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سوی شـهر ما شـهیدی آوردنـد
امروز قرار است دوباره شهید تشییع شود، دوباره شهر نفس 

بگیرد، دوباره رنگ وبوی شهادت بگیرد؛  امروز قرار است شهدای 
دیروز  وامروز با هم بیایند؛ آنان که لبیک گوی رهبرشان بودند و 
رفتند تا پرچم سرخ محمدی بر   زمین نیفتد؛ امروز دوباره شهر 
گنبدهای فیروزه ای میزبان اهالی بهشت می شود؛ مردمانی که 

سعادت ابدی را بر زندگی چند روز ه دنیوی ترجیح داده و کربالیی 
شدند.
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ویژه 
)پایداری(

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

  قدرت دفاعی کشور به هیچ وجه قابل مذاکره و معامله نیست
2

اصفهان میزبان جام باشگاه های جهان می شود؟

  رویای دست نیافتنی گیتی پسند
10

فرا رسیدن شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی)ع(،  تسلیت باد

اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور، درگذشت پدر 
گرامی آقای حسن حیدری، مدیرعامل محترم این اتحادیه 

را به ایشان تسلیت عرض می نماید.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور 

جناب آقای علیرضا اطهری فر
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار ورنامخواست تبریک گفته

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

بهمن زین الدین- جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود

 استارت قلعه نویی برای تغییرات 
در ذوب آهن
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رتبه 89 ایران در بین ارزش پاسپورت کشورها
اعتبار گذرنامه جمهوری اسالمی ایران در رتبه 89 جهان و در کنار کشورهای نپال، سودان 
و سریالنکا طبقه بندی شده است. با پاسپورت جمهوری اسالمی ایران می توان به 36 کشور 

بدون نیاز به روادید سفر کرد.

منطقه

سردار سالمی، جانشین فرماندهی ســپاه پاسداران در 
یادواره بزرگ شهید شاخص کشور، شهید محمد سعید 
جعفری گفت: کرمانشــاه و مردم کرمانشاه درست مانند 
کوه های ســربه فلک کشــیده این دیار مقاوم و استوار 
هستند و شهدای سرفراز کرمانشــاه این دیار را آسمانی 

کرده اند.
وی ادامه داد: امروز برای عرض ارادت به شــهیدی اینجا 
گرد آمده ایم که به تعبیر رهبر انقالب شــهید پیشــتاز، 
پیشرو، آگاه و خط شکن اســت و اکنون به عنوان شهید 
شاخص کشور نام و آوازه اورا اهل آسمان بهتر از اهل زمین 
می شناسند. اینجا یادواره شــهدایی است که هجرت را 
مقدمه جهاد و دفاع از سرزمین ایران قرار دادند و وفاداری 
خود به اهل بیت)ع( را در سرزمین های دور دست با خون 

خود امضا کردند.
سردار سالمی با اشــاره به اینکه بیش از چهار دهه است 
انقالب اســالمی ایران تحت تهاجم جهان استکبار قرار 
دارد گفت: این یک مسئله بدیهی و روشن است که تمام 
جنگ هــای منطقه با هدف نزدیک شــدن به جمهوری 
اسالمی ایران و برای غلبه بر قدرت انقالب اسالمی شکل 

گرفته است.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان پیش 
از ظهر روز گذشــته در جلســه درس خارج فقه که در 
مسجد فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به حدیثی از پیامبر 
اکرم)ص( اظهار داشت: اختالس ها و سوءاستفاده هایی 
که می بینیم بحث های هزار و باالتــر از هزار میلیاردی 
است، چه می خواهد این انســان بکند و برای چه کسی 
می خواهد باقــی بگذارد؛ چرا که آمــال و آرزوها تمامی 
ندارد و این آرزوهــای نامحدود و ناپایــان غالبا خیال و 
اوهام است. وی اختالفات بین جناح های سیاسی  را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: در زمانی که دشمن گردن کلفتی 
ایستاده و تهدید می کند باید اتحاد داشت و از اختالفات 
دوری کرد، در آیــات قرآن آمده که وقتــی اختالف به 
 وجود آید روح از جســم جامعه بیرون مــی رود و دچار

 ضعف می شــود. استاد برجســته حوزه علمیه قم ادامه 
داد:اینکه در عراق زمزمه اختالف بلند شده است برخی 
از گروه هــای کوچک با عربســتان ســعودی روی هم 
ریخته اند که جای تعجب اســت، عربســتان سعودی 
 که طرفدار تجزیه عراق اســت، چرا باید دست به دست

 این کشور بدهیم؟

سردار سالمی: 

تمام جنگ های منطقه برای 
نزدیک شدن به ایران است

آیت ا... مکارم شیرازی:

جناح های سیاسی از اختالفات 
دوری کنند

رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: 

 آمریکا از برجام خارج
 نمی شود

فیصل مقداد در دیدار با والیتی:

همه جهان در برابرسیاست های 
ترامپ ایستاده است

رییس ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه در پاســخ به 
سوالی مبنی بر این که »گفته می شــود آمریکا تالش 
می کند با فشــار و ایجاد نگرانــی در اروپــا، ایران را 
تحت فشــار بگذارد، به نظر شــما اروپایی ها در روند 
تحوالت برجامی چه روشی را در پیش بگیرند؟« بیان 
کرد: کشــورهای عمده اروپایــی در مخالفت با منافع 
ما نیازی به تحریــکات آمریکا ندارند و بایــد آنها را به 
 خوبی بشناسیم. درباره برجام باید توجه کنیم که ۴+۱ 

وجود ندارد.
 اگر آمریکا از برجام خارج شــود، دیگر برجامی وجود 

ندارد؛ بنابراین ما باید روشن بگوییم که ۱+۴ نداریم.
محمدجــواد الریجانی  بیــان کرد: معتقــدم آمریکا 
همیشــه طلبکار باقــی می مانــد و ســعی می کند 
غــل و زنجیــری که بر پــای ما بــا برجام گذاشــته 
 اســت را حفــظ کند تــا منافــع مــا از برجــام کم

 باشد.
وی افزود: احتماال  آمریکا از برجام خارج نمی شــود. 
آمریکا همیشــه تهدید کرده و گمان می کند که ما از 
تهدیدهای او می ترسیم.آمریکا برجام را عمال توخالی 

می کند و اروپایی ها نیز با او کنار می آیند.

 قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه گفت: همه جهان در 
برابر سیاست های ترامپ ایستاده است و مخالف تالش ها 
و باج خواهی های او از ایران و پیروی از منطق پترو دالر 
و حمایت از سیاست های اســرائیل است. فیصل مقداد 
صبح  دیــروز در دیدار با علی اکبر والیتی مشــاور امور 
بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی اظهار کرد: سفر من 
 بازتاب حقیقت روابط دو کشور پس از پیروزی های اخیر
 است.  این پیروزی ها چه در زمینه تروریسم و چه حامیان 
تروریسم در سوریه یا پیروزی بر کسانی است که تالش 
دارند از موافقت نامه های بین المللی همچون برجام شانه 

خالی کنند.
معاون وزیــر خارجه ســوریه افــزود: مــی بینیم که 
همه جهان در برابر سیاســت های ترامپ ایســتاده و 
مخالف تــالش ها و بــاج خواهــی هــای او از ایران و 
 پیروی از منطــق پترو دالر و حمایت از سیاســت های

 اسرائیل است.
وی ادامه داد: ما به ایران آمدیم تا مراتب قدر دانی خود 
را از آنچه جمهوری اسالمی ایران به رهبری مقام معظم 
رهبری و ایستادن در کنار جمهوری غربی سوریه انجام 

داده اعالم کنیم .

