آمد.

مسعود ســلطانی فر در بازدید از ورزشــگاه تختی فارسان در 
جمع خبرنگاران افزود: این استان به دلیل استعدادهایی که در 
رشته های ورزشی از جمله دوومیدانی دارد، می تواند در آینده 
ورزش کشور نقش آفرین باشد. به گفته وی، به همین منظور 

مجموعه ورزشی دوومیدانی شهرستان بروجن با ۱۶0 میلیارد 
ریال اعتبار ساخته شده است تا بتواند بخشی از زیرساخت های 

مورد نیاز دوومیدانی چهارمحال و بختیاری را تامین کند.
ســلطانی فر افزود: این طرح برای استان بسیار با اهمیت بوده و 
نقش مهمی در پرورش اســتعدادهای ورزش دوومیدانی ایفا 
خواهد کرد. وزیر ورزش و جوانان گفت: با بهره برداری از طرح های 
نیمه تمام ورزشی چهارمحال و بختیاری، زمینه موفقیت ورزش 

در این استان فراهم می شود.
سلطانی فر درخصوص توســعه پایگاه های قهرمانی در سطح 
شهرســتان ها نیز افزود: در این زمینه باید براساس اعتبارات 
کشور، شــرایطی فراهم کرد تا همه مردم در مناطق مختلف 
شهری و روستایی، به پایگاه های قهرمانی دسترسی داشته باشند 

و استعدادهای ورزشی در این زمینه شناسایی شود.
وی یکی دیگر از برنامه های وزارت ورزش و جوانان در چهارمحال 
و بختیاری را فعال کردن سمن ها )ســازمان های مردم نهاد( 
جوانان عنوان کرد و گفت: امید اســت با فعال کردن سمن ها، 
بتوان زمینه مشارکت بخشی از آنها را در زمینه های اجتماعی 
فراهم کرد. پیست تارتان به بروجن مجهزترین پیست دوومیدانی 
سرپوشیده کشور بوده و به دلیل اینکه بروجن، خاستگاه برخی از 
ملی پوشان دوومیدانی ایران است، این پیست در این شهر ساخته 
شده است. ســجاد مرادی، امیر مرادی، محمد ارزنده، روح ا... 
عسگری، داریوش قنبری و برخی از ملی پوشان دوومیدانی ایران 
از شهرستان بروجن به رقابت های المپیک و جهانی راه یافتند. 
نشست با سازمان های مردم نهاد جوانان و ورزشکاران و رؤسای 
هیئت های ورزشی، از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر ورزش 

و جوانان به چهارمحال و بختیاری بود.
وزیر ورزش و جوانان در آخرین برنامــه کاری خود خانه جوان 
چهارمحال و بختیاری در شهرکرد را مورد بهره برداری قرار داد. 
شهرستان بروجن در ۶0کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری 
واقع شــده و چهارمحال نزدیک به 200هزار جوان و 45هزار 

ورزشکار دارد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های ارزشمندی برای توسعه ورزش دارد.

وزیر ورزش و جوانان:

چهارمحال می تواند در آینده ورزش کشور نقش آفرین باشد

اخبار

 همایش »بام ایران در حسرت آب« 
در شهرکرد برگزار می شود 

ششمین همایش »بام ایران در حسرت آب« با مشارکت کمیته صیانت 
از آب استان در شهرکرد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، ششمین همایش بام ایران در 
حسرت آب با مشارکت شورای شهر، شهرداری شهرکرد و کمیته صیانت 

از آب استان در شهرکرد برگزار می شود.
اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، افت آب های زیرزمینی 
دشت شهرکرد، احیای منابع آب های سطحی و زیرزمینی ضرورتی 
برای توسعه پایدارآب استان، راهبردهای احیای زاینده رود از سراب 
تا پایاب و چالش های انتقال آب بین حوضه ای، از محورهای برگزاری 

این همایش است.
حامیان برگزاری این همایش، اتاق بازرگانی استان، کانون وکالی استان، 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان 
و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، خانه صنعت، خانه 
کشاورز، نظام صنفی کشاورزی، اتاق اصناف شهرکرد و انجمن نواب آب 

و محیط زاگرس هستند.
این همایش دوم آبان ماه سال جاری از ساعت ۱4:30 لغایت ۱7:30 در 

فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار می شود.

 دونده چهارمحال و بختیاری 
در مسابقات کشوری نایب قهرمان شد

دونده چهارمحال و بختیاری، مقام دوم مسابقات دوی صحرانوردی 
جوانان روستایی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، هم زمان با هفته تربیت بدنی 
سومین دوره مسابقات دوی صحرانوردی جوانان ویژه پسران روستایی 
کشور برگزار شد و جمال دادور،  ورزشکار استان توانست در این مسابقات 

به مقام نایب قهرمانی دست یابد.
آرمین شفیعی، دیگر ورزشکار استان هم بین 87 ورزشکار شرکت کننده 

در این مسابقات به مقام دوازدهم رسید.
حسین موسوی، سومین ورزشکار شرکت  کننده استان در مسابقات 
دوی صحرانوردی جوانان روستایی کشور هم در جریان مسابقه مصدوم 

شد و از کسب مقام بازماند.
رقابت های دوی صحرانوردی جوانان ویژه پسران روستایی کشور، در یک 

مسیر پنج کیلومتری در شهر بافت کرمان برگزار شد.

ارتقای مرتبه علمی 5 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

بر اساس تصمیمات هیئت ممیزه دانشگاه شهرکرد، پنج نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه، ارتقای مرتبه علمی یافتند.

براساس این تصمیم، از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، دکتر 
ریحانه عموآقایی در رشته زیست شناسی از مرتبه دانشیاری به استادی 

ارتقای مرتبه علمی یافت. 
همچنین دکتر محمد ربیعی در رشته مشاوره و راهنمایی،  دکتر 
عبدالرضا ربیعی در رشته برق)قدرت- کنترل(، دکترافشین احمدی 
ندوشن در رشته مهندسی مکانیک و دکتربهناز صفار در رشته زیست 
شناسی، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقای مرتبه علمی پیدا کردند.

بامسئوالن

آزادی 125 زندانی جرایم 
غیرعمد در استان

مدیرکل زندان ها و عضو هیئت مدیره ستاد مردمی دیه استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماهه نخست امسال 
۱25 زندانی جرایم غیر عمد در استان آزاد شدند. عبدالرحمن 
توفیقیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: در شش ماهه نخست 
امسال ۱25 زندانی جرایم غیر عمد در استان آزاد شدند که از 
این تعداد، ۱۱ نفر به دلیل دیه، 83 نفر به دالیل مالی، 2۶ نفر 
بابت مهریه و 5 نفر به خاطر نفقه زندانی شده بودند که تعداد 
این زندانیان آزاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 

دو برابر افزایش یافته است. 

آغاز برداشت زعفران از مزارع 
چهارمحال و بختیاری

مدیر باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، از آغاز 
برداشت زعفران در مزارع استان خبر داد. ابراهیم شیرانی 
مقدار زیر کشت زعفران را در استان ۱۹0 هکتار بیان کرد 
و افزود: از این میزان ۱50 هکتار بارور است که پیش بینی 
می شود امسال حدود ۶00 کیلوگرم زعفران از این مزارع 
برداشت شود. وی افزود: میانگین برداشت زعفران از مزارع 
استان در هرهکتار 4 کیلوگرم است.شیرانی اعطای تسهیالت 
کم بهره به روستائیان را یکی از برنامه های توسعه ای در جهت 
کشت گیاهان دارویی اعالم کرد و گفت: برای کشت، به 
سرمایه اولیه نیاز است که دراین زمینه، ضمن برنامه ریزی های 
انجام شده درمناطق روستایی ومحروم، با اعطای تسهیالت به 

این مناطق کشت زعفران را توسعه خواهیم داد.

تولید 11هزار تن ماهی سردآبی 
در چهارمحال و بختیاری

پرویز منصوری مدیر امور شیالت و آبزیان اداره کل 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در نیمه نخست 
امسال،۱۱هزار تن ماهی سردآبی در استان تولید شد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱0درصدی همراه بود. 
وی افزود: آموزش بهره برداران، پرداخت تسهیالت، رونق بازار 
خارجی و رغبت در مصرف ماهیان سردآبی، از دالیل افزایش 
تولید این محصول در استان است. منصوری گفت: در راستای 
اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و استفاده 
بهینه از منابع آب، تا پایان امسال  30 پروانه تاسیس مزرعه 
پرورش ماهی صادر خواهد شد. وی پیش بینی کرد تا پایان 
سال جاری،24 هزار تن ماهی سردآبی در استان چهارمحال 

و بختیاری تولید شود. 

ابالغ رای
7/659 شماره دادنامه: 9609973633501079 شماره پرونده: 9609983633500154 
شماره بایگانی شعبه: 960159 خواهان: خانم شهناز کریمی فرزند عبدالرضا به نشانی 
خمینی شهر ج.ی آباد خ بهارستان کوچه شهید عیسی کریمی منزل شخصی، خوانده: 
آقای محمد صالحی فرزند ســلطانعلی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: طالق به 
درخواست زوجه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به 
صدور انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم شهناز کریمی فرزند 
عبدالرضا به طرفیت آقای محمد صالحی فرزند سلطانعلی به خواسته صدور گواهی عدم 
امکان ســازش به منظور اجرای صیغه طالق به علت تخطی زوج از شروط ضمن عقد 
نکاح دادگاه با عنایت به سند نکاحیه شماره ترتیب 9707 مورخ 1385/5/2 دفتر رسمی 
ثبت ازدواج شــماره 148 حوزه ثبت اصفهان و اقرار اصحاب دعوی و گواهی گواهان و 
اظهارات داوران رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی را مسلم و محرز می داند مساعی 
این دادگاه در ایجاد صلح و سازش و نیز داوران انتخابی یا انتصابی ایشان نیز موفق نبوده 
 است خواهان مصراً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای طالق به
 علت تخطی زوج ازشــروط ضمن عقد نکاح دارد زوجه مدعی اســت همسرش اعتیاد 
داشته ومدت مدیدی اســت زندگی مشــترک راترک کرده زوجه جهت اثبات ادعای 
خود به اظهارات شــهود تمســک جســته اســت لذا دادگاه مبادرت به اخذ اظهارات 
گواهان زوجه نموده اســت اظهارات گواهــان مثبت ادعای خواهــان در اعتیاد زوج و 
ترک زندگی مشــترک توســط زوج می باشــد خواهان در خصوص امور مالی ناشی 
از زوجیت از قبیل مهریه، نفقه خــود و اجرت المثل یا نحله و حــق تنصیف و جهیزیه 
اظهار می دارد جهیزیــه ام نزد خودم اســت و همه حقوق مالی امــر را در قبال طالق 
 به زوج بذل می نمایم و خواســتار عدم رســیدگی بــه نفقات اطفال در این کالســه 
هستم واز نظر امور مربوط به اطفال مشترک از قبیل حضانت و نفقه اطفال و حق مالقات 
ایشان اظهار می دارند تقاضای حضانت و نگهداری اطفال مشترک را داشته و درصورت 
تمایل به نفقه اطفال در کالسه مستقل رســیدگی می کنم لذا دادگاه با عنایت به جمیع 
محتویات و اوراق پرونده و اظهارات اصحاب دعوی خواسته خواهان را وارد تشخیص داده 
مستنداً به مواد 26 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1394/12/1 ونیز مواد 1119 و 
1130 و 1143 الی 1153 قانون مدنی و نیز مواد 305 و 330 الی 336 قانون آئین دادرسی 
مدنی و نیزبند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصــالح مقررات مربوط به طالق مصوب 
1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را محکوم به حضور در احد از دفاتر 
رسمی ثبت طالق جهت مطلقه نمودن زوجه می نماید، با عنایت اختیارات حاصل از شروط 
بائن یا رجعی می باشــد لیکن با توجه به بذل حقوق مالی زوجه به زوج نوع طالق بائن 
است دادگاه مقرر می دارد در صورت عدم حضور زوج در دفتر رسمی ثبت طالق و ابالغ 
و اخطار وی وفق ماده 35 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1394/12/1 زوجه وکیل 
وی با حق توکیل به غیر در اجرای صیغه طالق میباشد مدت اعتبار این گواهی حسب ماده 
34 قانون حمایت خانواده برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ 
ابالغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اســت، دادگاه نسبت به امور  مالی و غیر مالی الزم 
الرعایه مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد حضانت و نگهداری اطفال و 
فرزندان مشترک به زوجه تفویض و زوج در صورت حضور حق مالقات فرزندان مشترک 
را در صورت تمایل ایشان )اطفال مشترک( در کالنتری محل به مدت یک ساعت دارد 
هر چند به علت طفل نبودن فرزندان مشترک خود ایشان در این مالقات صاحب اختیار 
می باشند. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف 20 روزدیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف:5388  شعبه چهارم دادگاه عممی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )629 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/660 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 

خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 847/96 ش ح 1 ، وقت رسیدگی ساعت 5/30 بعداز ظهر روز 
 دوشنبه مورخه 1396/9/20، مشخصات خواهان: میثم اعالیی فرزند حسنعلی به نشانی 
خمینی شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید دباغی منزل شخصی، مشخصات خوانده: 
وحید کریمی چچکلو فرزند قوچعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته و بهای آن:  مطالبه 
چک به مبلغ 40/000/000 ریال، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک، فتوکپی گواهینامه 
عدم پرداخت و دادخواست، 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 رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5382 شعبه اول حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شــماره یک( )187 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/661 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
 اصفهان، کالسه پرونده 1123/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعداز ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1396/9/7، مشــخصات خواهــان: مجتبی صرامی فرزند مرتضی به نشــانی 
خمینی شــهرخ طالقانی موبایل ســحر، مشــخصات خوانده: 1- حمیدرضــا فرخ زاد 
فرزند حسن 2- مهدی بنی هاشــمی، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ چهل و یک 
میلیون و پانصــد هزار ریال وجــه یک فقره چک بــه شــماره 838/469692 مورخ 
95/6/1 عهده بانک مســکن به انضمــام گواهینامه عدم پرداخــت، دالیل خواهان: 
1- یک فقره چک عهده بانک مســکن به شــماره 838/469692 مــورخ 95/6/1 و 
گواهینامه عدم پرداخت، گــردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المــکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5390 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/542 کالسه پرونده960199 شــماره دادنامه: 96/6/19-9609976793601067 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی تفکری به نشانی 
اصفهان خ پروین اعتصامی کوچه آریا پالک 5 طبقه سوم، خوانده: مجید نوردی فهادانی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان علی تفکری به طرفیت خوانده مجید نوردی فهادانی به خواسته 
مطالبه وجه سه فقره چک جمعًا به مبلغ 80/000/000 ریال و هزینه های انجام شده از 
زمان چک تا زمان وصول و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه ضمن بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و استماع اظهارات خواهان طی جلسه رسیدگی مورخه 96/4/12 مبنی بر اینکه 
در راستای دادنامه صادره به شماره 930001145 از شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان به عنوان ضامن محکوم به پرداخت وجه دو فقره چک به شماره های 964186 
و 564187 صادره از ســوی خوانده جمعًا به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر و نیم عشر دولتی گردیده و به موجب فیشهای شماره 218792 