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی:

هیچ منع قانونی برای عدم حضور 
»سپنتا نیکنام« وجود ندارد

دســتیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شــهروندی درباره 
حقوق اقلیت ها و موضوع »ســپنتا نیکنام« عضو زرتشتی شورای 
شهر یزد تاکید کرد که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد 
و تاکنون هم وجود نداشــته و چنین برخوردهــا و روش هایی به 
مصلحت کشور نیست. وی افزود: در مورد این موضوع پیگیری های 
الزم را داشــتم و آقای تابش، نماینده یزد به بنده اطمینان خاطر 
دادندکه موضوع را با جدیت پیگیری کنند. از طرفی ســعی کردم 
اخبار مرتبط با این جریان را در کانالم بازنشر کنم که موضع خود 
را نشان دهم؛ همچنین خیلی امیدوار شدیم  که رییس مجلس نیز 
درباره این موضوع، موضع گرفتنــد. امیدواریم این جریان ختم به 
خیر شود چون نه تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین 
هم هیچ منع قانونی نداریم و به ویژه در شرایط حاضر ایران و منطقه 
که به شدت نیازمند انسجام ملی و همبستگی اجتماعی هستیم، 
به نظر می رسد که چنین برخوردها و روش هایی اصال به مصلحت 

کشور نیست.

آیت ا...مصباح: 

 برخی معتقدند پسوند اسالمی 
یک عنوان تشریفاتی است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با جمعی از مسئوالن 
و دست اندرکاران برگزاری همایش معماری سپاه آینده ، با اشاره 
به اینکه معماری سپاه آینده مرهون شناخت انقالب اسالمی است، 
اظهار داشت: اینکه انقالب چیست و انقالبی کیست و چرا رهبری تا 
این حد بر انقالبی بودن تاکید می کنند، مسائل مهمی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین معنای »اسالمی« بودن از اهمیتی 
مضاعف برخوردار است. آیا کســی که اسالم را خوب نمی شناسد، 
می تواند سپاه پاسداران انقالب اســالمی را معماری کند؟ یکی از 
مسئولین اسبق وزارت ارشــاد گفته بود: پسوند اسالمی، تنها یک 
عنوان تشریفاتی بعد از انقالب اســت! البته وی اکنون در خارج از 
کشور به سر می برد؛ اما هستند کسانی که همین عقیده را دارند، 
اما چون می خواهند فعال در کشور بمانند، آن را به زبان نمی آورند.

آیت ا... مصباح یزدی با اشاره به اینکه عینیت اسالم در جهان تنها 
در نظام جمهوری اسالمی ایران متبلور است، ادامه داد: کشورهای 
دیگری هم هستند که پسوند اســالم را برای خود گذاشته اند، اما 
واقعیت اسالم چیز دیگری است و اسالم صرف نماز و روزه نیست؛ 
هر چند در کشور ما نیز تنها بویی از اسالم آمده است؛ لذا باید تمام 
نیرویمان را صرف این نظام کنیم و ببینیم چگونه باید قدم برداریم 

تا بتوانیم جواب خدا را بدهیم.

بی اطالعی وکیل مدافع همدست 
بابک زنجانی از صدور حکم

باشگاه خبرنگاران: وکیل مدافع یکی از متهمان نفتی گفت: هنوز 
اطالعی از صدور حکم موکلم ندارم و حکم به ما ابالغ نشده است.

میرسجاد سعیدمهر، وکیل مدافع مهدی شمس متهم ردیف دوم 
پرونده نفتی با اظهار بی اطالعی از صدور حکم موکلش اظهار کرد: 
هنوز اطالعی از صدور حکم موکلم ندارم و حکم به ما ابالغ نشده 
است.مهرشــاد، وکیل مدافع حمید فالح هــروی در گفت وگو با 

باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حکم هنوز به ما ابالغ نشده است.
الزم به ذکر است؛ غالمحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان 
تهران از صدور حکم همدستان بابک زنجانی خبر داد و گفت: حکم 

متهمان پرونده نفتی صادر شده و در مرحله تایپ و ابالغ است.

پاسخ رییس رسانه ملی به 
ممنوع التصویر بودن شهردار تهران

رییس سازمان صداوسیما در حاشــیه جلسه هیئت دولت درباره 
ممنوع التصویر بودن محمدعلی نجفی )شهردار تهران( گفت: خیر، 
ایشان ممنوع التصویر نیست و برای چه ایشان باید ممنوع التصویر 
باشند؟به تازگی برخی مشاوران شهردار تهران اخباری را در فضای 
مجازی منتشــر کردند که محمدعلی نجفی ممنوع التصویر است 

درحالی که صداوسیما تصاویر و سخنان وی را پخش می کند.

دفاع مطهری از وزیر پیشنهادی نیرو؛

 اردکانیان فردمناسبی
 برای این وزراتخانه است

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی بــا تاکید بــر اینکه وزیر 
پیشنهادی نیرو برای کســب رای اعتماد مشکلی نخواهد داشت، 
گفت: نگاه فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی نیز به وی 
مثبت اســت.علی مطهری با تاکید بر اینکه »رضا اردکانیان« هم 
در بعد تخصصی و هم در بعد شخصیتی، اخالقی و رفتاری دارای 
نکات بسیار مثبتی است، عنوان کرد: سابقه حضور طوالنی مدت 
اردکانیان در این وزارتخانه نقطه بسیار مهم و خوبی است و حکایت 
از آشــنایی کامل وزیر پیشنهادی نیرو با مســائل موجود در این 

حوزه دارد.

 زندگی جدید
 آوارگان روهینگیا

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

اقلیم کردستان عراق نتیجه 
همه پرسی استقالل را تعلیق کرد

دولت اقلیم کردســتان طی بیانیه ای رسمی با تعلیق 
نتیجه همه پرسی، پیشنهاد آتش بس و برقراری مذاکره 
با بغداد را ارائــه کرد.  در این بیانیه آمده اســت: اقلیم 
کردســتان به منظور جلوگیری از بروز خشــونت های 
بیشــتر و درگیری با ارتش عراق مسئوالنه و متعهدانه 
رفتار خواهد کرد. تداوم برخورد و درگیری میان ارتش 
عراق و پیشــمرگه که ۱6 اکتبــر 20۱7 رخ داد باعث 
خســارت به هر دو طرف و بروز ناآرامی در بخش های 
مختلف عراق شــد؛بنابراین به خاطر همه مســئولیت 
و تعهداتمان نسبت به مردم کردســتان و مردم عراق 
به دولت بغداد، مردم و افکار عمومی جهان پیشــنهاد 
می کنیم که:۱- همه عملیات های نظامی متوقف و آتش 
بس برقرار شــود.2- نتیجه همه پرسی برگزار شده در 
کردستان به حالت تعلیق درمی آید.3-یک مذاکره بین 
اقلیم کردســتان و دولت بغداد براساس قانون اساسی 

آغاز شود.

عادل الجبیر:

مقابله با ایران منوط به تغییر 
رفتار قطر است!

عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی طی یک کنفرانس در 
لندن گفت: قطر مسئله مهمی نیست، مسئله کوچکی 
است و ما باید بر سر موضوعات دیگری متمرکز شویم. 
الجبیر گفت: برخی مسائل بسیار مهم تری وجود دارند 
که عربستان باید با آن تعامل کند و از جمله این مسائل 

ایران، سوریه و یمن است. 
وزیر خارجه سعودی اخبار رسانه های حامی قطر درباره 
عربســتان و مواضع آنها در قبال بحران کنونی خلیج 
فارس را کذب دانست و گفت: عربستان برای جلوگیری 
از تامین بودجه تروریسم تالش می کند و اینکه برخی از 
رسانه ها، به  دنبال توجیه انفجاری تروریستی هستند، 

غیرقابل قبول است.
 الجبیر گفت: قطر پیش از هرچیز باید اعتراف کند که 
مشکل دارد و بعد آن را حل کند. ما در عربستان مشکل 
داشــتیم و اعتراف کردیم و آن را تغییر دادیم و تالش 
در زمینه آموزش، بانک ها و سایر مسائل را آغاز کردیم.

 وی در ادامه افزود: قطر باید گام های مشخصی بردارد و 
عملکرد خود را که تالش های ما را از بین می برد، تغییر 
دهد. الجبیر گفت: اگر بتوانیم رفتار قطر را تغییر دهیم، 
در شــورای همکاری خلیج فارس قوی خواهیم بود و 

می توانیم با ایران و تروریسم مقابله کنیم

رهبر معظم انقالب اســالمی در ابتدای ورود به میدان، در 
محل یادمان شــهدا حضور یافتند و با قرائــت فاتحه، یاد 
شهیدان مجاهد را گرامی داشــتند.فرمانده کل قوا سپس 
از یگان های حاضر در میدان سان دیدند.ایشان همچنین 
جانبازان سرافراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند.

در این مراسم حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده کل قوا در 
سخنانی، مهم ترین وظیفه و مسئولیت نیروهای مسلح را 
تامین امنیت کشــور خواندند و با تاکید بر اینکه پیشرفت 
در عرصه های مختلف از جمله علمی و صنعتی و اقتصادی 
منوط به وجود امنیت اســت، گفتند: امنیت بستری برای 
رشــد همه عناصر قدرت و پیشرفت اســت زیرا در فضای 
ناامنی، آرمان های بزرگ و درخشــان از ذهن ها فراموش 

می شوند.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به اینکه در شرایط کنونی 
مهم ترین مسئله کشــور، موضوع اقتصاد و معیشت مردم 
اســت، افزودند: بنای اقتصاد کشــور نیز باید بنیان امنی 
باشد.ایشان بنیان اقتصادی کشور را به دلیل وابسته بودن 
به درآمد نفــت، ناامن خواندند و تاکید کردند: وابســتگی 
اقتصاد به نفت، یک مشکل تاریخی و به جامانده از دوران 

قبل از انقالب است و همین موضوع موجب شده که ما در 
دوران های مختلف در زمینه فروش نفت و درآمد حاصل از 

آن، دغدغه داشته باشیم.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه تا وقتی اقتصاد کشور 
از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به وجود نخواهد 
آمد، خاطر نشان کردند: بیان این موضوع اقتصادی در این 
محیط نظامی، برای نشــان دادن اهمیت امنیت در همه 

بخش هاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای همــه مردم به ویژه جوانان را به 
دانســتن قدر امنیت موجود و عزت و آرامش و سربلندی 
کشور که به برکت نظام جمهوری اسالمی به وجود آمده، 
توصیه کردنــد و گفتند: روزگاری، ایران عزیز با گذشــته 
تاریخی و درخشان خود و با استعدادهای بی پایان، زیرپای 
مستشــاران آمریکایی و صهیونیســتی و انگلیسی بود و 
به دست حاکمان وابســته و ضعیف و پست، تحقیر می شد 
اما اسالم، این کشور را نجات داد و جمهوری اسالمی، ایران 

را عزیز و مقتدر کرد.
ایشــان، با اشــاره به ناراحتــی و عصبانیت قــدرت های 
اســتکباری از اقتدار منطقه ای ایران، افزودند: دشــمنان 

نظام اســالمی عناصر اقتدار ملی کشــور را عامل مزاحم 
خود می دانند و با آنها مقابله می کنند و بر همین اســاس 
 با افزایــش اقتدار جمهوری اســالمی در میــان ملت ها،

 در منطقه و فراتر از منطقه مخالفند زیرا این اقتدار، عمق 
راهبردی نظام اسالمی است.

رهبر انقالب اســالمی، مخالفت قدرت های استکباری با 
توان دفاعی کشور را نیز در همین چارچوب ارزیابی و تاکید 
کردند: راه مقابله با این مخالفت ها، این است که برخالف 
خواسته آنها، بر عناصر اقتدار ملی، تکیه و ایستادگی کنیم.

حضرت آیــت ا... خامنــه ای در همین خصــوص گفتند: 
همان طــور که قبال بارها اعــالم کرده ایم و بــاز هم اعالم 
می کنیم، امکانات و قدرت دفاعی کشــور قابل مذاکره و 
چانه زنی نیست و در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر 
آنچه اقتدار ملی را تامین یا پشــتیبانی می کند، هیچ گونه 
چانه زنی و معامله ای با دشمن نداریم و راه اقتدار را با قوت 

به پیش خواهیم برد.
رهبر انقالب اســالمی خطاب به جوانان گفتند: این کشور 
متعلق به شماســت و باید همانگونه کــه جوانان دیروز به 
وظیفه خود عمل کردند، شــما نیز در ســایه اسالم و در 
چارچوب آرمان های انقالب اســالمی، کشــور را به اوج 

عزت برسانید.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با تشکر از فرماندهان و 
اساتید دانشگاه افسری امام علی )ع(، این دانشگاه را فیضیه 
ارتش خواندند و یاد و خاطره شهدای ارتش به ویژه شهدای 

دانشگاه افسری امام علی )ع( را گرامی داشتند.
در این مراسم، امیر سرلشــکر موسوی، فرمانده کل ارتش 
ضمن خیر مقدم بــه رهبر معظم انقالب اســالمی، گفت: 
متعهد می شویم که ارتش دســت از دست سپاه پاسداران 
در نیاورد تا پایه های رژیم ســلطه فرو ریــزد و عمر رژیم 

صهیونیستی هر چه زودتر به پایان رسد.
امیر فوالدی،، فرمانده دانشــگاه امام علی) ع( نیز گزارشی 
از اقدامات و برنامه های علمی، فرهنگی، آموزشی و تقویت 

توان رزمی این دانشگاه بیان کرد.
در این مراســم به چند تن از فرماندهان، اساتید و روحانی 
نمونه دانشگاه های افسری ارتش و همچنین همسر شهید 
رستمی از شــهدای ارتش، هدایایی اعطا شد و نمایندگان 
دانش آ موختگان و دانشجویان نیز، مفتخر به دریافت درجه 

و سردوشی از دست فرمانده کل قوا شدند.
اجرای ســرود و رزمایش میدانی، بخش دیگری از مراسم 

دانش آموختگی دانشگاه امام علی)ع( بود.
در پایان این مراســم، یگان های حاضــر در میدان ضمن 
اجرای عملیات اعتماد به نفس، از مقابل جایگاه رژه رفتند.

   مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش، 
صبح  دیروز با حضور حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه افسری امام علی)ع( برگزار 

شد.

کاظم دلخوش در جریان نشست علنی دیروز مجلس با بیان اینکه رییس 
مجلس شــأن نمایندگان را رعایت نمی کند، گفت: رییس کمیسیون 
اقتصادی بنده را به عنوان سرگروه بررســی تخلفات منطقه آزاد ماکو 
انتخاب کرده و اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده، اما سر سوزنی 

به گزارش کارگروه توجه نشده است.
علی الریجانی در واکنش به این اخطار گفــت: ارجاع کار به کارگروه ها 
سازوکار داخلی کمیسیون هاست و در صحن علنی هرچه از کمیسیون 
ارجاع شود، مورد بررسی قرار می گیرد، ۱0 نفر از نمایندگان گفتند که در 

ماکو تخلفاتی صورت گرفته است.
دلخوش که از توضیحات رییس مجلس قانع نشــده بود، صحبت های 
الریجانی را قطع کرد و گفت: وقتی رییس کمیسیون یک نماینده را مامور 
می کند، جای تاسف است که شما اینچنین می گویید. می توانید بگویید 

دلخوش »خفه شو« حرف نزن. من دیگر صحبت نمی کنم.

»دلخوش« خطاب به الریجانی: 

بگویید»خفه شو« تا دیگر 
حرف نزنم

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در گفت وگو با روزنامه گاردین، با بیان 
اینکه وضعیت کشورش در سی سال گذشته عادی نبوده است، گفت: این 
مسئله حاصل دکترین های سفت و سخت در واکنش به انقالب اسالمی 
ایران بوده که بر جامعه )ما( حکومت کرده است. چیزی که رهبران قبلی 
نمی دانستند با آن چگونه مواجه شوند.بن سلمان ادامه داد: آنچه در 30 
سال گذشته اتفاق افتاد عربستان سعودی نیست. آنچه در منطقه طی 
30 سال گذشته روی داد، خاورمیانه نیست. پس از انقالب ایران در سال 
۱979 مردم می خواستند که این مدل را در کشورهای دیگر اجرا کنند که 
یکی از آنها عربستان سعودی بود. ما نمی دانستیم چطور با آن کنار بیاییم 
و این مشکل در سراسر جهان گسترش یافت. اکنون زمان آن است که از 
آن خالص شویم.ولیعهد عربستان ادامه داد : اینکه حکومتی در طول سه 
دهه گذشته بیش از حد محافظه کار بوده مسئله ای عادی نیست و اکنون 

من می خواهم عربستان را به دوران اسالم میانه رو بازگردانم.