و 23962 محکوم به دادنامه صادره را جمعاً به مبلغ 107/046/354 ریال پرداخت نموده 
و همچنین خوانده یک فقره چک به شماره 039462 به مبلغ 10/000/000 ریال را بابت 
بدهی در حق خواهان صادر و حسب گواهی عدم پرداخت وجه آن را پرداخت ننموده فلذا 
شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و به اســتناد مواد 310 و 313 و 286 و 287 
ق.ت و مواد 522 و 198 ق.آ.د.م خوانده را محکوم به پرداخت وجه دو فقره چک به شماره 
های 564186 و 564187 جمعًا به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام خســارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که خواهان طی فیشهای صدرالشعار به محکوم 
له دادنامه صادر از شعبه 28 به مبلغ 107/046/354 ریال پرداخت نحوه و پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت چک شماره 039462 و خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/7/5 و 2/130/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20573 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 391 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/545 شماره دادنامه: 9609970353001034 شماره پرونده: 9209980364001733 
شــماره بایگانی شــعبه: 930934 متهمین: 1- آقای علیار خواجوی نژاد فرزند سوخته 
زار به نشــانی مجهول المکان 2-آقای ایمان حقوقی اصفهانی فرزند احمد به نشــانی 
اصفهان دروازه شــیراز خ هزار جریب خیابان کارگر کوی برق پــالک 87 کوچه دوم، 
اتهام ها: 1- جعل شناســنامه 2- نگهداری اســلحه جنگی به صورت غیر مجاز )ام 1( 
3- نگهداری 67 عدد فشنگ برنو و 66 عدد فشــنگ گرینف و 4عدد فشنگ شکاری 
مگنــوم 4- نگهداری 3 عدد بیســیم غیر مجــاز 5- نگهداری 60/72 گــرم تریاک، 
گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهــام آقای علیار خواجوی نژاد فرزند ســوخته زار 
دائر بر معاونت در حمل یک قبضه ســالح برنو غیرمجاز موضوع کیفرخواست صادره از 
سوی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و دالیل موجود از جمله گزارش مامورین، نظریه کارشــناس ســازمان صنایع 
دفاع صورت جلسه کشــف ســالح موصوف از ید آقای ایمان حقوقی و مفاد دادنامه به 
شــماره 9409970353000382 مورخ 94/3/28 در خصوص وی در پرونده مطروحه 
 و با ملحوظ قرار دادن این امر تــا زمانی که اعتبار مجوز اســلحه منقضی نگردد مالک 
نمی تواند آنرا به دیگری منتقل کند و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری 
متهم را محرز و مسلم دانسته مســتنداً به ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات  
و دارندگان ســالح و مهمات غیرمجاز و 127 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت 
مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره 
غیابی محسوب ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این مرجع سپس با توجه به درجه 
 هشــت بودن و مســتنبط از ماده 427 قانون آیین دادرســی کیفری قطعی می باشد. 
م الف: 20675 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)104 جزایی سابق( مجتمع 

شهید بهشتی )303 کلمه، 3 کادر(
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بادرود

وصــول  تاریــخ   139430402115000021 مکانیــزه:  شــماره   7 /664
مــدارک: 11/45-1394/04/08، تاریــخ صــدور: 10/15- 1394/04/16، 
زمــان درج دفتــر: 11/24-1396/07/27، زمــان چــاپ: 1396/07/27-11/24، 
شــماره ثبــت: 101، شناســه ملــی: 10980301016، آگهــی تغییرات شــرکت 
تعاونــی زراعی طلــوع به شــماره ثبــت 101 و شناســه ملــی 10980301016 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1394/03/16 تصمیمات 
 ذیــل اتخــاذ شــد: اساســنامه جدیــد شــرکت در 52 مــاده و 36 تبصــره مورد 
تصویب قرار گرفت. با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب اساســنامه جدید انتخاب 
شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

 آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک
  استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیر تجاری بادرود ) 112 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

7/665  شماره دادنامه: 9609973630500978 شماره پرونده: 9509983631001308 
شماره بایگانی شعبه: 960642 شاکی: آقای مجید شفیعی فرزند محمد به نشانی استان 
اصفهان- شهرستان تیران و کرون-  شهر رضوانشهر- خیابان کاج- رضوانشهر- روبه 
روی بهداری- درب دوم، متهم: آقای محمدرضا موحدی فرزند عباســعلی به نشــانی 
مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای محمدرضا موحدی فرزند عباسعلی ، دائر بر خیانت در امانت نسبت به 
سی راس گوسفند، موضوع شکایت آقای مجید شفیعی فرزند محمد، با توجه به گواهی 
گواه و ســایر قراین از قبیل شکایت بی شائبه شــاکی و متواری بودن متهم، دادگاه بزه 
انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 674 از کتاب )پنجم تعزیرات مصوب 
سال 1375( به یک سال حبس محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:293  شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر تیران وکرون ) جزایی سابق( ) 187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/543 شماره دادنامه: 9609970354401077 شماره پرونده: 9609980362300520 
شماره بایگانی شعبه: 960307 شاکی: آقای مسعود اطرشی فرزند مختار به نشانی استان 
اصفهان- شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان میرزا طاهر- ک 17 بن مهر 
پالک 44، متهم: آقای احمد جوانمردی به نشــانی مجهول المــکان، اتهام: مزاحمت 
ملکی، گردشکار: به تاریخ 96/6/14 پرونده کالسه 960307 ک 118 تحت نظر است. 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از خداوند متعال و 
با تکیه بر شــرف ووجدان مبادرت به صدور رای مینماید: رای دادگاه: در خصوص اتهام 
 آقای احمد جوان مردی مجهول المکان دائر بر ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شــکایت

 آقای مسعود اطرشی فرزند مختار بدین شرح که شاکی در آخر بن بست مهر در خیابان 
 میرزا طاهر زندگی می نماید و متهم مذکور داماد یکی از همســایگان وی بوده و ایشان

 خــودروی نیســان آبــی رنــگ بــه شــماره 925/53 ب 54 در کنار منــزل مادر 
همســرش پارک مــی نماید بــه نحوی کــه جلوی تــردد خــودروی شــاکی را از 
داخل بن بســت می گیرد و این امــر چندین بار مورد تذکر شــاکی قــرار گرفته ولی 
 متهــم وقعی نمی گــذارد که ســرانجام شــاکی اقــدام بــه دادخواهی مــی نماید 
علی ای حال دادگاه با توجه به شــکایت بی شــائبه ی شــاکی خصوصــی و گزارش 
 موثق مرجــع انتظامی کــه بالفاصلــه در صحنــه مجرمانــه حضور پیــدا کرده و

 از متهم در خصوص موضوع شــکایت شاکی اســتنطاق نموده ولی نامبرده به صورت 
قلدرمآبانه گفته بنده دوســت دارم این جا پارک کنم و خســارت خودم زدم و باز هم اگر 
زدم پولش را می دهم و شد که شد و کیفرخواســت صادره از ناحیه دادسرای اصفهان و 
 شهادت شــاهد و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ به وی و مصون ماندن کیفرخواست

  از دفــاع بزهــکاری متهــم تحــت اتهــام انتســابی محــرز و مســلم بــوده 
مســتنداً به ماده 690 قانون مجازات اســالمی کتاب پنجم تعزیــرات مصوب 1375 
وی را عــالوه بــر رفع مزاحمــت به تحمل یکســال حبــس تعزیــری محکوم می 
 نماید. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز از تاریــخ ابالغ واقعــی قابل
 واخواهی در این محکمه و پس از ســپری شــدن مهلت مذکور ظرف مهلت 20 روز از 
 تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.

 م الف: 20647 شعبه 118 دادگاه کیفری دومجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 
اصفهان)118 جزایی سابق( )367 کلمه، 4 کادر(

مدیرکل پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد 
فوتی های ناشی از تصادفات طی شش ماهه نخست سال جاری، 
۱3درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 
منصور فیروزبخت در گفت و گو با خبرگزاری فارس در شهرکرد، 
با اشاره به کاهش ۱3 درصدی فوتی های ناشی از تصادفات طی 
شش ماهه نخست سال جاری در چهارمحال و بختیاری اظهار 

کرد: طی شش ماهه نخست امسال، ۱08 مورد فوتی ناشی از 
حوادث ترافیکی در استان گزارش شده که این تعداد در مدت 

مشابه سال گذشته ۱37 نفر بوده است.
وی افزود: طی این مدت 3 جسد حوادث کار در استان معاینه 
شده که نسبت به سال گذشته 42 درصد کاهش داشته است. 
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: طی 

شش ماهه نخست امسال، 27 مورد فوتی ناشی از سوءمصرف 
مواد مخــدر، ۱ فوتی به دلیل بــرق گرفتگــی، 8 فوتی براثر 
غرق شدگی و 4 فوتی ناشــی از گاز گرفتگی در استان گزارش 
شده است. فیروزبخت ادامه داد: در این مدت 4 هزار و ۹2۹ نفر از 
مراجعان مدعی نزاع و 2 هزار و 5۱۱ معاینه ناشی از تصادفات در 

پزشکی قانونی استان بررسی شده است.
وی گفت: در مجموع طی شش ماهه نخست سال جاری 3۹8 
جسد در پزشکی قانونی استان معاینه شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته بیش از ۹درصد کاهش داشته و مجموع 

معاینات انجام شده ۱2هزار و ۶33 نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش 13 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در استان
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متخلف قاچاقچی تلفن همراه به بیش از سه میلیارد ریال جریمه نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: پرونده نگهداری بیش 
از هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق کشف شده از منزلی مسکونی در شهر 
اصفهان به ارزش بیش از سه میلیارد و 402میلیون ریال برای رسیدگی به 
شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی ارسال شد.
غالمرضا صالحی با اشاره به حجم زیاد گوشی های تلفن همراه کشف شده 
عنوان کرد: در این شعبه پس از رســیدگی به پرونده، عالوه برجمع آوری 
کاالی قاچاق، متهم به پرداخت بیش از ســه میلیارد و 400میلیون ریال 

جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
این در حالی است که ارزش گوشــی تلفن همراه قاچاق در سال گذشته 
بیش از 2 هزار میلیارد تومان بوده که بیشتر از بودجه چند وزارتخانه است.

اجرای طرح 
 توانمندسازی نابینایان 

در سراسر کشور

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

جریمه  سه میلیارد ریالی 
قاچاقچی تلفن همراه

کارشناس دفتر توانمندسازی معلولین بهزیستی کشور گفت: طرح توانمندسازی 
نابینایان به صورت پایلوت در ۶ استان تهران، اصفهان، گلستان، خراسان رضوی، 
گیالن و سیستان  و بلوچستان آغاز شده و تا سال ۹۷ در تمام کشور اجرایی خواهد 
شد.خواجه حسینی افزود:خدمات مشاور ژنتیک قبل و بعد از ازدواج و مراجعه 
پی در پی سالمندان و کودکان به مراکز درمانی در جلوگیری از اختالالت بینایی 
کمک شایانی می کند. همچنین سید اصغر فیاض، معاون توانبخشی اداره کل 
بهزیستی استان در ادامه گفت: آنچه که در استان در راستای اجرای طرح های 
مختلف به نحو شایسته انجام می شود، چیزی جز مشارکت فعال و پویای مراکز 
غیردولتی که همیشه به عنوان بازوان توانمند سازمان عمل کرده اند، نیست.وی 
با ابراز امیدواری از همکاری مستمر مراکز و سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: 
امید است با استمرار همکاری های بین بخشی در طرح های توانمند سازی، بتوان 

گامی موثر در جهت استقالل معلولین برداشت.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

 اصفهان در جذب 
 گردشگر از دیگر کشورها

عقب مانده است

 نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصفهان در جذب گردشگر از دیگر کشورها بسیار عقب مانده است.مصطفی رناسی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: در 
مقایسه ظرفیت های گردشگری اصفهان و پاریس پل های تاریخی، میدان نقش جهان، چهارباغ و عمارت هشت بهشت از جاذبه های برج ایفل وشانزه لیزه پاریس 
کمتر نیست ولی در جذب گردشگر اصفهان عقب مانده است. وی خواستار تغییر کاربری سازمان های حاشیه زاینده رود به ویژه پل های تاریخی به مراکز گردشگری 
و اقامتی شد و ادامه داد: تمرکز بر آموزش حقوق و وظایف شهروندی از طریق رسانه ملی می تواند شهرداری را در انجام فعالیت های روزمره کمک کند. نایب رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان خواستار توجه شهرداری اصفهان به توسعه فضای کسب و کار شهری شد و گفت: ارائه خدمات الکترونیکی شهری توسط دفاتر خدماتی 
می تواند عالوه بر سرعت بخشی به درخواست ها، فضای کسب و کار در شهر نیز ایجاد کند. وی گفت: اصفهان می تواند به عنوان مرکز تولید فناوری و تکنولوژی نه 

تنها در ایران بلکه در خاورمیانه شناخته شود.

جان باختن کودک چهار ساله در واژگونی سواری رانا
رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: بامداد دیروز  بر اثر واژگونی خودروی رانا در محور 
مبارکه – اصفهان، دختر بچه چهارساله به دلیل شدت جراحت وارده در دم جان باخت و 

دو سر نشین دیگر هم مجروح و  راهی بیمارستان شدند.

محیط زیست

 بررسي مشكالت پسماندها
 در کارگروه مدیریت پسماند 
دومین جلسه کارگروه مدیریت پســماند شهرستان 
شــاهین شــهر و میمه در ســال جاري تشکیل شد 
ومشکالت پسماندهاي این شهرســتان مورد بررسي 

قرار گرفت.
به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
شاهین شهر و میمه؛ دومین جلسه کارگروه مدیریت 
پسماند این شهرســتان با حضور معاون برنامه ریزي 
مالي و اداري فرمانداري، شــهردار شــاهین شــهر و 
اعضاي کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداري 

برگزار شد.
 در ابتداي این جلسه محمود اوحدي، معاون فرماندار 
شهرســتان شــاهین شــهر و میمه گفت: با توجه به 
 اینکه این شهرستان در همجواري سایر شهرستان ها

 مي باشــد و به دلیل حمــل و نقل نخاله هــا، ورود 
پسماندهاي عادي و صنعتي به محدوده این شهرستان 
و همچنین وجود صنایع بزرگ و فعال، آســیب پذیر 
بوده؛ لذا همکاري مجدانه کلیه دستگاه ها و توجه ویژه 

آنها به مصوبات این کارگروه را خواستار هستیم.
در ادامه پیگیري مصوبات جلســات قبل، مشــکالت 
 پســماندهاي پزشــکي شهرســتان و موضــوع 
بي خطر سازي پسماندهاي مذکور مورد بررسي قرار 

گرفت.
همچنین در دســتور کار دوم جلسه مباحثي پیرامون 
مشــکالت و وضعیت نابسامان پســماندهاي عادي 
روستاهاي بخش مرکزي و واحدهاي خدماتي- رفاهي 

بین راهي شهرستان مطرح شد.
در پایان مواردي جهت اجرا به تصویب کارگروه رسید 
که در مهم ترین آن مقرر شــد که جلسه اي تخصصي 
با محوریت شبکه بهداشــت و درمان به عنوان متولي 
نسبت به نحوه تفکیک در مبدأ ، جمع آوري و بي خطر 
سازي پسماندهاي پزشکي شهرســتان شاهین شهر 
و میمه تشکیل شــود؛ ضمن اینکه شهرداري شاهین 
شهر همکاري الزم با بخشداري مرکزي را در خصوص 
جمع آوري و انتقال پســماندهاي عادي روســتاها به 

شرکت بازیافت شاهین شهر را اعالم کرد.

دیدگاه

زاینده رود در ماه های اخیر، اصطالح بحران آب 
در ایران به وفور به کار برده می شود. در 
این میان عوامل مختلفی را به عنوان ایجاد کننده بحران معرفی 
کرده اند. اگر چه در این زمینه به طور کامل، اشتراک نظر وجود 
ندارد. برخی بر مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی تاکید دارند 
و آن را عامل اصلی در بحران می دانند و برخی اقلیم خشک و 
کم باران و برخی هم رشــد جمعیت و مهاجرت را به عنوان 
عوامل اصلی این بحران نام می برند.  در همین زمینه سایت 
عصر ایران در گفت و گو با دکتر خدیجــه کاترین رضوی) از 
فعاالن محیط زیســت(، موضوع بحران آب و برخی مسائل 
مرتبط با آن را بررسی کرده اســت. خدیجه کاترین رضوی 
متولد 1323  و مادرش فرانسوی است. پدرش یکی از اولین 
دانشجویان ایرانی بوده که برای تحصیل در رشته پزشکی به 
فرانسه اعزام شده و با زنی فرانســوی که مسلمان شده بود، 

ازدواج کرده است. 
خدیجه کاترین رضوی، در دانشگاه سوربن پاریس، دکترای 
توسعه روستایی گرفته و در سال 1358 موسسه ای درحوزه 
محیط زیست را در ایران تاسیس کرد که نام بعدی و فعلی آن 

موسسه توسعه پایدار و محیط زیست»سنستا« است. 
یکی از اقدامات این موسســه، تهیه و اجرای طرح توســعه 
ناحیه ای در اســتان های محروم هرمزگان، کهگیلویه و بویر 
احمد و کردستان با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل 

متحد و با مشارکت مســتقیم مردم این مناطق محروم بوده 
است.این فعال محیط زیستی از عواقب ساخته شدن کارخانه 
ذوب آهن در اصفهان گفته و تاکید کرده که مدل مصرف آب 
در ایران اشتباه اســت و ایران ورشکسته آبی است. بد نیست 

بخش هایی از این گفت و گوی جالب را بخوانید. 
***

 ما در مدیریت آب، اشتباه کرده ایم و آن طور که شایسته است 
با آب، مهربان نبوده ایم.