محمد بن سلمان:

عربستان را به دوران اسالم 
میانه رو برمی گردانم

دیدگاهروحانیتبرجام

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

  قدرت دفاعی کشور به هیچ وجه قابل مذاکره و معامله نیست
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کافه اقتصاد

سقف برداشت از خودپرداز برای زائران اربعین ۵۰۰ هزار تومان شد
بانک مرکزی، سقف برداشــت نقدی از دســتگاه های خودپرداز را در استان های 

کرمانشاه، ایالم و خوزستان تا سقف ۵ میلیون ریال افزایش داد.

برگزاری همزمان نمایشگاه »مسکن و 
انبوه سازی« و »آسانسور و پله برقی«

اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، امالک و 
مستغالت، همزمان با دهمین نمایشگاه آسانسور و پله 
برقی از امروز تا 7 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های 

اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
 در اولین دوره برگزاری این نمایشــگاه، شاهد حضور 
31 مشــارکت کننده و یک پاویون از اتحادیه شرکت 
های تعاونی مســکن اســتان اصفهان متشکل از 11 
شرکت تعاونی مسکن از اســتان های اصفهان، تهران 
و هرمــزگان، در فضایی به مســاحت 1۵00 مترمربع 

خواهیم بود.   
زمینه های فعالیت حاضــران در این نمایشــگاه، در 
حوزه های ســرمایه گذاری، شهرســازی، انبوه سازی 
مســکن، مرمت ســاختمان ها و ابنیه های تاریخی، 
مشاور امالک، تعاونی های مسکن، فناوری اطالعات در 
زمینه مسکن و اپلیکیشن های خدمات مشاوره مسکن 
است که سازمان های نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان، سامان گستر، اوج سپهر )سرمایه گذاری بانک 
صادرات(، گروه سرمایه گذاری مسکن )متعلق به بانک 
مسکن(، شرکت توسعه مسکن، بنیاد مسکن، شهرداری 
های نجف آباد و زرین شهر و سازمان عمران و مسکن 
اصفهان، از مشارکت کنندگان شاخص اولین نمایشگاه 
تخصصی مســکن و انبوه ســازی، امالک و مستغالت 

خواهند بود.
این نمایشگاه هر روز از ســاعت 1۵ تا 21 آماده بازدید 

عالقه مندان و متخصصان است.
همچنین دهمین نمایشــگاه اختصاصی آسانســور و 
پله برقــی، صنایع و تجهیزات وابســته همزمان با این 

نمایشگاه برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه 4۵00 مترمربع وسعت دارد و 36 شرکت 
و مجموعه از استان های اصفهان و تهران در آن شرکت 

می کنند. 
انواع آسانســور و پله برقــی، تجهیــزات و قطعات و 
همچنین خدمــات مربوط به این حوزه در نمایشــگاه 

مذکور طی ساعات بازدید عرضه و معرفی می شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست مشترک اعضای شورای شهر با 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی می تواند به 

عنوان یک بازوی پر توان برای شورای شهر شناخته شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با تشریح  فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان 
در بخش های گردشگری، حمل و نقل، آموزش، جذب سرمایه گذاری و 
غیره گفت: هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، هر یک در کمیســیون های 
تخصصی تالش می کنند مسائل و مشــکالت آن بخش را همراه با ارائه 

راهکار عملیاتی دنبال کنند.
وی با اشاره به قرار گرفتن اتاق بازرگانی اصفهان در جمع  چهار اتاق برتر 
جهان گفت: فعالیت های اتاق در بخش بانوان، جوانان و مسئولیت های 
اجتماعی، عامــل موفقیت این اتاق در جمع اتاق های بازرگانی سراســر 

جهان بود.

افزایش همکاری اتاق 
بازرگانی و شورای شهر 

درقالب کمیسیون تخصصی

فرماندار تیران و کرون گفت: طرح احداث پایانه عام صادرات غرب استان 
اصفهان در این شهرستان در شورای عالی سرمایه گذاری استان تصویب 
شــد. علی رحمانی افزود: این پایانه پس از یک پیگیری دوساله و نگاه 
همه جانبه به نیازهای منطقه، روز دوشــنبه در شورای سرمایه گذاری 
اســتان به تصویب رســید. وی اضافه کرد: پس از تصویب این طرح در 
شورای سرمایه گذاری کشور، مراحل احداث آن آغاز می شود. وی بیان 
کرد: این پایانه توسط بخش خصوصی و با سرمایه 300 میلیارد ریالی در 
زمینی به وســعت بیش از 30 هکتار احداث می شود و پس از 36 ماه به 
بهره برداری می رسد. فرماندار تیران و کرون ادامه داد: جانمایی این پایانه 
و برنامه اجرایی آن مشخص شده است. احداث این پایانه فرصت خوبی 
برای اشتغال مردم منطقه و عرضه تولیدات غرب استان به خارج از کشور 
خواهد بود که منجر به ارزش افزوده برای تولیدکنندگان نیز خواهد شد.

طرح احداث پایانه 
صادرات غرب استان 

اصفهان تصویب شد

اســتاندار اصفهان با اشــاره به افزایش 26درصدی ارزش 
صادرات اســتان در هفت ماهه ابتدای امسال، گفت: رتبه 

صادرات استان به جایگاه ششم ارتقا یافته است.
رسول زرگرپور در جلســه کمیته صادرات استان اصفهان 
بااشاره به گزارش صادرات 7 ماهه استان در سال ۹6، اظهار 
داشت: میزان صادرات استان نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 44 درصد از لحاظ وزنی و 26 درصد از لحاظ ارزشی 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه 3.2 سهم صادرات کشور متعلق به اصفهان 
است، افزود: رتبه صادرات استان از رتبه نهم به رتبه ششم 

ارتقا یافته است.
اســتاندار اصفهان افزود: پس از حل مشــکالت مربوط به 
صادرات فرش دستباف، ارزش صادرات این کاال در دو ماه 
گذشته بیش از یک میلیون و 400 هزار دالر بوده که نسبت 

به ۵ ماهه ابتدای سال رشد چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به گزارش دو شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه 
در خصوص عدم ثبت مبدأ تولید صادرات این دو شــرکت، 
افزود: تولیدات این دو شرکت که از بنادر جنوب کشور صادر 
می شود، بدون درج نام اســتان تولیدکننده و با نام استان 
انبارگیری شده صادر می شود که این موضوع باعث کاهش 

آمار صادرات استان شده است.
زرگرپور افــزود: این موضوع عالوه بر اینکــه آمار صادرات 

استان را مخدوش می کند، باعث می شود اصفهان از مزایایی 
مثل ارزش افزوده صادرات و دیگر درآمدها که به اســتان 

صادرکننده تعلق می گیرد، محروم شود.
وی تاکید کرد: بر همین اساس صادرکنندگان اصلی نباید 
اجازه دهند درآمدی که به مردم اســتان اختصاص دارد به 
دیگر استان ها برود و اصفهان باید جایگاه خود را در صادرات 

به دست آورد.
استاندار اصفهان خواستار تشــکیل جلسه ای با مسئوالن 
شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه و گمرک استان شد 
و گفت: باید مشکالت موجود هرچه سریع تر برطرف شود 
تا تمام صادرات اســتان از گمرک اصفهان صادر شده و نام 

اصفهان به عنوان مبدأ تولید قید شود.
رییس اداره فروش خانگی مخابرات منطقه اصفهان 
از طرح اختصاص ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه رایگان درون 
استانی برای مشترکین تلفن ثابت این استان خبر 

داد.
 علی اسحاق دواتگر در تشریح جزئیات  طرح مذکور
  افزود: مشــترکین تلفن ثابت استان که تا به حال 
 شــماره تلفن همراه خود را در سامانه ۲۰۰۰ ثبت
  نکرده اند  می تواننــد از تاریخ ۲۰ مهر۹۶ به مدت
 یــک مــاه از طریــق  این ســامانه شــماره 
تلفن همــراه خــود را ثبــت کــرده و از ۱۰۰۰ 

 دقیقــه مکالمــه درون اســتانی برخــوردار 
شوند.