 وقتی یک کشور می خواهد کارخانه ذوب آهن تاسیس کند، 
باید بسیار دقیق باشــد که در وسط کویر یا اصفهان، کارخانه 
ذوب آهن راه اندازی کند. حتی کشورهایی مثل سوئد که در 
منطقه پر آب اسکاندیناوی هستند، این کار را انجام نمی دهند. 
کارخانه ذوب آهن در جایی مثل ساحل دریا باید تاسیس شود 

و ما از اول اشتباه کرده ایم.  
 ما می توانستیم با الگوی ایرانی خودمان زندگی کنیم و نه با 
جامعه مصرفی مدل آمریکایی. اجداد ما هیچ وقت، نه در آب 
اســراف می کردند و نه در غذا خوردن و نه در کشاورزی، آنها 

آدم های متعادلی بودند.
 ما از بحران آب عبــور کرده و به مرحله ورشکســتگی آب 

رسیده ایم.
 نوع رفتار ما همــان ماجرای کالغ و کبک اســت که کالغ 
می خواست ادای کبک را درآورد ولی راه رفتن خودش را هم 

فراموش کرد. هنوز هم بزرگان ما می خواهند ســد تاسیس 
کنند. در حالی که می بینیم ســدهای فعلــی، آب ندارند و 

تاالب ها خشکیده اند.
 این ضعف یک کشور است. درست نیست که استاندار تهران 
هم متوجه شود در فالن روستای کشور چه موضوعی مطرح 
است. اشتباه محض این است که همه چیز را در تهران متمرکز 

کرده ایم.
 علمی به وجود آمده که سازه بســازند و ساخت و ساز انجام 
شود. کشورهای غربی این علم را توسعه داده و سد ساخته اند. 
ما خودمان بوده ایم که در اصفهان کارخانه ذوب آهن تاسیس 
کرده ایم؛ اما آیا نمی شــد مثال در کنــار دریای عمان همان 
کارخانه ذوب آهن ساخته شود که شما االن دغدغه این مسائل 

را نداشته باشید؟
 اگر کارخانه ذوب آهن در کنار دریای عمان تاسیس می شد 
بهتر و عاقالنه تر بود. اول باید ارزیابی زیست محیطی انجام می 

شد؛ االن بحث مشارکت مردم مطرح است.
  جزیره آشوراده دریای خزر، آخرین نقطه ای است که ماهی 
خاویار ، تخم می گذارد. خاویار یکی از درآمدهای ما بوده است. 
می خواهند آنجا را گردشگری و به کیش دوم یا سوم تبدیل 
کنند. بعد می شنویم در یزد که در منطقه خشک قرار دارد و 
آب کارون را به آنجا برده اند، ماهی خاویار را در حوضچه هایی 

تولید کرده اند؛ بنابراین در کشور ما  کار در جایی می لنگد.
 االن 30 سال است که در کشــور آمریکا سد بزرگی ساخته 

نشده است.
 ســد زاینــده رود توســط شــرکت هــای فرانســوی و 
کارخانــه ذوب اصفهــان هــم توســط اتحــاد جماهیــر 
 شــوروی ســاخته شــده؛ آمریــکا در ایــن مــوارد خاص

 نقشی نداشته است.
 آمریکا پدر بزرگ سد ســازی های بزرگ است. آمریکا اول 
این نوع سد ســازی را انجام داده و بعد بقیه کشورها از جمله 
فرانسه یاد گرفته اند. با این حال مدتی است که آمریکا فهمیده 
 سد، چه مشــکالتی ایجاد می کند، اما ما هنوز در ایران سد

 می سازیم.
 من با یک مســئول صحبت کــرده و نگرانی هــای خودرا 
بیان کردم، امــا در جواب من، گفت خانم رضوی 50 ســال 
دیگر کی مرده و کی زنده اســت. تصمیــم گیرنده این طور 
به من جــواب داد. من اصال فردی سیاســی نیســتم. فقط 
از نظر منابــع طبیعــی، این بحث هــا را مطــرح می کنم. 
این نوع جــواب دادن نشــان مــی دهد که فعــال تصمیم 
 گیرنــده ما، یا دوراندیشــی نداشــته یا آن دور اندیشــی را 

فروخته است.

در کالنشهر اصفهان، 2 هزار و 384 هکتار در اختیار 
حاشیه نشینان است. بر مبنای نظر کارشناسان، توجه به 
رشد یکسویه صنعتی به عنوان الگوی توسعه در نیم قرن 
گذشته، صنایع مادر، وجود واحدهای تولیدی و صنعتی و 
جاذبه های تفریحی، گردشگری و اقتصادی استان اصفهان 
از مهم ترین عوامل مهاجر پذیری و در نتیجه حاشیه نشینی 

در شهر اصفهان و مناطق اطراف آن عنوان شده است.
استقرار صنایع مادر و بزرگ همچون ذوب آهن، فوالد، 
پاالیشگاه، داروسازی، پتروشیمی، هواپیما و بالگرد سازی، 
صنایع و مراکز نظامی، تاسیسات هسته ای و همچنین بهره 
مندی از راه های اصلی و فرعی مناسب، فرودگاه بین المللی 
و خطوط راه آهن و شرکت های خصوصی متعدد ازجمله 
امتیازهایی است که موجب شده این استان از سطح باالیی 
از توسعه صنعتی و در نهایت اقبال جمعیت مهاجر را تجربه 

کند.
این ویژگی ها در مدت یک دهه اخیر، استان اصفهان را به 

یکی از مهاجرپذیرترین مناطق کشور تبدیل کرده است .
مهاجرت بی رویه و کنترل نشده، پیامدهای نامطلوبی 
 از جمله حاشیه نشینی را برای شهر و استان اصفهان

 در برداشته است.
براساس اطالعات آماری، دهه 70 نقطه تشدید مهاجرت در 
استان اصفهان بوده است و این روند در دهه های 80 و 90 نیز 
سریع تر شده؛ به گونه ای که در سال 90، 63 هزار و 802 مرد 

و 60 هزار و 46 زن مهاجر وارد اصفهان شده اند.
دسته بندی سنین مهاجران نشان می دهد که محدوده 
سنی مهاجران بین 20 تا 49 سال بوده است؛ همچنین 20/5 
درصد مهاجران به شهر اصفهان در گروه سنی 35 تا 39 سال 
بوده اند و 22/5 درصد در سن 40 تا 44 سال قرار داشته اند.

بر اساس سرشماری سال 90، جمعیت استان اصفهان 4 
میلیون و 879 هزار و 312 نفر یعنی حدود 5 میلیون نفر 
بوده است. در این میان، منطقه پنج شهرداری اصفهان با 10 
هزار و 592 مهاجر مرد و بیش از 10 هزار مهاجر زن رتبه اول 

مهاجرپذیری را در بین 15 منطقه اصفهان به خود اختصاص 
داده است.

طبق آمارهای به دست آمده، 55 درصد مهاجرانی که به 
اصفهان کوچ می کنند، محل تولدشان روستا و 45 درصد 
دیگر، شهر بوده و محل قبلی اقامت 14/5 درصد از آنها در 

کالنشهرها و 85/5 درصد در روستاها بوده است.
این اعداد و ارقام تنها مربوط به سال 1390 بوده و فقط 
بخشی از مهاجرانی که در سال های اخیر به اصفهان وارد 

شده اند را شامل می شود.
امروز کالنشهر اصفهان نیازمند تحقق »برابری شهری« 
است، گزینه ای که باید برای رفع مشکل حاشیه نشینی 

روی میز شورای شهر پنجم قرار گیرد.
در این راستا نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هم اکنون بسیاری از 
جمعیت حاشیه نشین اصفهان هیچ حس تعلقی نسبت به 
اصفهان ندارند، زیرا این افراد نمی توانند همچون دیگر 

شهروندان از خدمات و امکانات اصفهان استفاده کنند.
کورش محمدی افزود: وقتی از مرکز شهر فاصله می گیریم 
می بینیم که اصفهان فقط چند خیابان دیدنی مرکز شهر 
نیست، ما نقاب توریست را به چهره اصفهان زده ایم و شهر 

را با این نقاب معرفی می کنیم.
عضو شورای اصفهان، با بیان اینکه ارزان ترین نرخ را برای 
حاشیه نشینی در اصفهان داریم، گفت: با مبلغ چند صد هزار 

تومان رهن و اجاره می توان در اصفهان حاشیه نشین شد.
وی خاطرنشان کرد: رشد حاشیه نشینی آسیب های زیادی 
را به دنبال داشته؛  در این میان کمربند سبز، نقشه جامع و 
طرح تفصیلی اصفهان فراموش شده است. محمدی تصریح 
کرد: نتیجه این مسائل افسارگسیختگی در ساختارهای 
اجتماعی است که در حوزه مدیریت شهری به آن توجه 
نشده و براین اساس شورای پنجم درصدد است تا با این 
نگاه و باور، بین مدیریت شهری و دردهای اصلی جامعه 

پیوند ایجاد کند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان نیز گفت: حاشیه نشینی در مناطق حاشیه ای و 

آسیب خیز، مشکل اصلی کالنشهرها به حساب می آید.
مسعود مهدویان فر اظهار کرد: در حوزه آسیب های 
اجتماعی و برخورد با پدیده ها و مسائل اجتماعی به 
طور معمول نقطه توجه مردم و مسئوالن ناظر، به مقوله 
درمان های معلول محور است؛ یعنی بیش از آنکه به ریشه ها 

توجه کنند به دنبال درمان فرآیند هستند . 
وی خاطرنشان کرد: در نقاط مختلف شهر اصفهان متاسفانه 

زیرساخت ها به صورت متوازن توزیع نشده است.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان افزود: به طور معمول عدم تطابق اجتماعی بین 
گروه های مهاجر به شهر اصفهان شکاف هویتی ایجاد 
می کند و افراد نمی توانند خود را متعلق به اصفهان بدانند 
زیرا تفاوت آداب و رسوم و گرایش ها وجود دارد. از این 
رو شکاف اجتماعی به وجود می آید و باعث می شود فرد 
احساس عدم تعلق کرده و به همین دلیل گوشه نشین و 

حاشیه نشین می شود.
وی عامل »هویت« را مهم ترین عامل حاشیه نشینی دانسته 
و ادامه می دهد: بیکاری و فقر هم از علت های دیگر حاشیه 

نشینی به شمار می رود.
مهدویان فر با بیان اینکه در شهرداری اصفهان برای مقابله 
با حاشیه نشینی 2 رویکرد وجود دارد گفت: رویکرد اول 
سلبی )کنترلی( و مبارزه ای است که البته این رویکرد با 
انتقادات فراوانی که ناشی از ذهنیت غلط نسبت به توسعه 
شهرهاست، روبه رو شده زیرا گفته می شود در زمانی که 
گسترش محدوده شهرها کنترل می شده، این مناطق شکل 
یافته است. وی اظهار کرد: دیدگاه دوم »ایجابی« یا همان 
توسعه متوازن است، یعنی همزمان با کنترل عدم گسترش 
مناطق حاشیه ای و اینکه بافت های جدید شکل نگیرد، 
امکانات شهر به آنجا سوق داده شود تا دچار آسیب های 

دیگر نشویم.

نوشته گردشگر آمریكایی در مسجد 
تاریخی امام)ره( اصفهان

عکس روز

محسنی اژه ای :

  الزم نیست همه مسائل 
جرم تلقی شود

معاون اول قوه قضائیه با اشــاره به سیاست قضازدایی و جرم زدایی، 
تاکید کرد: الزم نیست همه مسائل جرم تلقی شده و 

برای آنها مجازات تعیین شود. 
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای  
با اشــاره به اقدامــات الزم برای کاهش 
اطاله دادرسی در قوه قضائیه اظهار کرد: 
قضازدایی و جرم زدایی از سیاست های 
ابالغی قــوه قضائیه اســت و امیدواریم 
مجلس شورای اسالمی و قوه مجریه نیز در 
این امر کمک کنند.وی افزود: الزم نیست همه 
مسائل جرم تلقی شده و برای آنها مجازات تعیین 
شود؛ این یک سیاست کلی است که ابالغ شده و مجلس و دولت برای 

اجرای آن به قوه قضائیه کمک می کنند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه فراهم کردن بستر کار نیز باید در دستور 
کار قرار گیرد، عنــوان کرد: وقتی حجم کار بیــش از اندازه نیروی 
انسانی، بودجه و امکانات باشد، طبیعتا کار  آنطور که شایسته است، 

جلو نمی رود.

 سقوط دو دختر جوان
 از پل چمران اصفهان

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از سقوط دو 
دختر جوان، از پل چمران اصفهان خبر داد.

غفور راستین با تایید خبر سقوط دو دختر جوان 
از پل چمران اصفهان اظهار کرد: ظهر دیروز 
خبري مبنــي بر اینکــه دو دختر جوان 
خود را از پل چمــران اصفهان به پایین 
پرت کرده اند به اورژانس اصفهان اطالع 

داده شد.
وي با اشاره به اینکه  همان لحظه نیروهاي 
اورژانس اصفهــان در محــل حادثه حضور 
یافتند، ادامه داد: این دو دختر بین 1۷ تا 18 ســال 
سن دارند و یکي از آنها هوشیاري خود را از دست داده و احتمال زنده 
ماندن او بسیار کم است و نفر دوم نیز با شکستگي تمام اعضاي بدن 

رو به رو شده است.
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در خصوص 
علت این حادثه گفت: هنوز اطالعي از دلیل این حادثه در دســت 
نیســت و نمي توان به قطع یقین گفت که این دختــران، اقدام به 

خودکشي کرده اند.

فعال محیط زیست:
نباید ذوب آهن در »اصفهان«  ساخته می شد

دالیل توقف اعدام قاتل ستایش 
دردقیقه 90

درحالی که شمارش معکوس برای اعدام قاتل ستایش شروع شده 
و تمامی مراحل اجرای حکم انجام شده بود، اما شامگاه چهارشنبه 
و ســاعاتی قبل از به  دار آویخته شــدن عامل قتل، 
اعالم شــد که اجرای حکم به تعویــق افتاده 
است.غالمحسین اســماعیلی، رییس کل 
دادگســتری اســتان تهران، با رد برخی 
شــایعات مبنی بر اعمال فشارها برای 
تعویق اجرای حکم اعدام گفت: با وجود 
اعالم قبلی برای اجرای حکم، مشورتی 
صورت گرفت و به این نتیجه رســیدیم 
که این اقدام به بعد از ماه  صفر موکول شود؛ 
البته هیچ منع شــرعی و قانونی برای این کار 
وجود ندارد، اما به این نظر رسیدیم که اجرای حکم بعد از ماه صفر 

بهتر است.
وی درباره اینکه برخی، ادعای تصمیم خانواده مقتول مبنی بر اعالم 
رضایت از قصاص و احتمال عفو محکوم را مطرح کرده اند نیز گفت: 
چنین ادعایی حداقل تا این لحظه صحت ندارد زیرا خانواده ستایش 
بر اجرای حکم، اصرار دارند.اسماعیلی تاکید کرد که توقف و تعلیق 
اجرای حکم به هیچ  عنوان صحت ندارد و بعد از ماه صفر زمان اجرای 

حکم اعالم می شود.
عسگر قاسمی آقباش، وکیل عامل قتل  نیز  با اعالم بی اطالعی از علت 
این تصمیم قضائی گفت: شب قبل  از اعدام از کانون اصالح  وتربیت 
اســتان تهران با بنده تماس گرفتند و گفتند اجرای حکم اعدام به 
تعویق افتاده اســت. آنها هیچ دلیلی هم به بنده درباره اجرا نشدن 

حکم ارائه ندادند.
 وی درباره اینکه آیا برخی شــایعات مبنی بر اعالم رضایت خانواده 
ستایش وگذشــت از قصاص و تالش برای عفو این محکوم از حکم 
 اعدام صحت دارد یــا نه گفت: چنیــن ادعاهایی بــه هیچ  عنوان 

صحت ندارد.

چهره روز

حوادث

وقتی محرومیت زمینه ساز آسیب های اجتماعی می شود؛

در حاشیه شهر...
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قطره ای از دریای عرفان؛ 

 مشاهیر تصوف از قرن دوم 
تا قرن پنجم 

پاییــز را می تــوان از منظرهــای 
گوناگونی توصیف کرد: از غروب های سعید نریمانی

خنک پاییزی که می تواند موجی از غم را به دل عابران بپاشد تا 
برگ های رنگارنگ درختان که سبب شــکوفایی ذوق شاعران 
می شود.پاییز برای عده ای فصلی غمبار محسوب می شود؛ فصلی 
که نویدبخش زمستان است؛ برای برخی پادشاه فصل ها و از نظر 

عده ای دیگر، همان بهاری است که به عشق گراییده.
به تعریف عرفا،  بهار نماد اســماء لطف حق تعالــی و پاییز مظهر 
اسماء قهر الهی اســت. تمام آنچه موالنا درباره پاییز گفته است 
به همین معنا باز می گردد: بهار یادآور بشــارت وپاییز نماد انذار 

وخوف خداوند است: 
آن بهاران،  لطف شحنه ی کبریاست  

وآن خزان،  تخویف وتهدید خداست 
باتوجه به این معنا، پاییز مظهر تمام حقایقی است که با قهر وابتال 
ونابودی سنخیت دارد. در مثنوی به چند مورد از این معنی اشاره 

شده است: 

1. پاییز؛ مظهر قبض دل
قلب انسان مجالی تجلیات لطف وقهر الهی واقع می شود. زمانی به 
بسط و شادی وسرور می رسد و گاهی نیز قبض و گرفتگی و اندوه 
وغم بر آن عارض می گردد. موالنا از بسط وشادی درون، به بهار و 

ازقبض و اندوه قلبی، به پاییز تعبیر کرده است:
پس مجاهد را زمانی بسط دل 

 یک زمانی قبض ودرد وغش وغل 
بهاروپاییز، نازله بهار و پاییزی است که درعالم باطن انسانی است، 

 برخی دل ها بهاری و برخی پاییزی است:
ای برادر،  عقل یک دم با خود آر         

دم به دم در تو خزان است و بهار 
باغ دل را سبز وتر وتازه بین              

پر زغنچه ی ورد  و سرو و یاسمین 

2.بهار، نماد رستاخیز وپاییز، نماد دنیا 
درآیات قرآن،  قیامت بارها به »بهار« تشــبیه شده است. بدیهی 
است »خار«  که از برگ های معانی وحقایق بی بهره است، در برابر 
بهار رستاخیز رسوا می شود؛ از این رو خار برهنه از معانی،  همیشه 
طالب دنیاست؛ اما گل های سوسن ویاسمن،  طالب و منتظر بهارند. 
در خزان،  گلزارها و درختان برهنه از برگ وبارند و خارها ) که  چه 
در پاییز و چه در بهار فاقد برگ وزیبایی هستند(  خود را با آنها برابر 
می دانند. دنیاطلبان در خزان دنیا خویشتن را با اولیاء ا...  مقایسه 
می کنند و چه بسا اهل ا... را به حقارت بنگرند. از این رو اهل دنیا 

رستاخیز را نیز خرابه دنیا انگارند:
برگ یک گل چون ندارد خار او

شد بهاران دشمن اسرار او 
وآنکه سر تا پا گل است وسوسن است

پس بهار او را دو چشم روشن است
خار بی معنی خزان خواهد،  خزان

تا زند پهلوی خود با گلستان 
تا بپوشد حسن آن و ننگ این

تا نبینی رنگ آن و رنگ این 
پس خزان او را بهار است وحیات

یک نماید سنگ و یاقوت زکات 
باغبان هم داند آن را در خزان

لیک دید یک به  از دید جهان 
   

3.پاییز ؛ مظهر مرگ ونابودی 
در اندیشه موالنا،  پاییز در 

موارد زیادی به معنای 
»مــرگ ونابودی« 
اســت. وی به طور 
مشخص در بیت 
772  در دفتــر 
ششــم مثنــوی 

می گویــد: »مرگ 
ماننــد خزان، تو اصل 

برگ«. حال باید دید چرا 
مرگ، تاویــل پاییز اســت و به 

عبارت دیگر،  چه مناسبتی میان مرگ 
و پاییز وجود دارد؟ موالنا به این ســوال 

جواب های گوناگونی می دهد؛  از جمله  اینکه 
می فرماید خزان که می رسد،  هزاران شاخه و برگ 

رو به نیستی می نهند:
درخزان آن صد هزاران شاخ وبرگ           

 در هزیمت  رفته در دریای مرگ 
اما بهار، کدخدای مشیت الهی اســت که امر می کند خزانی که 

زیبایی ها را خورده  است، بار دیگر آن را به زمین باز آورد:
باز فرمان آید از ساالر ده                

مر عدم  را  کانچه  خوردی  بازده
موالنا پاییز را به »مرگ ســیاه« که مرگی هول انگیز است، تعبیر 

کرده:
آنچه  خوردی  واده  ای مرگ سیاه          

  از نبات و دارو و برگ و گیاه 
این استدالل برخاســته از متون دینی به ویژه قرآن کریم است. 
خداوند در سوره اعراف، آیه 57 می فرماید: »و اوست خدایی  که 
بادها را فرستد که نوید دهنده رحمت خویش است تا چون ابری 

گرانبار به باال برکشد و ما آن را به زمینی مرده وبی گیاه می رانیم و 
از آن آب فرو می ریزیم وبدان سبب میوه هایی گوناگون از درختان 
برون می آوریم. ما همچنان مردگان را از گور بر می انگیزیم،  مگر 

شما بدین نشان به یاد رستاخیز افتید.«
یکــی از شــارحان در معنای حدیــث »الدنیا مزرعــه االخره« 
می فرماید: »مرگ خزان نبات انسانی است و حشر به منزله بهار 
این سبزه زار اســت. اگر به غور این اشارت برســی، معنی  الدنیا 

مزرعه االخره  بر تو مکشوف گردد.« 
موالنا در مثنوی، پاییز را نماد مرگ معنوی نیز اصطالح کرده است 

و در توضیح این مرگ باطنی می فرماید: 
هرچه جسم از توشــه وآذوقه ولذایذ مادی بهره 
مند شــود، روح دچــار ضعف وپیری 

می گردد:
تن چــو با برگ اســت روز 

وشب  از آن
شاخ جان در برگریز 
است وخزان 
برگ تن بی برگی 

جان است  زود
این بباید 
کاستن، آن 
را فزود 
در اندیشــه موالنا 
نســبتی معکــوس 
میان فربه شدن جسم 
بــا الغــری روح وجود 
دارد. هرچه از جیره جســم 
کاسته شود، بر جیره روح افزوده  

می گردد.
دلیــل دیگــر تمثیل مــرگ بــه پاییز،  آن اســت کــه مرگ،  
اســباب و اعتبــارات و آرزوهــا را قطــع می کند، همــان طور 
که پاییــز بــرگ هــای درختــان را قطع مــی  کنــد. مرگ 
 قاطع بــرگ وبــار آرزوهــا و وابســتگی هــای  وجــود آدمی 

است:
قاطع االسباب و لشکرهای مرگ            

 همچو دی آید به قطع شاخ وبرگ 

4.پاییز؛  نماد ابتالئات و ریاضات سالک 
در کل مثنوی، تنها مــوردی که پاییز به معنایــی مثبت داللت 

می کند،  تشبیه ریاضات وابتالئات سالک به پاییز است. 
البته این معنا از پاییز،  با تعریف موالنا کــه صفات قهریه را پاییز 
نامیده اســت،  مناســبت دارد. چون ابتالئات مظهر اسماء جالل 

وقهر الهی است،  در نزد موالنا اندوه هایی که سالک دچار آن 
می شود  سازنده روح است ومصیبت، عامل بسیار مهمی در ایجاد 

قدرت ابتکار وابداع در انسان هاست.
وی در تمثیلی بسیار زیبا، گل های شقایقی را ترسیم کرده که به 

شکوفه های تازه اجازه رشد نمی دهند. 
از نظر موالنا،  ســالکی که درمعــرض تجلیات خوفیــه و قهر و 
عظمت حق تعالی واقع می شود،  افکار و اذهان فاسدش همچون 
شقایق های کهنه ریخته می شود و پس از آن،  شکوفه های نو در 

درخت روح سالک می روید:

درخزان و باد خوف  حق گریز
وآن شقایق های پارین را بریز 

این شقایق  منع نو اشکوفه هاست
که درخت دل برای آن نماست 
 اندوه های عالی،  همچون پاییز خانه دل را از اغیار می زداید تا جا 

برای شادی ها باز شود:
می فشاند برگ زرد  از شاخ دل      

       تا بروید برگ سبز و متصل 
می کند بیخ سرور کهنه را

تا خرامد ذوق نو از ماورا 

5.پاییز؛ رمز هواهای نفسانی 
در حدیث است که »بپرهیزید از سرمای پاییز که درآغاز می رسد 
و روی  آورید به سرمای بهاری که در آغاز سال آغاز می شود؛  زیرا 
ســرما در دوحالت، آن می کند که با درختــان می کند؛ در آغاز 

می سوزاند و در پایان می رویاند.« 
موالنا تفسیری معنوی از این حدیث آورده است:

گفت پیغمبر ز سرمای بهار
تن مپوشانید یاران،  زینهار 

زآنکه  با جان شما آن می کند
کان بهاران با درختان می کند 

لیک بگریزید از سرد خزان
کان کند کوکرد با باغ و رزان  
اهل ظاهر،  به فهم حدیث نائل نیامده و تصور کرده اند که مراد از 

باد بهاری و پاییزی،  طبیعت مادی است:
راویان این را به ظاهر  برده اند              

هم برآن صورت قناعت کرده اند
رشته ارتباط روح با بدن گسسته می شــود؛  اما در خواب چنین 
نیست. موالنا از رشته تعلق نفس به بدن در حالت خواب به »پابند 

دراز« تعبیر کرده است:
لیک بهر آنکه روز آیند باز                      

بر نهد بر پاش پابند دراز

شقیق بلخی
شقیق بن ابراهیم البلخی، کنیه اش 
ابوموسی است، در اول صاحب رای 
بود و سپس صاحب حدیث گشت. 
استاد حاتم َعَصم بوده و با ابراهیم 
ادهم صحبت داشته است؛ طریق او 
توکل اســت. مولف نفحات االنس 
از بعضی تواریخ بلخ نقل کرده که 
شــفیق را در والیت َختالن شهید 
کرده اند و قبرش همان جاســت. 
گویند چون شــفیق به مکه رفت 
و ابراهیم ادهم او را دید، شــفیق 
گفت: »ای ابراهیــم، چه می کنی 
در کار معاش؟ گفــت: اگر چیزی 
رسد، شــکر کنم و اگر نرسد، صبر 
کنم. شــقیق گفت: سگان بلخ هم 
این کنند که چون یابند، مراعات 
کنند و دنبال جنبانند و اگر نیابند، 
صبر کننــد. ابراهیــم گفت: پس 
شــما چگونه کنی؟ گفت: اگر مارا 
چیزی رسد، ایثار کنیم و اگر نرسد 
شــکر کنیم. ابراهیم برخاست و 
 ســر او بوســید و گفــت: واهلل تو 

استادی !

داوود طائی 
ابوســلیمان داوود بن نصر الطائی 
درجمله علوم، مرتبه عالی یافته و 
فقیه الفقها بوده است. او با فضیل 
عیاض و ابراهیم ادهم دیدار کرده 
و از دنیــا و خلق اعــراض نموده و 
چون به او گفته اند که » چرا با خلق 
ننشینی؟« گفته است: با که نشینم 
که اگر با ُخردتر از خود نشــینم، 
مرا به کار دین نمــی فرماید و اگر 
با بزرگ تر نشینم، عیب من بر من 
نمی شمرد و مرا در چشم من می 
آرایــد؛ پس صحبت خلــق را چه 
کنم؟« سال وفاتش را 165 هجری 

قمری ذکر کرده اند.

بَنادر 

واژه بندر فارسی است و به همین صورت به عربی رفته و در جمع مکسر »بنادر« شده است. ولی در فارسی، 

درست تر و زیباتر آن است که بندر را به » ها « جمع ببندیم و بندرها بگوییم. 

بنده 

بنده، ضمیر اول شخص مفرد است که برای اظهار ادب و فروتنی به جای ضمیر »من« به کار می رود و از 

قدیم در فارسی رایج بوده است. فعل آن معموال به صیغه ســوم شخص مفرد است:» قاصدی ... به درگاه 

خسرو فرستاد و گفت: به همت عالی خسرو، آنچه مراد بود به اتمام مقرون گشت و بنده مترِصد فرمان است 

تا کمر امتثال بر میان بندد و به خدمت پیوندد. فعل آن به صیغه اول شخص مفرد نیز می تواند باشد و 
اشکالی ندارد:

چو هرخاکی که باد آورد، فیضی بُرد از انعامت                      ز حال بنده یاد آور که خدمتکار دیرینم» حافظ«  

این کلمه گاهی نیز همراه ضمیر من می آید: »من بنده را بر مجالست و دیدار و مذاکرات و گفتار 

ایشان... اِلفی تازه گشته بود« )کلیله و دمنه(

غلط
 ننویسیم

جز به زلف تو ندارد دل عاشق میلی                 

آه ازین دل که به صد بند نمی گیرد پند

حافظ

بیت 
روز

این بود که دفعات بعد دســت به سرش مي کردم، اما از رو 
نمي رفت.

سراغ ناظم و اتاق دفتر را مي گرفت و صبر مي کرد تا زنگ 
را بزنند و معلم ها جمع بشــوند و البد حرف و ســخني و 
خنده اي و بعد، از معلم کالس سوم ســراغ کار و بار و بچه 
اش را مي گرفت و زنگ بعد را که مــي زدند، خداحافظي 
مي کرد و مي رفت.آزاري نداشــت. با چشم هایش نفس 
معلم ها را مي برید و حاال باز هــم همان زن بود و آمده بود 
و من تا از پلکان پایین بــروم، در ذهنم جمالت زننده اي 
ردیف مي کردم تا پایش را از مدرسه ببرد که در را باز کردم 

و سالم...
عجب! او نبود. دختری بود با دهان گشاد که موهاي زبرش 
را به زحمت عقب ســرش گلوله کرده بود و بفهمي نفهمي 
دستي توي صورتش برده بود. روي هم رفته زشت نبود؛ اما 

داد مي زد که معلم است.
گفتم که مدیر مدرســه ام و حکمش را داد دســتم که 
دانش سرا دیده بود و تازه استخدام شده بود. برایمان معلم 

فرستاده بودند.
خواستم بگویم »مگر رییس فرهنگ نمي داند که اینجا بیش 
از حد مرد است« ولي دیدم لزومي ندارد و فکر کردم این هم 
خودش تنوعي است. به هر صورت زني بود و مي توانست 
محیط خشن مدرسه را که به طرز ناشیانه اي پسرانه بود، 
لطافتي بدهد و خوش آمد گفتم و چاي آوردند که نخورد 

و بردمش کالس هاي سوم و چهارم را نشانش دادم که هر 
کدام را مایل اســت، قبول کند و صحبت از هجده ساعت 
درس که در انتظار او بود و برگشتیم به دفتر.پرسید غیر از 

او هم، معلم زن داریم؟
گفتم »متاسفانه راه مدرسه ما را براي پاشنه کفش خانم ها 
نساخته اند .« که خندید و احساس کردم زورکي مي خندد.
بعد کمي این دست و آن دست کرد و عاقبت گفت: »آخه 
من شنیده بودم شما با معلماتون خیلي خوب تا مي کنید.« 

صداي جذابي داشت!
فکر کردم حیف که این صدا را پاي تخته سیاه خراب خواهد 

کرد.
و گفتم »اما نه اینقدر که مدرسه تعطیل بشود خانم! و البد به 
عرضتون رسیده که همکارهاي شما، خودشون نشسته اند 
و تصمیم گرفته اند که هجده ساعت درس بدهند.بنده هیچ 

کاره ام .«
 - »اختیار دارید.« و نفهمیدم بــا این » اختیار دارید« چه 

مي خواست بگوید!
اما پیدا بود که بحث سر ساعات درس نیست.