وی خاطرنشان کرد: مشترکین محترم می توانند 
ازطریق تلفن ثابت خود با سامانه ۲۰۰۰ تماس حاصل 
کرده و از طریق گزینه ۲ این سامانه به ثبت شماره 

تلفن همراه خود بپردازند.
الزم به ذکر است همشــهریان می توانند جهت 
هرگونه ســوال در مورد این سامانه از طریق تلفن 
ثابت با شماره ۵۰۰۰ و از طریق تلفن همراه با شماره 

۵۰۰۰-۰۳۱ تماس بگیرند.

  هزار دقیقه مکالمه رایگان درون استانی برای مشترکین تلفن 
ثابت اصفهان

مخابراتبامسئوالن

استاندار اصفهان اعالم کرد:

ارتقای رتبه صادرات اصفهان به جایگاه ششم

 شـاید بزرگ تریـن دغدغه انسـان ها 
از گذشته تاکنون، مسـکن و حواشی فاطمه کاویانی

آن بوده اسـت؛ موضوعـی کـه از اولویت های خانـواده ها به 
حسـاب مـی آیـد و ایـن روزهـا تبدیـل بـه یکـی از 
پرحاشـیه ترین مباحـث اقتصادی و سیاسـی کشـور شـده  
اسـت.  دولت های پس از انقـالب هر یک بر اسـاس روش ها 
و اسـتراتژی های خود سـعی بـر این داشـته اند که شـرایط 
را بـرای خانه دار شـدن مردم فراهـم کنند؛ هر چنـد میزان 
موفقیـت هرکـدام از ایـن دولت ها بـه گونـه ای متفـاوت و 

قابل بررسی است.  
از سـوی  هـا  ایـن سـال  متعـددی طـی  طرح هـای 
سـازمان های مرتبـط ازجملـه بنیـاد مسـکن و وزارت 
راه و شهرسـازی اجـرا شـده؛ امـا بـی شـک مهم تریـن و 
البتـه پرحاشـیه ترین آنهـا »مسـکن مهـر« بـوده اسـت؛ 
سـاختمان هایی کـه قـارچ گونـه رشـد پیـدا کردنـد و 
خانواده هـا بنـا به ضـرورت و نداشـتن خانـه در آنها سـاکن 
شـدند. پـروژه مسـکن مهـر از سـال 68 کلیـد خـورد و در 
دولت نهـم و دهـم قـوت بیشـتری گرفـت؛ طرحی کـه در 
ابتـدای مطرح شـدن آن با اسـتقبال مـردم روبه رو شـد، اما 

احـداث سـاختمان هایی در هـر نقطه از شـهرها بـا کیفیت 
هـای نه چنـدان مناسـب و دور از هرگونـه امکانـات و عـدم 
جانمایی مناسـب برای ساخت مسـکن مهر، همچنین نبود 
هماهنگی هـای بیـن دسـتگاهی بـرای ترسـیم چهـره یک 
شـهر در مکان هایـی کـه مسـکن مهـر ساخته شـده و عدم 
رعایـت تعهـد و اخـالق در سـاخت برخـی از مسـکن های 
مهـر، بزرگ تریـن خـأ موجـود در اجـرای ایـن طـرح بود. 
عـده ای از کارشناسـان، از طـرح مسـکن مهـر، دفـاع و 
بـرای اثبـات ادعـای خـود بـه عـدد و رقـم رجـوع کـرده و 
از شـاخص های کمـی همچـون نسـبت تعـداد خانـوار بـه 
تعداد مسـکن اسـتفاده می کننـد؛ ازسـوی دیگـر مخالفان 
با انتقـاد از ایجـاد نقدینگـی در چرخـه اقتصـادی و در نظر 
گرفتـن پارامترهای دیگـر که بیشـتر جنبه کیفـی دارد، به 
مخالفت بـا نحوه اجـرای ایـن طـرح می پردازنـد و تعدادی 
اعتقـاد دارند یک طـرح خوب بـا اجـرای بد، خالصـه ای از 
عملکرد مسـکن مهر طی سـال های اجرایی شـدن آن بوده 

کـه حاشـیه نشـینی را در کشـور افزایش داده اسـت.
خانـه دار کـردن اقشـار کـم درآمـد و جلوگیـری از افزایش 
قیمـت مسـکن، دو هدفـی بـود کـه مسـکن مهـر دنبـال 

می کـرد و موفقیـت یـا عـدم موفقیـت در رسـیدن بـه 
ایـن دو هـدف یـا بـه عبـارت دیگـر چالـش پیـش روی 
دولـت، موضوعـی اسـت کـه جوابـی قاطـع در مـورد آن 
نمی تـوان عنـوان کـرد؛ از سـوی دیگـر مسـکن مهـر بـه 
جـای سـبک کـردن بدنـه دولـت )کـه جـزو اهـداف بلنـد 
مدت دولت اسـت(، بـه سـبب مالکیـت دولتـی زمین های 
اختصاص یافته بـه این طـرح، ارگان های مختلـف را درگیر 
این طرح کرد و به بسـیاری از مشـکالت حقوقی و مالکیتی 

دامـن زد.
بـه هر حـال ایـن طرح بـا تمـام نقـاط ضعـف و قـوت خود، 
در اصفهان هـم اجرایی شـد؛ اسـتانی که حـدود 10درصد 
مسـکن مهـر را دربـر گرفتـه و بـا ایـن حـال اسـتاندار 
اصفهـان در تیرمـاه سـال جـاری عنـوان کـرده بـود کـه 
پرونـده مسـکن مهـر اصفهـان تـا پایـان دولـت یازدهـم 
بسـته می شـود و در پایـان مهـر مـاه، جشـن اتمـام پـروژه 
مسـکن مهـر اسـتان برگزار شـد؛ امـا عمـال چنیـن اتفاقی 
 رخ نـداد  و همچنـان در برخـی مناطـق ایـن طـرح ادامـه

 دارد.
در اسـتان اصفهـان 160 هـزار واحـد مسـکن مهـر در 
شـهرها پیش بینی شـده بود کـه تا امـروز 14۵هـزار واحد 
بـه مـردم تحویـل داده شـده کـه قسـمت عمـده آنهـا در 
دولـت یازدهـم بـوده اسـت؛ ایـن در حالی اسـت کـه هنوز 
1۵هـزار واحد باقی مانـده و نزدیک به 10هـزار واحد دارای 
متقاضـی نیسـت. مـردم در حالـی کـه از نبـود مسـکن در 
مضیقه هسـتند، اما تمایـل چندانی  به اسـتفاده از مسـکن 
مهـر نشـان ندادنـد؛ این جنبـه دیگـر ماجراسـت کـه باید 

پیگیـری و مشـخص شـود 
کـه ایـن نارضایتـی ناشـی 

از چیسـت؟ 
بـه هـر حـال مسـکن مهـر 
پروژه ای بود کـه اگر چه در 
برخـی مواقـع بـا بی مهری 
مسـئوالن روبـه رو شـد اما 
مـی توانسـت پـروژه ای 
باشـد بـرای حـل مشـکل 
بی خانمانـی مـردم طبقـه 
ولـی  متوسـط؛  و  فقیـر 
بـه زخمـی الی  تبدیـل 
اسـتخوان آنها شـد؛ بـا این 
وجـود دور از انصـاف اسـت 
اگر خانه دار شـدن بسیاری 
از مـردم توسـط همیـن 
پـروژه را نادیـده بگیریـم؛ 

اتفاقـی که در سـایه اجـرای ایـن طـرح در سـال های اخیر 
رخ داده اسـت.