تصمیم گرفتم امتحاني بکنم : -»این را هم اطالع داشــته 
باشید که فقط دوتا از معلم هاي ما متاهل اند.« که قرمز شد 
و براي اینکه کار دیگري نکرده باشد، برخاست و حکمش را 

از روي میز برداشت.
پا به پا مي شــد که دیدم باید به دادش برسم؛ ساعت را از 

او پرسیدم.
وقت زنگ بود.

فراش را صدا کردم که زنگ را بزنــد و بعد به او گفتم بهتر 

است مشــورت دیگري هم با رییس 
فرهنگ بکند و ما بــه هرصورت 
خوشحال خواهیم شد که افتخار 
همکاري با خانمي مثل ایشــان را 
داشته باشیم و خداحافظ شما. از در 
دفتر که بیرون رفت، صداي زنگ 
برخاست و معلم ها انگار موشان را 

آتش زده اند؛ به عجله رسیدند و هر 
کدام از پشت سر، آنقدر او را پاییدند 

تا از در بزرگ آهني مدرسه بیرون 
رفت. فردا صبح معلوم شــد که 

ناظم ، دنبال کار مادرش بوده 
است که قرار بود بستري شود 
، تا جاي سرطان گرفته را یک 

دوره برق بگذارند.
کل کار بیمارســتان را من به 
کمک دوســتانم انجام دادم و 
موقع آن رسیده بود که مادرش 

برود بیمارستان؛ اما وحشتش گرفته بود و حاضر نبود به 
بیمارستان برود. ناظم مي خواست رسما دخالت کنم و با 
هم برویم خانه شان و با زبان چرب و نرمي که به قول ناظم 
داشتم، مادرش را راضي کنم. چاره ا ي نبود. مدرسه را به 

معلم ها سپردیم و راه افتادیم.
باالخره به خانه آنها رسیدیم؛

خانه اي بسیار کوچک و اجاره اي...
ادامه دارد

مدیر مدرسه )قسمت شانزدهم(

در ادب فارسي، بوستان ســعدي نمونه جهان مطلوبي است که   دکتر نجمه نظري
طراح آن، هم غالبا قضاوتي واقع بینانه از وضعیت موجود دارد و 
هم باور به تحقق پذیري بسیاري از مطلوب  ها. آرمان شــهر هاي طراحي شده بر مبناي آرزو هایي 
تحقق ناپذیر و بي  توجه به شرایط و مقتضیات اجتماع، مخاطبان و... داراي ویژگي  هایي هستند که 
اگر قرار باشد بر مبناي آن، جامعه اي آرماني بنا شود، برخي از همین ویژگي   ها به عنوان مانع و عامل 
بازدارنده عمل مي  کنند؛ از جمله ایــن ویژگي  ها، کوچکي، انزوا، ایســتایي، برابري، هماهنگي و 
یکنواختي، انتقاد ناپذیري و فقدان ساز و کار اصالح به سبب باور به قطعي بودن ارزش  ها و شعار ها 
را می توان نام برد. توفیق یا عدم توفیق آرمان شهر ها، در عمل به عواملي از قبیل نحوه طراحي، اجرا 
و مخاطبان آرمان شهر ها بســتگي دارد. با توجه به چنین مشکالتي باید اعتراف کرد که واقع بیني 
سعدي در حد واقع  گرایي صرف نمانده و بر بستر رئالیسم انتقادي به سوي دیده  هاي آرمان شهري 
حرکت کرده است و نیز اعتدال وي سبب شــده که امکان تحقق  پذیري مطلوب  ها و آرمان  هاي 
سعدي در بوستان قابل توجه باشد. در باب مربوط به عدل و تدبیر و راي، سعدي اصلي  ترین وظیفه 
حکومت را برقراري عدالت و نه مساوات مي  داند و اینکه برپایي عدالت نیز نباید کورکورانه و به هر 

وسیله ممکن باشد، بلکه عدالت مقید به تدبیر و راي مورد تایید اوست.
اال تا نپیچي سر از عدل و راي 

که مردم زدستت بپیچند پاي 
گریزد رعیت ز بیدادگر 

کند نام زشتش به گیتي سمر

           
سعدي با توجه به این اصل که حکومت، میزاني از مشــروعیت خود را از قبال مردم اخذ مي  کند، 
لزوم هوشــیاري در برابر تهدیدات داخلي و خارجي، ترجیح صلح بر جنــگ مگر در مواردي نادر، 
فراگیري سیســتم تامین اجتماعي، حذف هزینه  هاي زائد و تشــریفات بیجــا و اختصاص آن به 
دانشمندان و کارگزاران حکومت، رفتار مناسب و درخور با گردشــگران و بازرگانان ممالک دیگر 
را براي حکومت ضروري مــي  داند. ویژگي  هایي که حکومت  هاي زمانه چنــدان بدان  ها پاي بند 
 نبودند و حتي با زیر پا نهادن برخي از آنها زمینه  ساز هجوم ویرانگر مغول بدین سرزمین  ها گشته

 است.

مکن تا تواني دل خلق ریش 
و گر مي  ُکني، مي  َکني بیخ خویش... 

فراخي در آن مرز و کشور مخواه 
که دلتنگ بیني رعیت ز شاه

 در حوزه  هاي دیگر نیز سعدي، ناراضي از وضع موجود زمانه و جامعه خویش، ایده آل  هاي خود را 
مطرح مي  کند. جامعه آرماني سعدي، جامعه اي ایستا نیست که در آن مائده  هاي آسماني براي همه 
فراهم باشد و ترك کار و تالش، شایسته تلقي شــود. به رغم اعتقاد قلبي و عمیق سعدي در توکل 
و امید به لطف خداوند، وي براي کار و ســازندگي اهمیتي اساسي قائل است و ترك بي  دلیل آن را 

گناهي نابخشودني مي  داند. 

نکته قابل توجه در مورد جهان مطلوب سعدي آن 
است که به دور از یک جانبه نگري، همه مسائل 
اجتماعي را زنجیــره وار در کنار هم مي  بیند و 
براي حل معضالت هر بخش، راهکا رهاي خاص 
خویش را ارائه مي  کنــد. نکته قابل تأمل دیگر 
اینکه سعدي به دنبال خلق انساني تک بعدي یا 

انکار برخي از ابعاد وجود آدمي نیست.
او نیز همچون همشــهري بزرگش حافظ، انســان 
را موجودي چندبعــدي و داراي نیاز هــاي متنوع 

مي  داند که باید به رســمیت شناختن تمامي 
جنبه هاي جسماني و روحاني وجود وي 

با احترام به این نیاز ها، برنامه و طرحي 
براي ســعادت او ارائه نمود، نه از راه 
انکار و ســرکوب برخي از این نیاز ها؛ 
از این روســت که در دنیاي ســعدي 

در کنار طرح گسترده دیني، اخالقي و 
 تعلیمي، عشق نیز جایگاهي ویژه و برجسته

 دارد.

پاییز 

موالنا
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تجربه موفق لیگ استانی ووشو
محسن روناسی ، رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان گفت: تجربه برگزاری اولین دوره لیگ 
 استانی ووشو موفقیت آمیز بود و در طول سال های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این پیکارها طی
 ده هفته و با حضور 6 تیم از باشگاه ها و هیئت های ورزشی در دو بخش تالو و ساندا به انجام رسید.

رکورد روز

روایت روز

چهره روز

امیر قلعه نویی، برای ســومین بار در تاریخ لیــگ برتر، متحمل 
شکســت خانگی با اختالف ۳ گل شد؛ 
اولین بازی از این ســری بازی ها 
مربوط به هفته بیســت و سوم 
از لیگ چهارم می شــود که 
ذوب آهن در ورزشگاه آزادی 
توانست با ۳ گل استقالل را 
مغلوب کنــد. دومین بازی 
در هفتــه ۲۹ لیگ چهاردهم 
برگزار شــد و طی آن شاگردان 
تونی اولیویرا در تراکتورســازی 
در آزادی توانســتند استقالل و 
قلعه نویی را ۴ بر یک شکست دهند و روز جمعه هم سومین شکست 
برای قلعه نویی رقم خورد؛ همچنین روز جمعه امیر قلعه نویی برای 
اولین بار در تقابل با مهدی تارتار شکســت خورد. تارتار اولین برد 
خود مقابل قلعه نویی را در بهترین زمان به دست آورد؛ اما از سوی 
دیگر، این شکست، قلعه نویی را در شــرایطی قرار داد که بدترین 
عملکرد در ۱۰ بازی نخست در تاریخ لیگ برتر را برای او ثبت کرد. 
این برای اولین بار است که قلعه نویی در پایان هفته دهم لیگ برتر، 
تنها ۱۲ امتیاز کســب می کند.قلعه نویی که پرافتخارترین مربی 
تاریخ رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران شــناخته می شود، کمتر 
از ســایرین، رکوردهای منفی از خود به جا می گذاشت، اما به نظر 
می رسد امیر قلعه نویی که تا این هفته چند رکورد منفی داشته، در 

ادامه رقابت های لیگ برتر باز هم آمار منفی داشته باشد.

رکورد بد ژنرال؛ 

ضعیف ترین شروع تاریخ!
درحاشیه

5 هزار و 752 صلوات مهدی 
رحمتی روی نیمکت

مهدی رحمتی برابر میهمان قائمشهری، برای چندمین 
بازی متوالی در ترکیب اصلی استقالل قرار نگرفت و از 
روی نیمکت، پیروزی همبازیانش را به تماشا نشست.
نکته جالب توجه در خصوص نیمکت نشینی کاپیتان 
استقالل در بازی با نساجی »صلوات شماری« بود که 
او با خود به زمین آورده بود تــا نذرش را برای موفقیت 

تیمش ادا کند.
در تصویری که نعیم احمدی دقایقی پیش از پایان نیمه 
اول بازی شکار کرده، صلوات شمار سید عدد»۵۷۵۲« 
را نشان می دهد که در نوع خود قابل توجه است. از قرار 
معلوم رحمتی برای رســیدن به حاجتش نذر صلوات 

کرده است.

گرفتاری عجیب نوراللهی؛ 

بازگشت به پادگان
تالش های دوباره احمــد نوراللهی بــرای آنکه بتواند 
 برای تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر و 
جام حذفی به میدان برود بار دیگر بی حاصل ماند. این 
بازیکن که مدت قانونی سربازی اش به اتمام رسیده از 
سوی ســازمان نظام وظیفه عمومی مکلف است دوره 
آموزشی خود را پشت سر بگذارد. بنابراین  نوراللهی به 
طور قطعی تا پایان نیم فصل رقابت های هفدهمین دوره 

لیگ برتر، نمی تواند بازی کند.
نوراللهی منتظر است تا مرکز آموزش وظیفه اش اعالم 
شود تا برای گذراندن دوره های آموزشی عازم پادگان 

شود. 

 ترجمه صحبت های شفر؛

»نابه جا« به جای »احمقانه«
اگر چه محمدحسین زرندی، مســئول رسانه ای تیم 
اســتقالل در ترجمه صحبت های روز جمعه وینفرد 
شفر تسلطش در زبان انگلیســی را نشان داد، اما گویا 
بخشــی از ترجمه او، اصل صحبت سرمربی استقالل 
نبوده. آنطور که خبرآنالین نوشته؛ زرندی با جایگزین 
کردن واژه » نابه جا« در ترجمه »اشتباهات احمقانه« 
بازیکنان اســتقالل در نیمه دوم که از سوی سرمربی 
به کار رفته بود، باعث شــد تا اینطور به نظر برسد که 
این مترجم موقت باشــگاه اســتقالل می تواند مثل 
مترجم شبکه خبر در زمان ترجمه همزمان حرف های 
 ترامپ، بــه زودی به ســوژه فضای مجــازی تبدیل

 شود.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در مورد تساوی تیمش مقابل گسترش فوالد 
اظهار داشت: ما در این بازی صاحب توپ و میدان بودیم و می توانستیم 
به برد برسیم. گسترش فوالد هیچ فشاری را روی دروازه ما ایجاد نکرد و 
بیشتر به فکر انجام بازی دفاعی بود. من معتقدم که تیم ما مشکل گلزنی 
دارد و باید این مشکل را در بازی های آینده برطرف کنیم.حسن جعفری 
در ادامه افزود: البته مشــکل گل نزدن تیم ما به یــک بازیکن مربوط 
نمی شود و همه بی دقت یا بدشانس هســتیم. جعفری در مورد اینکه 
آیا سپاهان امسال می تواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را بگیرد، گفت:  
ما قطعا مدعی گرفتن سهمیه هستیم و نیاز به دو برد پیاپی داریم تا به 

رده های باال صعود کنیم.  

دیدار تیم های ســپاهان و گســترش فوالد تبریز از هفته دهم لیگ برتر،  
رویارویی ۲ تیمی بود که حراست از دروازه های خود را به سنگربانان برزیلی 
سپرده اند.در روزی که هر ۲ دروازه بان موفق به ثبت کلین شیت شدند فرناندو 
خسوس در قیاس با هموطنش به مراتب بیشتر در جریان مسابقه از سوی 
حمله وران حریف به چالش کشیده شد. سنگربان گسترش فوالد با مهار چند 
موقعیت جدی سپاهان الیق عنوان بهترین بازیکن زمین بود.لی اولیویرا 
هم برای دومین بار در لیگ هفدهم دومین کلین شیت پیاپی را به نام خود 
ثبت کرد. سنگربان برزیلی سپاهان که پیش تر دروازه خود را در دیدار برابر 
تیم های ذوب آهن و سپیدرود رشت بسته نگه داشته بود به مانند بازی مقابل 

سیاه جامگان مشهد در دیدار با گسترش فوالد هم گل نخورد.

سپاهان مدعی کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان است

یک هفته ای می شود که اخبار عجیبی درباره رابطه وینفرد شفر 
و مک درموت به گوش می رسد. اینکه 
شفر شــدیدا از وضعیت بدنسازی 
استقالل گالیه داشــته و این 
موضوع را طبیعتا از چشــم 
مربــی ایرلندی مــی بیند. 
مردی که شــایعات زیادی 
درباره احتمال جدایی اش از 
استقالل منتشر شده و اتفاقی 
هم که در بازی استقالل و نساجی 
رخ داد، مشخص کرد که او شرایط 
چندان خوبی روی نیمکت ندارد. اوایل بازی 
بود که مک درموت کنار خط آمد تا به آبی ها توصیه هایی داشته 
باشد، اما شفر به او دستور داد که به نیمکت برگردد. این عکس هم 
که از مک درموت گرفته شده کامال مشخص است که او از وضعیت 
این روزهایش در استقالل زیاد راضی نیســت. مربی که تا قبل از 
آمدن شفر، حتی قرار بود سرمربی استقالل تا نیم فصل باشد حاال 

اختیارات کمتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.

ایرلندی ناراضی!

هر روز روایت جدیدی درباره دلیل خط خوردن محسن مسلمان از 
بازی پرسپولیس و نفت به گوش می رسد. 
عده ای می گویند او به خاطر انتشار 
فیلــم قلیانش محروم شــده و 
عده ای هم عقیــده دارند که 
برانکو خواسته او را برای دربی 
آماده نگه دارد. این وســط 
نزدیک ترین ماجرا درباره این 
موضوع به اتفاقاتی مربوط است 
که بعد از تعویــض او در بازی با 
الهالل رخ داده؛ گفته می شــود 
مسلمان غیراز اینکه با بی میلی با 
برانکو دست داده، هنگام نشســتن روی نیمکت حرف های تندی 
را به زبان آورده که با واکنش کریم باقری هم مواجه شــده است. 
دستیاران کروات برانکو هم این موضوع را به گوش مربی رساندند تا 
او تصمیم بگیرد بعد از بازگشت تیمش از عمان نام این بازیکن را از 

لیست بازی با نفت کنار بگذارد.

 روایت جدید
 درباره خط خوردن مسلمان

پاسخ روز

دادگاه بین المللی ورزش به درخواست وکیل مهدی طارمی مبنی 
بر تعلیق محرومیــت چهارماهه این 
بازیکن از حضــور در رقابت های 
رسمی باشگاهی و ملی، پاسخ 

منفی داد. 
در الیحــه دفاعیــه مهدی 
طارمــی که توســط وکیل 
سوئیسی اش تنظیم شده بود 
به صراحت اعالم شده که این 
بازیکن پیش از عقد قرارداد با ریزه 
اسپور ترکیه با باشگاه پرسپولیس 

قرارداد بسته است. 
همین امر باعث شده تا دادگاه بین المللی ورزش، مهدی طارمی را 
بدون بررسی صحت و سقم قراردادش با باشگاه پرسپولیس ، مقصر 

دانسته و تعلیق محرومیتش را منتفی اعالم کند.
در نامه دادگاه بین المللی ورزش به مهدی طارمی قید شده است 
که این بازیکن، اگر با پرسپولیس قرارداد امضا کرده و سپس وارد 
مذاکره و عقد قرارداد با ریزه اسپور ترکیه شده باز هم مرتکب تخلف 

آشکار شده است. 

پاسخ CAS به طارمی؛ 

ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراســیون کشتی از صبح روز شنبه ۱۵ در هر صورت محکومی!
مهرماه آغاز شد و تا پایان وقت اداری روز ۲6 مهرماه ادامه داشت. رسول 
خادم به عنوان نخستین کاندیدا در روز اول ثبت نام کرد و در این مهلت 
۱۰ روزه، ۹ کاندیدای دیگر هم به جمع مدعیان ریاست فدراسیون کشتی 
اضافه شدند، اما در آخرین روز ثبت نام، اتفاقی رخ داد که خیلی ها منتظرش 
بودند. عباس جدیدی از چهره های گوش شکسته  و خبرساز شورای شهر 
قبلی نیز وارد گود شد و با رویکرد رقابت انتخاباتی با رسول خادم برای حضور 
در مجمع ثبت نام کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که این دو کشــتی گیر 
عنوان دار تقریبا هیچ وقت حتی در زمان حضور در تیم ملی و تمرینات هم 
رابطه مطلوبی با یکدیگر نداشتند و حاال باید برای کسب کرسی ریاست 

فدراسیون با هم به رقابت بپردازند.
زورآزمایی دو سنگین وزن در عرصه ریاست!

خادم از روز ۲٨ مهرماه سال ۹۲ به عنوان سرپرست و از دی ماه همان سال 
با رای مجمع به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد. او در این مدت 
همواره با حمایت رؤسای هیئت ها و پیشکسوتان کشتی همراه بود و حاال 
نیز با تکیه بر همین محبوبیت و جایگاه قصد دارد برای ابقا در فدراسیون 
کشتی در انتخابات حضور یابد؛ البته خادم سابقه کناره گیری های عجیب و 
غیر منتظره هم داشته و هیچ بعید نیست در روزهای آتی همچون انتخابات 
شورای شهر، کناره گیری کند. او در آن ســال ها به رغم اینکه به عنوان 
فعال ترین عضو شورای سوم شهر تهران انتخاب شده بود، قید حضور در 
شورای چهارم را زد و با توجه به اصرار بسیاری از مدیران شهری ترجیح داد 

دیگر در شورای شهر نباشد.در سوی دیگر میدان، عباس جدیدی قرار دارد 
و باید به زودی با حضور در مجمع فدراسیون، برنامه های خود را برای چهار 
سال آینده کشتی ایران به اعضای مجمع ارائه دهد. جدیدی پس از ناکامی 
در شورای شهر و اتفاقات حاشیه ای از جمله انتشار عکس های سلفی با 
شــخصیت های مختلف، مورد توجه همگان قرار گرفت و بیش از پیش 
رسانه ای شد. برخی از کارشناسان، حضور او در انتخابات آتی فدراسیون 
کشتی را نوعی استفاده از این تریبون برای بیشتر دیده شدن می دانند و 
برخی دیگر او را گزینه ای از سوی معاون وزارت ورزش می خوانند. همان 
معاونی که ارتباط خوبی با رسول خادم ندارد و بدش هم نمی آید که هر 
از گاهی در مسیر رییس کنونی فدراسیون، سنگ اندازی کند.بعید به نظر 
می رسد که عباس جدیدی بتواند در این عرصه رقیبی جدی برای حریف 
سابقش باشد. مگر اینکه اتفاقات دیگری رخ دهد! اتفاقاتی که حتی ممکن 
است به کناره گیری رسول خادم از انتخابات و خروج او از حیطه مدیریت 
کشتی بیانجامد. خادم همواره گفته تا زمانی که امکانش باشد و اجازه دهند 
در کشتی می  ماند و فعالیت خواهد کرد و هر زمان احساس کند این بستر 
مهیا نیست، از این عرصه خارج می شود. در شرایط کنونی و بعد از نتایجی 
که کشتی آزاد در رقابت های جهانی ۲۰۱۷ فرانسه کسب کرد، اختالفات 
فدراسیون کشتی با برخی معاونان وزارت ورزش بیشتر شد. این در حالی 
است که بسیاری از افراد مطلع و صاحب نظر در عرصه کشتی بر این باورند 
که حضور عباس جدیدی در این شرایط در انتخابات فدراسیون کشتی به 

همین دلیل است و او گزینه مورد حمایت وزارت ورزش است. 

منهای فوتبال

کارلوس کی روش به همراه پدرش
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که در مرخصی به سر می برد؛ عکس 

جدیدی در کنار پدرش منتشر کرد.

قاب روز

مســابقات تنیس جایزه بزرگ ۱۵۰۰ امتیازی جام موتوسل و 
یادواره شهید محســن حججی از تاریخ ۱۹ مهر  ماه در اصفهان 
برگزار شــد و بعد  از  ظهر روز جمعه ۲٨ مهر  ماه با معرفی نفرات 
برتر و اهدای جوایز و کاپ قهرمانی به پایان رسید.این مسابقات 
با حضور بیش از ۱۰۰ تنیسور از ۱۱ استان کشور و در دو بخش 
انفرادی و دوبل به میزبانی اصفهان برگزار شد و حضور تنیسور های 
برتر رنکینگ کشوری با حضور هواداران و عالقه مندان به تنیس 
به پایان رســید.اصفهان که از قطب های تنیس ایران اســت، از 
امکانات الزم برخوردار بوده و از گذشــته در این زمینه در کشور 
مطرح است؛ حضور تنیسور های اصفهانی در تیم ملی شاهد این 
مدعاست و در حال حاضر نیز دو تنیسور تیم ملی یعنی شاهین 
خالدان و حمید رضا نــداف، اصفهانی هســتند.دیار زاینده رود 
تجربه مناسبی در امر میزبانی مسابقات تنیس دارد و بازیکنان و 
مسئوالن از این میزبانی ها راضی بوده اند؛ از جمله این میزبانی ها 
مسابقات جام دیویس کاپ آسیا بود که فروردین  ماه سال جاری در 
اصفهان برگزار شد و طی آن ایران با پیروزی برابر ویتنام در گروه 
۲ آسیا و اقیانوسیه باقی ماند. در تمام این میزبانی ها حضور پر شور 

تماشاگران کامال به چشم آمد و هواداران تنیس با تماشای رقابت ها 
هیجان خاصی را به مسابقات انتقال دادند و از این نظر نیز اصفهان 

کامال موفق معرفی شد.
نقش پررنگ حامیان مالی در میزبانی مســابقات 

ورزشی
برای برگزاری مسابقات مختلف در سطح مناسب به حامیان مالی 
خوب نیاز است؛ در رقابت های تنیس ۱۵۰۰ امتیازی جام موتوسل 
نیز این شرکت به حمایت از این رشته ورزشی کشور پرداخت.علی 
نخجوانی، مدیر فروش شرکت موتوسل در گفت و گو با فارس در این 
خصوص اظهار داشت: شرکت موتوسل به واسطه مسئولیت های 
اجتماعی خود حامی اصلی این دوره از مسابقات شده است.وی 
افزود: در صورت باال بودن سطح مسابقات دیگر، شرکت موتوسل 
حامی مسابقات خواهد بود؛ شرکت موتوسل در تولید محصوالت 
خود همیشه تکنیک، قدرت و سرعت را مد نظر داشته و از آنجایی 
که در ورزش تنیس این سه مورد بسیار حائز اهمیت است، برای 

دومین بار ما حامی این ورزش بودیم.
مدیر فروش شرکت موتوســل افزود: این شرکت حمایت از تیم 

فوتبال بانوان آینده سازان نیز به واسطه  همین مسئولیت اجتماعی 
خود انجام داده است.

داوران بین المللی از دل مســابقات داخلی بیرون 
می آیند

مســابقات تنیس جایزه بزرگ اصفهان بــا داوری خوب داوران 
اصفهانی برگزار شد و بازیکنان از قضاوت ها راضی بودند. سر داور 
این رقابت ها مسیح صالح، داور نشان سفید بین المللی بود.مسیح 
صالح در گفت و گو با فارس در مورد داوری اظهار داشت: مسابقات 
در رده ۱۵۰۰ امتیازی است که فدراسیون و سازمان لیگ برگزار 
می کنند و باالترین سطح مسابقات انفرادی است؛ این رقابت ها 
با حضور بیش ۱۰۰ شرکت کننده و با اســتقبال خوب از سوی 
تنیسور ها برگزار شد که این نشان دهنده این است که اصفهان 
اعتبار الزم را داشــته و تیم برگزاری توانسته اعتماد بازیکنان و 
اسپانسر را برای برگزاری این مسابقات جلب کند.وی ادامه داد: 
داوران این رقابت ها از استان اصفهان تامین شد و مشکل خاصی 
در امر داوری وجود نداشت؛ همچنین فینال بسیار جالب شد و 
داوران خط را برای کمک به داوران صندلی تعبیه کردیم و همه 
چیز خوب پیش رفت و داوران عکس العمل های درست داشتند و 
فینال به خوبی انجام شد.داور نشان سفید بین المللی این مسابقات 
در مورد مصدومیتی که برای معین محمدی در ست سوم به وجود 
آمد، افزود: قانون، اجازه گرفتن تایم پزشکی بالفاصله را به دلیل 
مصدومیت نمی دهد و بازیکن باید تا اولین گیم استراحت به بازی 
ادامه دهد و با توجه به اینکه گیم آخر بازی بود، امکان این اتفاق 

وجود نداشت و معین محمدی با تصمیم خود به بازی ادامه داد.
چهره های جوان دلخوشی آینده تنیس کشور

برگزاری مسابقات تنیس در سطح کشور می تواند سبب معرفی 
چهره های جدید جوان به جامعه تنیس و همچنین باعث پیشرفت 
سطح تنیسور ها و پیشرفت تنیس شود.احسان عسکری، مسئول 
برگزاری این دوره از مســابقات در گفت و گو بــا خبرنگار فارس 
در اصفهان اظهار داشت: سومین دوره مســابقات جایزه بزرگ 
کشوری آقایان با نام جام موتوسل و یادواره شهید محسن حججی 

در اصفهان برگزار شد.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این موضوع استمرار داشته باشد و 
باعث پیشرفت بیش از پیش تنیس کشور شود؛ ناراحت بودیم که 
فینالیست اصفهانی نداشتیم، اما فینالیست های جوان و آینده داری 
را مشاهده کردیم که برای آینده تنیس کشور امید بخش خواهند 
بود.مسئول برگزاری مسابقات ادامه داد: استقبال از این رقابت ها 
بسیار خوب بود و بیش از ۱۰۰ بازیکن از ۱۱ استان کشور شرکت 
کردند و در مجموع ۲۰ میلیون تومان جایزه به نفرات برتر در دو 
بخش انفرادی و دوبل داده شد؛ مسابقه فینال از رقابت های خاص 
بود و ۳ ساعت به طول انجامید و موفق شدیم با همکاری صدا و 

سیما این بازی پخش زنده داشته باشد.  

 کلین شیت اولیویرا
 در روز درخشش خسوس

اسپانسرها به کمک آمدند؛

تجربه موفق اصفهان در میزبانی از مسابقات تنیس

انتخابات فدراسیون کشتی و یک ابهام بزرگ؛

پای حمایت وزارت ورزش در میان است؟

کیوسک
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مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: مناسب سازی پیاده روها و فرهنگسراهای سطح منطقه 
12 برای تردد آسان معلوالن و جانبازان در دست اجراست که برای اجرای این پروژه 1800میلیارد 

ریال اعتبار در نظرگرفته شده است.

ویژه

 برپایی اردوی »نام آوران« 
ویژه دانش آموزان در اصفهان

اردوی نام آوران  برگرفته از درس »نام آوران« از کتاب فارسی پایه 
پنجم، مربوط به شهدای هسته ای جمهوری اسالمی ایران است که 
دانش آموزان در آن عالوه بر کالس های فرهنگی و اسلحه شناسی 

در سایت بازی هم شرکت می کنند.
مریم مزروعی رییس دفتر تخصصی نوجوان گفت: اردوی نام آوران 
برای دانش آموزان پنجم ابتدایی، از سوی دفتر تخصصی نوجوان 
ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و بــا همکاری 
بســیج دانش آموزی برای درس عملی این پایه تحصیلی تدارک 
 دیده شــده تا دانش آموزان با نام آوران دیروز، امروز و فردا آشــنا

 شوند.
وی با اشــاره به برگزاری طرح پاییزه اردوی نــام آوران با 2500 
دانش آموز گفت: این طرح که از 22 مهر آغاز شده، تا 3 آبان ماه به 
مدت دو هفته در اردوگاه درچه برگزار خواهد شد که هنگام ورود 
مدال نام آوران و لباس مهندسی هســته ای برای هویت دادن به 
دانش آموزان اهدا می شود.رییس دفتر تخصصی نوجوان سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان با اشــاره به آموزش روزانه 
200 نفر از دانش آموزان از ســاعت 8 تا 12 اظهار کرد: با توجه به 
اینکه این دانش آموزان در آستانه ورود به سن نوجوانی هستند، از 
مادران آنها کمک می گیرند تا طی یــک برنامه ریزی، در روند کار 
عملیاتی و کارگاهی برای پذیرش بحرانی دوران نوجوانی فرزندشان 

قرار گیرند.