گزارش زاینده رود از روند اجرایی مسکن مهر؛

طرح خوبی که عملی نشد

سکه تمام بهار آزادی
12،660،000 ریال)طرح جدید(

6،610،000 ریالنیم سکه

۳,697,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،222،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

خبر

اولین نشست ممیزان داخلی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

با ابتکار و دعوت مهندسی سیستم ها و روش ها، به منظور تشریح 
روند انجام ممیزی و ایجاد یک گروه پویا و توانمند ممیزی داخلی، 
نشســتی با همکاران عالقه مند منتخب اداره های مختلف شرکت 

برگزار شد.
 در این نشســت، پس از اینکه تاریخچه اســتقرار استانداردهای 
مختلف درشرکت، دلیل تشکیل گروه ممیزان داخلی سیستم های 
مدیریــت و انتظاراتی که از ممیزان می رود، توســط ســرممیز 
شرکت بیان شد، نماینده مدیریت در سیســتم های مدیریتی به 
ایراد ســخنرانی پرداخت. چگونگی کنتــرل و پایش فعالیت های 
جاری ســازمان و اطمینان از انطباق آن با الزامات استانداردهای 
سیســتم های مدیریــت کیفیــت، ایمنی، بهداشــت شــغلی و 
زیست محیطی و انرژی توســط ممیزین داخلی از واحدهای تابعه 

)پیش از ممیزی برون سازمانی( در این جلسه مطرح شد.
گفتنی است در استانداردهای ایزو، یکی از الزام ها، اجرای دوره ای 
و منظم ممیزی داخلی درون ســازمان اســت و ســازمان ها باید 
در بازه های زمانی مشــخص به این کار )انجــام ممیزی داخلی و 

شناسایی نقاط قابل بهبود( اقدام نمایند.
فرآیند ممیزی داخلی طبق الزام اســتانداردهای مدیریتی، باید 
توســط افراد با صالحیت انجام شــود که معموال این صالحیت 
ازطریق گذراندن دوره های آموزشی ممیزی داخلی سیستم های 
مدیریت کسب می شود. در چرخه معروف دانشمند بزرگ ادوارد 
دمینگ )PDCA(، ممیزی داخلی و شناسایی مغایرت های موجود 
با طرح ها و برنامه های اولیه، حلقه گمشده اکثر شرکت هاست که 
می توان با ممیزهای داخلی اثربخش به بهبود فرآیندهای شرکت 

کمک شایان ذکری انجام داد.

بازار

قیمت انواع ساندویچ ساز

 690.000
ریال

SM770 فلر مدل

 1.890.000
ریال

Ultracom�تفال سر ی 
SM1552 مدل pact

 1.850.000
ریال

DL750 دلمونتی مدل

شرکت فوالد مبارکه، به ادعاهای مطرح شده مبنی بر قیمت شکنی 
در بازار جهانی و کاهش عرضه محصوالت در بازار داخل، با استناد 
به آمارهای رسمی پاســخ داد. در گزارش روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه، در این رابطه چنین آمده است: این شرکت ماموریت 
خود را ایفای نقش محوری در توسعه صنعت کشور و تامین نیاز 

مشتریان داخلی می داند؛ اما درراستای اقتصاد مقاومتی و عمل 
به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت، همواره 
ســعی در حضور مداوم در بازارهای صادراتی داشــته است و از 
ابتدای بهره برداری این شرکت با صادرات بخشی از محصوالت 
خود، همواره این حضور را تداوم و تقویت بخشیده است و با توجه 

به طرح های توسعه صنعت فوالد در افق 1404، تداوم حضور در 
بازارهای صادراتی را یک الزام می داند. این شرکت از بدو راه اندازی 
بیش از ۹1 میلیون تن محصول به بازار عرضه کرده که 1۹درصد 
آن در بازارهای جهانی به فروش رســیده و از محل ارز اکتسابی، 
طرح های توسعه شرکت از ظرفیت 2/4میلیون تن به 10/3میلیون 
تن اجرا شده اســت. با توجه به سیاست ها و حمایت های دولت، 
عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازار داخل در سال ۹۵ نسبت 
به سال ۹4 با رشد 42 درصدی همراه شد. عملکرد فوالد مبارکه 
در 6 ماهه اول سال ۹6 نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، حاکی از 

رشد 34 درصدی در تحویل محصول به مشتریان داخلی است.
این اقدام موثر شرکت فوالد مبارکه باعث شده که باوجود بهبود 
فضای کسب وکار و افزایش مصرف، شاهد کاهش واردات ورق های 
فوالدی از 3/7میلیون تن در سال ۹4 به 2/8میلیون تن در سال 
۹۵ باشیم. همچنین پیش بینی می شود در سال ۹6 با افزایش 
عرضه فوالد مبارکه و سایر تولیدکنندگان در بازار داخلی، واردات 
محصوالت فوالدی با کاهش 40 درصدی مواجه شود که این امر، 
نشان دهنده جهت گیری صنعت فوالد در راستای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است.

با انتشار گزارشی تحلیلی صورت گرفت؛

پاسخ فوالد مبارکه به ادعای بی  توجهی به بازار داخل

مردم در حالی که 
از نبود مسکن در 
مضیقه هستند، 

تمایل چندانی  به 
استفاده از مسکن 
مهر نشان ندادند؛ 

این جنبه دیگر 
ماجراست که باید 

پیگیری شود
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مجموعهفرشچیانمیزبان»جاییدرمیانخوکها«میشود
سیدمحمد جزایری،کارگردان تئاتر اصفهان گفت:»جایی در میان خوک ها« که اجرای آن از 
روز گذشته آغاز شده، تا14 آبان ماه  از ساعت 18:30در سالن نمایش اصفهان واقع در مجتمع 

فرهنگی هنری استاد فرشچیان روی صحنه می رود.

بامسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

رشد 25درصدی بازدید گردشگران 
خارجی از بناهای تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان با اشاره به رشد حضور گردشــگران خارجی در 
اصفهان اظهار داشت: براساس آمار استخراج شده از ابنیه 
تاریخی در هفت ماهه نخست امسال بیش از 420هزار 
گردشگر خارجی از بناهای میراثی استان اصفهان بازدید 

کرده اند.
فریدون الهیاری گفت: بازدید گردشــگران خارجی از 
بناهای تاریخی استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه 

خود در سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: گردشگران فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و 
چینی، به ترتیب رتبه های اول تا چهارم بازدید از بناهای 

تاریخی استان را به خود اختصاص دادند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان تصریح کرد: با آغاز فصل دوم گردشگری، بررسی  
آمارهای موجود حاکی از آن است که 100 هزار گردشگر 
خارجی در مهرمــاه از بناهای تاریخــی اصفهان دیدار 
کرده اند که در این بین، گردشگران انگلیسی رتبه پنجم 

بازدید را به خود اختصاص داده اند.

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف خبرداد:

ثبت نام بیش از19هزارنفر در 
طرح ملی تربیت حافظان قرآن

به نقل از روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه، با بیان اینکه امسال سهمیه استان اصفهان 
برای این طــرح ملی تربیت حافظان قــرآن 24 هزار و 
500 نفر تعیین شــده اســت، افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون نیز 1۹ هزار و 54 نفر برای شرکت در این طرح 
ثبت نام کرده اند. ثبت نام قرآن پژوهان در سراسر استان 
جهت شرکت در این طرح، تا پایان پاییز همچنان ادامه 
 دارد و آزمون این دوره در بهمن  ماه سال جاری برگزار 

می شود.
یحیی قاسمی با بیان اینکه طرح آموزش مجازی حفظ 
قرآن کریم، از سال ۹5 در استان اصفهان کلید خورده 
اســت، گفت: در مجموع، هزار و 170 نفر در سال ۹5 
موفق به حفظ قرآن در جزءهای مختلف شده اند که از 
این تعداد، سهم آقایان، 254 نفر و بانوان ۹1۶ نفر بوده 
است و از ابتدای ســال ۹۶ نیز تاکنون هزار و 352 نفر 

برای شرکت در این طرح ثبت نام کرده اند.

موسیقی

اثر مشترک دو هنرمند منتشر شد

فردین خلعتبری، آهنگساز، از اتمام کارهای فنی آلبوم مشترک خود با 
همایون شجریان خبر داده و گفته است این آلبوم تا پایان سال ۹۶ وارد 
بازار موسیقی می شود. این دو هنرمند، در آلبوم جدیدی که مراحل فنی 
آن به اتمام رسیده، با همراهی آنسامبل »ذاستا« چندین قطعه را برای 
عالقه مندان موسیقی ایرانی آماده کرده اند. این اثر به گفته سازندگانش 
در فضایی مینی مال تولید شده و با توجه به اینکه ارکستر در نظر گرفته 
شده یک کوارتت زهی اســت می تواند به عنوان یکی  متفاوت ترین 

آلبوم های همایون شجریان در حوزه خوانندگی به حساب آید.