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای:

تکمیل مرکز همایش ها به 
۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مرکز همایش های بیــن المللی امام خامنــه ای )مدظله العالی( 
یکی از ماندگارترین پروژه هایی است که با تکنولوژی خاص خود 

ساخته شده است. 
 مهدی احمدی مهر مدیرپروژه مرکز همایش های بین المللی امام 
خامنه ای در این باره اظهارکرد: مرکز همایش های بین المللی امام 
خامنه ای )مدظله العالی( با مساحت ۷0 کیلومتر در خیابان شهید 

روح االمین و مجاورکمربندی شرق اصفهان در دست اجراست.
وی افزود: عملیات اجرایی مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
از سال ۹0 آغاز شد و شــهرداری اصفهان در سال گذشته حدود 
10درصد از بودجه خود را برای تسریع این ابر پروژه اختصاص داد.
مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای، با اشاره 
به اینکه این پروژه تاکنون بیش از ۶۶ درصد پیشرفت داشته است، 
گفت: برای اجرای این پروژه 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
که در صورت تامین بودجه، این طرح تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود.
احمدی مهر عنوان کرد: همچنین اگــر دولت کمک های الزم را 
برای اجرای این پروژه ارائه دهد به طورحتم  روند اجرای این پروژه 

به سرعت طی می شود.
وی در ادامه با اشاره به مشخصات فنی این پروژه اضافه کرد: مرکز 
همایش بین المللی با در نظرگرفتن ویژگی های این مراکز در دنیا 
به همراه تمام فضاهای تکمیلی مانند سالن های پشتیبانی، دفاتر 
اداری، کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، هتل و مجتمع تجاری در 

دستور کار شهرداری اصفهان قرارگرفت.

دومین سالگرد شهید مدافع حرم 
»حمیدرضا دایی  تقی« برگزار می   شود

مراسم دومین سالگرد شهادت پاسدار شهید مدافع حرم، حمیدرضا 
دایی تقی، ۴ آبان ماه در اصفهان برگزار می  شود.

با همت ناحیه مقاومت بســیج امام رضا)ع( مراســم بزرگداشت 
و دومین سالگرد شــهادت پاسدار شــهید مدافع حرم حمیدرضا 
دایی  تقی برگزار می  شــود. این مراسم روز پنجشــنبه ۴ آبان ماه 
13۹۶ از ســاعت 15 تا 1۷ در خیمه حســینی گلستان شهدای 
اصفهــان بــا ســخنرانی حجت االســالم والمســلمین وافی و 
 مدیحه ســرایی مداح اهل بیت)ع( حاج محمد یزدخواستی برگزار

 می شود.
شهید حمیدرضا دایی تقی طی درگیری با تروریست های تکفیری، 
ظهر روز تاسوعا اول مهر ماه ۹۴ بر اثر اصابت ترکش های خمپاره، 
زخمی و راهی بیمارستان شد و سرانجام در ظهر روز عاشورا به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

اخبار

مدیر دفتر اصفهان کارت شــهرداری اصفهان اظهارکرد: سیستم شارژ 
مکانیزه، از دستاوردهای نوینی است که شهروندان با استفاده از کارت 
بانکی، بتوانند اصفهان کارت خود را شارژ کنند. فرهاد گلی با اشاره به 
اینکه شهروندان در هر ساعت از شبانه روز می توانند به شارژ اصفهان 
کارت خود اقدام کنند، افزود: دســتگاه های خودکار شــارژ بیشتر در 

ایستگاه های بی.آر.تی و مکان های پرتردد نصب شده است.
مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان با بیان اینکه باید استفاده از 
این دستگاه بین شهروندان فرهنگسازی و نهادینه شود، عنوان کرد: از 
همین رو تعدادی نیرو در محل دستگاه های نصب شده به منظور آموزش 
و فرهنگ سازی بین شهروندان مستقر شده اند.گلی اضافه کرد: برای 
جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، این نیروها با فرم مشخصی که دارای 

آرم و لوگوی اصفهان کارت است، به شهروندان ارائه خدمت می کنند.

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان:

 فرهنگ سازی برای
 استفاده از اصفهان کارت

  رییس اداره حمل و نقل مســافر اســتان اصفهان اظهار داشت: از 25 
مهرماه پیش فروش اینترنتی بلیت های اتوبــوس به مقاصد مرزهای 
شلمچه و چزابه آغاز شــد. وی بیان داشت: همچون سال های گذشته 
برنامه ریزی کاملی جهت خدمت رسانی مناسب به زائران اربعین حسینی 
انجام شده است.محمد علی صلواتی تصریح کرد: زائران و عالقه مندان 
سفر به عتبات عالیات در اربعین حسینی می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی Payaneha.com نسبت به خرید بلیت سفر از مبدأ شهرهای 
استان به مرزهای اعالم شــده در تاریخ مدنظر اقدام کنند. وی افزود: با 
برنامه ریزی های به عمل آمده، از همه ناوگان های مســافربری قبل از 
شروع سفر به طور کامل توسط مدیران فنی شــرکت ها بازدید فنی و 
ایمنی صورت می گیرد. صلواتی گفت: نمایندگان پلیس راه و اداره کل 

بر اجرای این کار نظارت خواهند کرد.

رییس اداره حمل و نقل مسافر استان اصفهان:

پیش فروش بلیت اتوبوس 
برای زائران اربعین آغاز شد

پیاده رو و فرهنگسراهای منطقه 12 برای تردد معلوالن مناسب سازی می شود

دیدگاه

رییس حوزه علمیه اصفهان:

 ایجاد اختالف بین مردم 
از حربه های دشمن است

رییس حوزه علمیــه اصفهــان، در درس اخالق که 
درمحل مسجد حکیم اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
یکی از راهبردهای مهم دشمن در عصر حاضر، ایجاد 
اختالف بین مردم و ایجاد درگیری و رو درروسازی آنها 
با یکدیگر است تا در این شــرایط اهداف خود را برای 

استعمار و تصرف کشورها به ثمر برساند.
آیت ا... العظمی حســین مظاهری،  بیان کرد: تجزیه 
عراق توســط آمریکا بر اســاس سیاســت های رژیم 
صهیونیستی برنامه ریزی شــده و ترامپ تنها مجری 
این سیاست در تجزیه عراق و ایجاد اختالف بین مردم 

آن کشور بود.
رییس حــوزه علمیه اصفهان ادامــه داد: ایجاد تفرقه 
بین مسلمانان و تجزیه کشورهای اسالمی، مهم ترین 
هدف در اجرای این برنامه بود کــه تدبیر ویژه آیت ا... 
سیستانی و مشاوره های جمهوری اسالمی ایران، این 

توطئه را خنثی کرد.
وی ادامه داد: اگر کشورهای اسالمی با یکدیگر متحد 
شده و روزنه های ورود رژیم صهیونیستی و آمریکا را 
از بین ببرند، آنگاه دولت های مســتکبر و استعمارگر 
شکســت می خورند و در برابر کشــورهای اسالمی 

تسلیم می شوند.
آیت ا... مظاهری با بیان اینکه ایجــاد تردید در دین، 
از دیگر سیاســت های دشــمنان برای پیشگیری از 
پیشرفت اسالم است، یادآورشد: دشمن با ایجاد شبهه 
در دستورات دین و گســترش این شبهه ها در فضای 
مجازی، سعی بر اسالم ســتیزی و دوری از دستورات 
دین را دارد و به دلیل بی توجهی برخی از افراد جامعه 
به مطالعه اعتقادات و دستورات دین، دشمن توانسته 

در این راهبرد موفق عمل کند.
وی یادآورشــد: مطالعه موضوعــات دینی و اعتقادی 
مانع از پیشرفت دشمن در ایجاد شک و شبهه در دین 
می شود و نیاز است شــیعیان روزانه بخشی از فرصت 

خود را صرف مطالعه در موضوعات دینی کنند. 
این مرجع تقلید، به شایعه پراکنی و تهمت در جامعه 
انتقاد کرد و گفت: تهمت و شایعه پراکنی در جامعه، 
عالوه بر اینکــه به افراد زیــان می رســاند، به ایجاد 

مشکالت اجتماعی در جامعه نیز دامن می زند.
وی افزود: گسترش فساد اخالقی در جامعه، منجر به 
افزایش مشکالت و شکست می شود و خانواده ها باید 

به این موضوع توجه داشته باشند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه هنوز در کشور سندجامعی برای زیباسازی تهیه نشده 
است، می گوید: البته شهرداری اصفهان ضوابط 20 گانه ای 
برای زیباســازی شــهر تهیه کرده و به دنبال آن در تعامل با 
شهرهای دیگر است تا سند جامع زیباسازی شهرها در کشور 
تهیه شود. مهدی بقایی در گفت وگو با ایمنا، به مراحل تدوین 
سند زیباسازی شهر اشاره و تصریح می کند: احصای مؤلفه های 
نمادین و اسالمی شهر، احصای معضالت شهر، بررسی ظرفیت 
های موجود در شهر، راهبردها و سیاست ها، 5 گام اول برای 
تدوین سند زیباسازی شهر است. وی تاکید می کند: بر اساس 
تحقیقات و پژوهش های انجام شده در سطح شهر، افسردگی و 
اضطراب، دو معضل اساسی شهر اصفهان است که در طرح های 
زیباسازی به آن توجه ویژه ای صورت گرفته است. مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، به نقاشی های دیواری 
در شهر، اشاره و اظهار می کند: در ابتدا نقاشی دیواری ممنوع 
بود اما پس از درخواســت و با توجه به اینکه در زمینه رنگ از 
دیگر کالنشهرها عقب افتادیم، پس از بررسی کارشناسان، این 

مهم در کمیسیون های تخصصی شورا بررسی و تصویب شد.

اختصاص۳۹1میلیارد تومان اعتبار به زیباسازی 
شهر اصفهان درسال ۹۶

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان نیز در گفت وگو 
با ایمنا اظهار کرد: در توصیف اصفهــان، کاربرد واژه »زیبا« 
ضرورت دارد و کلیه اقداماتی که توســط شهرداری اصفهان 
برای زیباسازی این شهر انجام می شود، بر زیبایی شهر بسیار 

اثرگذار است. 
ســعید فردانی اظهار می کند: اگر بخواهیم عنوان کنیم که 
نظافت و زیباسازی شــهر، مبلمان شهری، آذین بندی شهر، 
نورپردازی، پیرایش شهری، نقوش برجسته ای که در اتوبان ها 
و خیابان ها به کار برده می شوند، رنگ آمیزی جداول و تملک، 
احداث و نگهداری فضای سبز که به صورت مستقیم بر زیبایی 
شهر تاثیرگذار اســت، چقدر هزینه الزم دارد، باید اعالم کنم 
 اعتبارات امســال برای این موارد حدود 3۹1 میلیارد تومان

 است. 
وی با اشــاره به اینکه برای نظافت شهر اصفهان سال گذشته 
اعتباری معادل 105 میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود، 
ادامه می دهد: برای زیباسازی، آذین بندی، مبلمان شهری، 

نقوش برجسته و پیرایش شــهری، ۴3 میلیاردتومان و برای 
تملک و احداث فضای سبز، 1۷۷ میلیارد تومان اعتبار در سال 

گذشته هزینه شده است.
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تصریح می کند: 
در ســال جاری برای نگهداری فضای سبز 5۹ میلیارد تومان 

اعتبار تخصیص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه شــهرداری اصفهان براساس این وظایف 
و اعتبــارات، روزانه بیــش از یک میلیارد تومــان به صورت 
مستقیم برای زیبایی و زیبا ماندن شهر در بخش های جاری و 
عمرانی هزینه می کند، ادامه می دهد: همکاری هرچه بیشتر 
شهروندان اصفهانی در نظافت و نگهداری معابر و پارک ها، در 
کاهش هزینه ها بسیار موثر خواهد بود و به جای هزینه کردن 
در این بخش، می توانیم پروژه های بــزرگ تر و بهتری را در 

راستای زیباتر کردن شهر اصفهان اجرایی کنیم.
فردانی یادآور می شــود: به طــور میانگین روزانــه برای هر 
شــهروند اصفهانی، بر اســاس آیتم های اعالم شده، سرانه 
هزینه برای زیبایی شــهر 200 هزار تومان اســت؛ بنابراین 
هر چه شــهروندان در حفظ زیبایی های شــهر تالش کنند 
هزینه ها کمتر می شود و می توان اعتبارات را در بخش های 
زیرساختی هزینه کرد.وی با بیان اینکه سمت و سوی عمده 
زیباسازی های انجام شــده بخصوص نقوش برجسته، هویت 
دادن به شهر اصفهان است، اضافه می کند: مکان های پرتردد، 
 هدف شــهرداری اصفهان برای اجرای پروژه های زیباسازی

 اســت.مدیر برنامه ریزی و 
بودجه شــهرداری اصفهان 
تصریح می کند: از اقدامات 
اجرایــی برنامــه اصفهان 
زیباســازی،   ،1۴00
نورپــردازی، رنگ آمیزی و 
ایجاد ســرزندگی محیطی 
اســت و این جهت گیری ها 

در شهر ادامه خواهد داشت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نورپــردازی هایــی در کنار 
اماکــن تاریخی بــا هدف 
شاخص ســازی مکان های 
تاریخــی صــورت خواهد 
گرفــت، تاکید مــی کند: 
تمرکــز  و  جهت گیــری 
شهرداری اصفهان بر حوزه 
های سرزندگی، زیباسازی 
و نورپــردازی، بازخوردهای 

خوبی از طرف مردم برای شهرداری داشته است.
اما آنچه واضح است این است که شهرداری اصفهان به تنهایی 
نمی تواند کلید واژه »زیبا« را برای شهر تداوم بخشد؛ از این رو 
همکاری مردم و سایر دستگاه ها می تواند در این رابطه بسیار 

اثر گذار باشد.

مدیران شهری اصفهان معتقدند هزینه کردن درمسیر زیباسازی شهر، سرمایه ای برای نشاط شهر محسوب 
می شود؛ از این رو طی چند سال اخیر برای زیباسازی و تغییر سیمای شهر اصفهان پروژه های زیادی اجرایی 

شده است  که می تواند چهره واقعی شهر اصفهان را به مردم و گردشگران نشان دهد.

روزانه بیش از یک میلیارد تومان برای زیبایی شهر هزینه می شود؛

جریان زندگی در نصف جهان

بر اساس تحقیقات 
و پژوهش های 
انجام شده در 

سطح شهر، 
افسردگی و 

اضطراب، دو 
معضل اساسی 

شهر اصفهان است 
که در طرح های 
زیباسازی به آن 

توجه ویژه ای 
صورت گرفته است

شهردار اصفهان با بیان اینکه امروز دانشــگاهیان گره گشا هستند، گفت: اقتصاد 
در مدیریت شهری بخصوص در شــهرهای بزرگ مظلوم واقع شده و بسیاری از 
فعالیت های شهری برای اقدام، نیازمند بررســی های اقتصادی است که تاکنون 

چندان به آن توجه نشده است.
قدرت ا... نوروزی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 
اظهار کرد: شهر و شهرداری دارای مسائل زیاد و متعددی است که امروز باید با نگاه 
انسانی و علوم انسانی به آنها، بسیاری از این مشکالت را حل کرد. علوم انسانی امروز 
می تواند نقش خود را به درستی ایفا کند. شهرداری امروز در همه مسائل وارد شده 

است و نیاز امروز اصفهان تنها از جنس مهندسی و عمران نیست.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در حد ساخت و ساز به شــهر نگاه کنیم، باید نگاه 
مهندسی به شهر داشته باشیم، اما نیاز امروز اصفهان فقط مهندسی نیست، افزود: 
یکی از چالش هایی که از همان ابتدا وجود داشــت، این بود که یک نفر که علوم 
انسانی خوانده اســت، می خواهد اداره یک شهر را در دســت بگیرد. امروز که در 
مدیریت شهری پیش رفته ایم به این نتیجه می رسیم که اقتصاد در مدیریت شهری 
بخصوص در شهرهای بزرگ مظلوم واقع شده و بسیاری از فعالیت های شهری برای 
اقدام نیازمند بررسی های اقتصادی است که تاکنون چندان به آن توجه نشده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اقتصاددان ها باید از مباحث تئوری به سمت مباحث 
اجرایی حرکت کنند، گفت: متاســفانه همچنان نتوانسته ایم قدر اقتصاددان ها را 
بدانیم و امروز در این سمت متوجه شده ام که چقدر به وجود آنها نیازمند هستیم، 
هرچند حاال گوی و میدان حاضر است و از آنها می خواهیم که وارد میدان شوند.

نوروزی تصریح کرد: توسعه شهری از لحاظ کاربردی، سیمای شهری و زیباسازی 
نیازمند افراد فنی و مهندسی است. دیگر کارکنان خدوم شهرداری نیز در توسعه 

شهر نقش مهمی دارند و باید بتوانیم از همه افراد با تخصص های مختلف به درستی 
و در جایگاه خود استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای اداره شــهر نیازمند یک ذهن انسان محور قوی هستیم، امروز 
دانشگاهیان گره گشا هستند و دانشــگاه باید اتاق فکر باشد، آمده ایم تا شادی را 
به میان مردم بیاوریم و برای ادامه کار و حرکت در مســیر درست، نیازمند کمک 

دانشگاه هستیم و دست یاری به سوی آنها دراز می کنیم.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: یکی از چالش های بزرگ پیش روی شهرداری این 
است که ســازمان ها و تشکیالتی در شــهرداری به وجود آمده که نباید مدیریت 
شهری به آنها وارد شود. شهرداری مسئول ایجاد زیرساخت های ورزشی، تفریحی 
و رفاهی است، فرهنگ متولیان خود را دارد، موضوع باشگاه داری و قهرمان پروری 
 را نباید در مدیریت شهری دنبال کنیم، زیرا قهرمان پروری مربوط به جای دیگری

 است.
نوروزی اظهار کرد: چالش های شهرهای بزرگ کشــور با یکدیگر متفاوت است؛ 
به همین دلیل باید دانشگاه وارد میدان شود. اگر بحث آلودگی بحث مهمی است 
باید بدانیم که جنس آلودگی اصفهان با تهران متفاوت است؛ این تفاوت ها باید به 

درستی شناخته، بررسی و تبیین شوند.

گالیه نوروزی از ورود مدیریت شهری به مسائل غیرمرتبط:

شهرداری، متولی فرهنگ نیست

یکی از استادان اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: اصفهان یکی از شهرهای 
دارای گریز و فرار مالیاتی است، وقتی اینجا مسئوالن مالیات، برخوردهای 
خشــک انجام می دهند بی شــک ســرمایه گذاران به اصفهان نمی آیند و 
اصفهانی ها نیز به شهرهای دیگری همچون تهران می روند. مجید صامتی 
در نشست شهردار و رییس کمیسیون اقتصادی شــورای شهر اصفهان با 
اساتید و دانشجویان اقتصاد دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: در سال 1382در 
سمیناری اعالم کردم که می شود به سمت صفر کردن درآمد از طریق تراکم 
حرکت کنیم و این موضوع موجب ورود ســرمایه ها به بدنه مدیریت های 
شهری می شود، اما در ذهن من یک ســوال ایجاد شده که چگونه می شود 
در یک مدیریت شهری اعالم شود که 35 درصد تخفیف برای تراکم در نظر 
گرفته شده است؟ آیا پشت مطرح شدن چنین طرح هایی مباحث اقتصادی 

وجود دارد و اصال به اندازه چند ســال آینده نگری وجود داشته است؟ وی 
خطاب به شهردار اصفهان گفت: امروز مدیریت شهری را به عهده گرفته اید 
که یکی از شهرهای دارای گریز و فرار مالیاتی است، وقتی اینجا مسئوالن 
مالیات، برخوردهای خشــک انجام می دهند بی شک ســرمایه گذاران به 
اصفهان نمی آیند و اصفهانی ها نیز به شــهرهای دیگــری همچون تهران 
مهاجرت می کنند، اما باید این سرمایه ها را در شــهر خود نگه داریم؛ زیرا 
چرخ اقتصاد شهری توسط این ســرمایه ها به گردش در می آید. این استاد 
اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: اگر در مدیریت شهری واقعا اختیارات 
کافی را در دست دارید هرچه زودتر طرح صفر شدن هزینه از تراکم را کلید 
بزنید، شاید با شرایط مالی امروز شهرداری جور در نیاید، ولی طی سه ماه 
صبر، پاسخ خواهید گرفت؛ درنتیجه اقتصاد شهری به چرخش در می آید 

و چرخ اقتصاد از رکود خارج می شــود؛ بنابراین تراکم را به صفر  رسانده و 
بالفاصله عوارض نوســازی را افزایش دهید. صامتــی تصریح کرد: اقتصاد 
یک علم، دو دوتا، چهارتاســت و به همین دلیل راه حل ها در اقتصاد کامال 
مشخص و شفاف است. امروز باید برای سرمایه گذاری ارزش قائل شویم، زیرا 
این سرمایه است که اقتصاد شهری را به پیش می برد و چرخه اقتصاد را از 
رکود خارج می کند، اما در اقتصاد یک الزمه بسیار مهم وجود دارد که آن هم 
صبر است، صبری که ما را به موفقیت می رساند. وی افزود: زمانی که عوارض 
هتل سازی در اصفهان صفر شد، ساخت هتل در این شهر کلید خورد. طبق 
گزارشات مسئوالن، چندین هتل هم زمان در حال ساخت است که تعدادی 
از آنها ۴ و 5 ستاره هســتند، درآمد پایدار یک شهر از توریست و گردشگر 

است و مدیریت شهری می تواند از آن استفاده کند.

توصیه یک اقتصاددان به مدیران شهری اصفهان:

صفر شدن هزینه از تراکم را هر چه سریع تر کلید بزنید
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 جمالت الهام بخش
 برای مواجهه با سختی)2( 

- هیــچ گاه در زندگی به پشــیمانی فکر نکن. اگر 
اتفاق خوبی بوده، که چه عالی؛ اگر هم اتفاق بدی 

بوده، قطعا تجربه  خوبی از آن به دست آمده است.
- کلید موفقیت، تمرکز بر ذهن هوشیارمان است، 
تمرکز بر چیزهایی که از آنها الهام می گیریم، نه از 

چیزهایی که از آن می ترسیم.
- هیچ گاه بابت داشــتن معیارهای واال از کســی 
عذرخواهی نکن. افرادی کــه واقعا می خواهند در 

زندگی تو باشند، باید خود را تا آن حد باال بکشند.
- اگر کاری به راستی تو را درگیر چالشی نمی کند، 

احتماال در تو تغییری هم ایجاد نخواهد کرد.
- افتــادن از بلندی، اتفاق اســت و دوباره ســرپا 

ایستادن، انتخاب.
- کسی که اعتماد به نفس دارد، از دیگران هم این 

حس را دریافت خواهد کرد.
- هیچ گاه از شکست نترس؛ از این بترس که سال 

آینده، همینی باشی که حاال هستی.
-تو چیزی را جذب می کنی که هستی، نه چیزی 
را که می خواهی. پس اگر به دنبال بزرگی هستی، 

بزرگ باش.
-هر سرباالیی، فرصت تازه ای اســت برای اینکه 

رقابت را از سر بگیری.
-این پنج چیز را همین حــاال فراموش کن: یک، 
تالش برای راضی نگه داشــتن همه؛ دو، ترس از 
تغییر؛ سه، زندگی در گذشــته؛ چهار، غم زدگی؛ 

پنج، بیش ازاندازه فکرکردن.
-این قدر پیش بروید که دیگر نیازی نباشد خودتان 

را برای کسی معرفی کنید.
-چیزی که هستید، شما را به عقب سوق نمی دهد؛ 

چیزی که به آن فکر می کنید، این کار را می کند.
-این همه راه نیامــده ای که فقط این همه راه آمده 

باشی. 
- جنگ هایتان را خودتان انتخاب کنید. گاهی صلح 

بهتر از برحق بودن است.
- آموزش های مرســوم برای شما زندگی ساده ای 
دســت وپا خواهد کرد، امــا آنچه خودتــان یاد 

می گیرید، خوشبخت تان می کند.
- اگر به کاری که می کنیم، همچنان ادامه دهیم، 
تبدیل به چیزی می شــویم که قرار اســت به آن 

تبدیل شویم.
- هیچ گاه از محدودیت هایت باخبر نمی شــوی تا 

وقتی خودت را در برابر آنها قرار دهی.
- نترس از اینکه تسلیم خوبی شــوی، وقتی قرار 

است به مرحله ای عالی برسی.
- امروز کارهایی را انجام بده که مجبوری تا روزی 

کارهایی را انجام بدهی که می خواهی.
 - وقتی دورنمای یک میلیون دالری داری، خودت 

را درگیر یک ِسنت نکن.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

انصاف 
زمانی ایمان بنده کامل می شــود که  انصاف درباره خود و درباره مردم را 
رعایت کند  وخداوند در عوض بر عزت آن بنده می افزاید. به طور کلی انسان 
از طبیعت نفسی خود، خود را می خواهد و آنچه متعلق به اوست را دوست 
دارد و از بدی و زشتی کراهت دارد.پس اگر کسی از مال او احتیاج پیدا کرد  و 
او از دادن مال دریغ نورزید،  مورد مدح همه عالمیان است. بنده منصف  اگر 

بدی را برای خودش نخواهد برای دیگران هم نباید بخواهد! 
در داوری و میانجی گری از حقوق هیچ کدام از طرفین، طریقه غیر انصاف را 

نباید روا بدارد، اگر چه برایش آفاتی داشته باشد. 
پیامبر)ص( وعرب

 پیامبر)ص( به سوی جنگی می رفت که عربی  نزد او آمد . عرب رکاب شتر 
ایشان  را گرفت و عرض کرد: یا رسول ا... به من عملی آموز که سبب رفتن 
به بهشت شود. پیامبر)ص(فرمود: از روی انصاف هر گونه دوست داری که 
مردم با تو رفتار کنند، تو با آنها رفتار کن و هرچه را خوش نداری مردم با تو 

کنند، با آنها انجام نده.
انصاف حضرت علی)ع( 

  شعبی می گوید : من همانند دیگر جوانان به میدان بزرگ کوفه واردشدم. 
امیر المومنین)ع( را با  دو ظرف طال و نقره ایســتاده دیدم که در دستش 
تازیانه ای کوچک بود  و مردم سخت جمع شده بودند و آنها را به وسیله تازیانه 
به عقب می راند که ازدحام، مانع از تقســیم نشود. پس امام به سوی اموال 
برگشت و آن را بین مردم تقسیم کرد به نوعی که  برای خودش هیچ چیز باقی 
نماند و دست خالی به منزلش بازگشت. من به منزل آمدم و به پدرم گفتم: 
امروز چیز عجیبی دیدم، نمی دانم عمل این شخص خوب بود یا بد که چیزی 
برای خود بر نداشت! پدرم گفت: او چه کسی بود؟ گفتم: امیر المومنین)ع( 
و آنچه دیدم را برایش نقل کردم. پدرم از شنیدن انصاف  و تقسیم ایشان به 

گریه افتاد و گفت: پسرم، تو بهترین شخص را دیده ای.
عدی بن حاتم 

 عدی پسرحاتم، طائی معروف، از محبین و مخلصین امیر المومنین)ع( بود. 
او از سال دهم هجری که مسلمان شد همیشه در خدمت اما م)ع( بود و در 
جنگ جمل ، صفین و نهروان مالزم رکاب حضرت بوده است و در جنگ جمل 
یک چشم  او مجروح شد  ونابینا گشت. به خاطر کاری وقتی به معاویه واردشد 
معاویه گفت: چرا پسران خود را نیاوردی؟ گفت: در رکاب امیرالمومنین)ع( 
کشته شــدند. معاویه زبان دراز کرد و گفت : علی در حق تو انصاف نداد که 
فرزندان تو را به کشتن داد و فرزندان خود را باقی گذاشت! عدی در جواب 
فرمود: من با علی)ع( انصاف ندادم که او کشته شد و من زنده ماندم. ای معاویه 
هنوز خشم از تو ، در سینه های ما وجود دارد . بدان که قطع حلقوم و سکرات 

مرگ بر ما آسان تر است از اینکه سخنی ناهموار در حق علی)ع( بشنویم.

باغ 
کاغذی

 کتاب اصول اعتقادات در  چهل درس، اثر اصغر قائمی یک              
دوره کلیات اصول دین است که مطالعه آن به عالقه مندان 
توصیه می شود. اعتقادات، ارزشمندترین علم قابل پیگیری 
از اوایــل نوجوانی و جوانی اســت و در ایــن مقوله ما قصد 
 داریم یکی از آثار ارزشــمند ایــن حوزه رابه شــما عرضه 

کنیم. 
اثرحاضر یعنی اصــول اعتقادات در چهــل درس یک دوره 
کلیات اصول دین، توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد است. 
این کتاب از معدود کتاب هایی است که با زبانی ساده وقابل 

فهم و به دور از تکلف و پیچیدگی مسائل اعتقادی ، درصدد 
تبیین مسائل اعتقادی برآمده است. مولف در حدود بیست 
سال تدریس در حوزه های عقیدتی و تحقیق در کتاب های 
کالمی به جمع و گردآوری این اثر نائل شــده است تا بتواند 
اثری مناسب برای اولین سطح اعتقادات در حوزه های علمیه 
شیعه باشد. درس های این کتاب در عین سادگی زبان همراه 
با استدالل عقلی و تبیین روایات است که درنتیجه برای سطح 
عموم جامعه که می خواهند خود از تقلید به تحقیقی ابتدایی 

رسند، بسیار مناسب و کافی است.

 اصول اعتقادات 
در چهل درس

پنت هاوس های لوکس جهان که می توانید اجاره کنید!)3(

دانستنی ها

و خداوند عشق را آفرید...
فکرمی کنم که خدا ســه چیز را با ذوق 
بیشتری آفریده؛ زن، هنر وعشق ، اما در 
عجبم که  تو را با چه شور و حالی آفریده 

است؛ زن هنرمند عاشق

»قهوه آقای نویسنده «
روزبه معین

 

حرف حساب
پنت هاوس آکوا ویال، آفریقای جنوبی

پنت هاوس بی نظیر آکوا ویال که حتی در عکس ها هم قابل 
توصیف نیســت یکی از جذابیت های شــهر کیپ تاون در 
آفریقای جنوبی اســت. بالکن این پنت هاوس و استخرهای 
شیشه ای اش منظره ای به ساحل خلیج کمپس و کوهستان 
تیبل دارند. این پنت هاوس با مبلمانی شیک، لوازم خانگی 
عالی و سالن های آفتاب طراحی شده است.  برای کرایه این 
پنت هاوس 3 خوابه باید شبی 2 میلیون تومان پرداخت کنید.

پنت هاوس آندرسی، مجارستان
از این پنت هاوس شــاید بتوانید تمام مجارستان را ببینید. 
این پنت هاوس درطبقــه چهارم قــرار دارد و برای زوج ها 
و مســافرت های خانوادگــی و گروهی با ۴ اتــاق خواب 
بسیار مناســب اســت. طراحی و معماری منحصر به فرد 
و آشــپزخانه ای مجهز بخشــی از زیبایی ها و امکانات این 
پنت هاوس است که برای اقامت در آن باید شبی 1 میلیون 

تومان هزینه کنید.
پنت هاوس خیابان پنجم، مکزیک

پنت هــاوس لوکس خیابــان پنجم در مکزیــک با تراس 
اختصاصی، نمایی بی نظیر از شهر پلیادل کارمن در مکزیک 
دارد. این پنت هاوس  که تنها دو دقیقه با ساحل فاصله دارد 3 
خوابه بوده و برای هرشب باید 3 میلیون تومان هزینه کنید.

پنت هاوس شکوه، ایتالیا
این پنت هاوس می تواند خاطراتی فراموش نشدنی در ایتالیا 
برای شما رقم بزند. خوردن شام در تراسی مشرف به دریاچه و 
در هنگام غروب آفتاب قطعا از تجربیات شیرین اقامت در این 
پنت هاوس خواهد بود. اگر بخواهید از دریاچه کومو دیدن 
کنید اقامت در این مکان مناسب خواهد بود. کرایه این پنت 

هاوس 3 خوابه شبی 1 میلیون تومان است.
پنت هاوس ال سنترو، اکوادور

امنیت ایــن پنت هاوس به دلیــل اســتفاده از کارت های 
الکترونیکی بسیار باالست. این پنت هاوس از خیابان فاصله 
بسیاری دارد و به همین دلیل آرامش دارد و مسافران از تراس 
می توانند به منظره نفس گیر شــهر و کوهستان نگاه کنند.
هزینه این پنت هاوس 2 خوابه شبی 200 هزار تومان است.
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