تعصب مهراب قاسمخانی
به گزارش خبرگزاري آریا ، به طور کل واکنش هاي مهراب قاسمخاني 
به شایعاتي که پیرامون خود و خانواده اش مي چرخد، جالب توجه 
است و این بار هم این نویسنده، شایعه اي که این روزها سوژه شبکه ها 

شده است را دستمایه طنز قرار داده و چنین نوشته است:
»پس از کشــف اعتیاد بازیگر زن مشــهور، »ش.د« به مواد مخدر، 
برگي دیگر از زوایاي تاریک زندگي مشترک وي با فیلم نامه نویس 
چاق »م.ق« برمال شد. در این ارتباط م.ق که در ابتدا همه اتهامات را 
تکذیب مي کرد پس از بازجویي هاي فني گفت »آخ«! او همچنین 
افزود که »بله، مــن به عنوان یک مرد ایرانــي غیرتمند و متعصب 
نمي توانستم تحمل کنم که شــقایق... ببخشید، ش.ق وارد فضاي 

مجازي شود و به همین خاطر او را هر روز سفت کتک مي زدم.«

اینستاگردی

مفاد آراء
7/323 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي آران وبيدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذامشخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
1-رأي شماره 1965 و 1966- 1396/06/30  هيأت : آقاي علي اکبر صفائي نوش آبادي 
فرزند حسين شماره شناسنامه 138 و خانم مريم نصيريان نوش آبادي فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 45  )بالمناصفه( - ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 212.25 مترمربع شماره 
پالک 386 فرعي مجزا از شماره 318 فرعي از پالک 8 اصلي واقع در معين آباد نوش آباد  

بخش 2 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از ماشااله غضنفري.
2-رأي شــماره 1960 - 1396/06/30 هيأت : آقاي ابوالفضل فخري فرزند حسينعلي 
شماره شناسنامه 386  ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 122.35 مترمربع شماره پالک 
3064 فرعي مجزا از پالک 3 اصلي واقع در معين آباد بيدگل  بخش 3 حوزه ثبتي آران و 

بيدگل ابتياعي از علي ناظمي.
3-رأي شــماره 1977 - 1396/06/30 هيأت : آقاي حســنعلي رمضاني بيدگلي فرزند 
مصطفي شماره شناسنامه 63 - ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 238.75 مترمربع شماره 
پالک 3065 فرعي مجــزا از شــماره 49 و 50 و 51 و 52 و 24  فرعي از پالک 3 اصلي 
واقع در معين آباد بيدگل  بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از مهدي شادان پور 

و عبدالصمد رحمان.
4-رأي شماره  1963و1964  -1396/06/30 هيأت : خانم فاطمه چتري بيدگلي فرزند 
علي اکبر شماره شناسنامه 133  و آقاي مهدي علي دادائي بيدگلي  فرزند ابراهيم شماره 
شناسنامه 144 )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 143 مترمربع شماره پالک 
3066 فرعي مجزا از شماره 1 فرعي از پالک 3 اصلي واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از عباس فيني بيدگلي
5-رأي شماره 1961 و 1962 - 1396/06/30 هيأت : آقاي اميرحسين شاطريان  فرزند 
حسن شماره شناسنامه 1250022436  و خانم محدثه نمکي بيدگلي  فرزند عليرضا شماره 
شناسنامه 1250455898  )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 133 مترمربع 
شماره پالک 3067 فرعي مجزا از پالک 3 اصلي واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از علي اربابي.
6-رأي شماره 1967 و 1968- 1396/06/30 هيأت : خانم فاطمه نساج يگانه فرزند علي 
محمد شماره شناسنامه 8248  و آقاي عباس سلماني بيدگلي فرزند غالم شماره شناسنامه 
7330 )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 165.75 مترمربع شماره پالک 8 
فرعي مجزا از شماره 5 و 6 فرعي و  قسمتي از مشاعات از پالک 445 اصلي واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از غالم سلماني و فاطمه صاف الهي.
7-رأي شــماره 1998 - 1396/07/03 هيأت : خانم صديقه خانــم صديقيان بيدگلي 
فرزند اســتاد علي جان شماره شناســنامه 35 ، ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 655 
مترمربع شــماره پالک 13 فرعي مجزا از شــماره 1 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 فرعي و 
 قسمتي از مشاعات از پالک 758 اصلي واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل

 مالکيت رسمي. 
8-رأي شماره 1976 - 1396/06/30 هيأت : آقاي حسن فرهادي  فرزند حسين شماره 
شناسنامه 440 ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 180.40 مترمربع شماره پالک 11 فرعي 

مجزا از شماره 3 و 4 و 6 فرعي و قسمتي از مشاعات 2491 اصلي از پالک 1238 اصلي 
واقع در اماکن بخش 3  حوزه ثبتي آران و بيدگل مالکيت رسمي.

9-رأي شــماره 1975 - 1396/06/30 هيأت : آقاي کبري جعفري آراني فرزند محمد 
شماره شناسنامه 93 ، ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 128.45 مترمربع شماره پالک 
8939 فرعي مجزا از شماره 2438 فرعي از پالک 2637 اصلي واقع در مسعودآباد بخش  

حوزه ثبتي آران و بيدگل مالکيت رسمي.
10-رأي شماره 1973 - 1396/06/30 هيأت : آقاي علي اکبر رجبيان آراني فرزند نعمت 
اله شماره شناسنامه 96 ، ششدانگ  يکبابخانه به مســاحت 223 مترمربع شماره پالک 
3145 فرعي مجزا از پالک 2638 اصلي واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل 

ابتياعي از راضيه بحريني.
11-رأي شماره 1969 و 1970- 1396/06/30 هيأت : آقاي هادي ساالروند  فرزند ولي 
شماره شناسنامه 2285 و خانم رقيه درخشــان نژاد آراني  فرزند حسن شماره شناسنامه 
6190048285  )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 
3146 فرعي مجزا از  پالک 2638 اصلي واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتي آران و 

بيدگل ابتياعي از عباس بصره.
12-رأي شــماره   1971و1972 - 1396/06/30 هيأت : خانم معصومه نوذرزاده آراني 
فرزند محمود شماره شناســنامه 10326 و آقاي فرخ کرمي نيا فرزند ميرزا علي شماره 
شناسنامه 46505 )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 170.25 مترمربع شماره 
پالک 3147  فرعي مجزا از پالک 2638 اصلي واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتي آران 

و بيدگل ابتياعي از ابوالقاسم کدخدائي.
13-رأي شماره 1974 - 1396/06/30 هيأت : آقاي محمد دستفروش آراني فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 654 ، ششــدانگ  يکباب حصار و طويله به مساحت 196.15 مترمربع 
شماره پالک 3148 فرعي مجزا از شماره 6 و 2497 فرعي از پالک 2638 اصلي واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از شهرداري و علي محمد حقيقت. 
14-رأي شــماره 1959 - 1396/06/30 هيأت : آقاي انسي خاکسار آراني فرزند محمد 
شماره شناسنامه 130 ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 142.80 مترمربع شماره پالک 
1889 فرعي مجزا از شماره 235 فرعي از پالک 2640 اصلي واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از عباس انيسي.
15-رأي شماره 1957 و 1958 - 1396/06/30 هيأت : رقيه نوذرزاده آراني فرزند محمود 
شماره شناسنامه 11276و آقاي علي اکبر شــيره پز آراني فرزند محمد شماره شناسنامه 
227 )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 193.60 مترمربع شماره پالک 1890 
فرعي مجزا از شماره 137 فرعي از پالک 2640 اصلي واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل مالکيت موروثي.
16-رأي شــماره 1951 - 1396/06/29 هيأت : آقاي رضا نعيميان بيدگلي فرزند جواد 
شماره شناسنامه 6190024971  ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 370 فرعي مجزا از شــماره 252 فرعي از پالک 2704 اصلي واقع در دستجرد و 

غياثيه بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از جواد حميدپناه.
17-رأي شماره 1950 - 96/06/29 هيأت : آقاي مهدي ايمانيان فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 6190017193  ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 
371 فرعي مجزا از شــماره 252 فرعي از پالک 2704 اصلي واقع در دستجرد و غياثيه 

بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از جواد حميدپناه.
18-رأي شــماره 1949 - 1396/06/29هيــأت : خانم فاطمه غياث پــور آراني فرزند 
محمدرضا شــماره شناســنامه 6190016553 ، ششــدانگ  يکبابخانه به مســاحت 
150 مترمربع شــماره پالک 372 فرعي مجزا از شــماره 252 فرعــي از پالک 2704 
 اصلي واقع در دســتجرد و غياثيه بخش 3 حــوزه ثبتي آران و بيــدگل ابتياعي از جواد 

حميدپناه.

19-رأي شــماره 2002 - 1396/07/03 هيأت : آقاي اميرحســين آزادي فرزند امراله 
شماره شناسنامه 1250308216 ، ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 387.50 مترمربع 
شماره پالک 4099 فرعي مجزا از شماره 1150 و 1151 فرعي از پالک 2715 اصلي واقع 

در ابوزيدآباد  بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل مالکيت رسمي.
20-رأي شــماره 1956 - 1396/06/30 هيأت : آقاي محسن عباسيان بيدگلي فرزند 
خيراله شــماره شناسنامه 1176 ، ششــدانگ  يکبابخانه به مســاحت 76.50 مترمربع 
 شــماره پالک 6123 فرعي مجزا از شــماره 1001 فرعي از پــالک 2840 اصلي واقع
  در ريگســتان ديمــکار آران  بخــش 3 حــوزه ثبتــي آران و بيــدگل ابتياعــي از

 زهرا حسيني.
21-رأي شماره 1954 و 1955 - 1396/06/30 هيأت : خانم مريم رمضاني بيدگلي  فرزند 
مصطفي شماره شناسنامه 7992  و آقاي حسين خادم بيدگلي فرزند زين العابدين شماره 
شناسنامه 7953 )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 
1280 فرعي مجزا از شماره 194 فرعي از پالک 2875 اصلي واقع در آران و بيدگل بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل مالکيت رسمي.
22-رأي شماره 1997 - 1396/07/03 هيأت : آقاي احمد محمودپور قمصر فرزند شکراله 
شماره شناسنامه 188 ، ششدانگ  قطعه زمين مزروعي به مساحت 513957.22 مترمربع 
شماره پالک 3 فرعي مجزا از شماره 2 فرعي از پالک 15 اصلي واقع در منصورآباد بخش 

4 حوزه ثبتي آران و بيدگل مالکيت رسمي.
23-رأي شماره 1952 و 1953 - 1396/06/29 هيأت : آقاي حميدرضا غفورزاده نوش 
آبادي فرزند شکراله شماره شناسنامه 2919 و آقاي ســعيد غفورزاده نوش آبادي  فرزند 
شکراله شماره شناسنامه 11215  )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 235.70 
مترمربع شماره پالک 1793 فرعي مجزا از شماره 97 فرعي از پالک 41 اصلي واقع در 
حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتي آران و بيدگل ابتياعي از سيد علي و غالمحسين 

سجادي نوش آبادي. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/04

م الف :5/2/96/488  عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 
وبيدگل

تحدید حدود اختصاصی
8/72 شماره صادره : 1396/42/429159 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يکباب 
خانه پالک شماره 4483/3704 مجزی شده از پالک 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام اصغر آقاجان دستجردی فرزند حسن در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 96/08/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 24020 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  )147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/53 شماره صادره : 1396/42/428878 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يکباب 
خانه پالک شماره 3704/4 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام عليرضا حيدريان دستجردی فرزند حسين در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 96/09/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 23930 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  )145 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/54 شــماره: 96/9027006338-96/7/26 چون تحديد حدود ششــدانگ يکباب 
خانه پالک 9 فرعــی از 11933 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام بنيامين درخشــان هوره فرزند علی اکبر در جريان ثبت است و رای شماره 
139660302027005183 مورخ 1396/5/8 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينکه 
تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اينک بنا به دستور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در 
تاريخ 1396/8/27 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين 
اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه 
تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:23895 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/58 شماره:1396/04/428152 - 1396/7/29 چون تمامی ششدانگ يک قطعه زمين 
معروف يک جريبی باغ حسين پالک شــماره 1434 فرعی از 25- اصلی واقع در چيمه 
بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم طاهره دادخواه چيمه فرزند 
عباس در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز  دوشنبه مورخ 1396/08/29  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:369 عباسعلی 

عمرانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/124 در خصوص پرونده کالســه 283/96 ش 2 دعوی ســيد مرتضی ميرمحمد به 
طرفيت عباس فرهمند منش به خواســته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن 
آدرس محل سکونت خوانده و تعيين وقت رسيدگی به تاريخ 96/9/14 ساعت 3/30 بعد 
از ظهر مراتب جهت نشر در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار به حضورتان ارسال می 
گردد. ضمنًا مقتضی می باشد يک نســخه از روزنامه جهت بهره برداری قضايی به اين 
شعبه از شورا ارسال فرماييد. همچنين نسخه ثانی دادخواست و ضمايم در پرونده جهت 
ابالغ به خوانده موجود می باشد. م الف: 374 شعبه دوم مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )104 کلمه، 1 کادر(

نشست صمیمی معاون صنایع دستی  اعظم 
و هنرهای سنتی کشــور با اعضای حاجی رضازاده

کمیســیون اتحادیه صنایع دستی 
استان اصفهان، روز گذشته با مدیرکل میراث فرهنگی، معاون 
صنایع دستي اســتان و تعدادی از هنرمندان و مسئوالن این 

حوزه در اتاق اصناف با 30 دقیقه تاخیر شروع شد.
معاون صنایع دستي اســتان اصفهان، با اشاره به سه رویکرد 
تشــکیل انجمن صنایــع دســتی اظهارداشــت: باتوجه به 
شکل گیری کمیسیون های فنی و ارزیابی مختلف در اتحادیه 
صنایع دستی، به این نتیجه رسیدیم که باوجود تاثیرگذاری 
استان اصفهان در کشــور، نمی توانیم تصور کنیم نمایشگاه 
ملی در کشور داشته باشیم و هنرمندان اصفهانی در آن حضور 

نداشته باشند.
جعفرجعفرصالحی ادامه داد: یکی از اولویت های این جلسه، 
تشــکیل کمیته های ارزیابی و قیمت گذاری صنایع دستی 
اســت؛ چرا که یکی از معضالتی کــه گریبان گیر هنرمندان 
صنایع دستی شــده، به قیمت های کذایی برمی گردد که با 

معیارها و مصداق های امروز سازگاری ندارد.
وی رویکرد بعدی را استفاده از تکنولوژی و ماشین در صنایع 

دستی به عنوان فرصت یا تهدید بیان کرد.
معاون صنایع دستي استان با اشــاره به تقابل زمانی و مکانی 
تشکیل این انجمن، بعد زمانی آن را مربوط به صادرات و تجارت 
صنایع دستی دانست و الزمه این امر را زیرساخت های سخت 

افزاری و نرم افزاری عنوان کرد.
وی اذعان داشت: در اتاق اصناف کسانی فعالیت می کنند که 
به بازار و فروش نظارت کامل دارند و این امر باعث تقابل بعد 

مکانی با این فعالیت ها می شود.
به گفته این مقام مســئول، معاونت صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور در بین سایر معاونت های دولت یازدهم خوش 
درخشید و امید است در این دوره نیز به همین صورت ادامه 

داشته باشد.
مشکل تور لیدرها در اصفهان قابل حل نیست

رییس اتحادیه صنایع دســتی در ادامه، از ارتباط تنگاتنگ 
تعدادی از تورلیدرهای اصفهانی و پایتخت با تعداد معدودی از 
فروشگاه ها، به عنوان مشکل چندساله و جدی استان اصفهان 
یاد کرد و گفت: این مشکل باعث لطمه به حیثیت هنرمندان 
اصفهانی شده است. شیردل افزود: با وجود اینکه هنرمندان 
اعتراض خود را با نوشتن طومار اعالم کردند، اما هیچ اقدامی 
انجام نشد. وی راه حل این امر را در نظر گرفتن کد سه رقمی 
برای هر فروشگاه، قیمت گذاری اجناس زیر نظر اتحادیه و ارائه 
فاکتور با زبان فارسی برای گردشگران داخلی و فاکتور  التین 

برای توریست های خارجی عنوان کرد.
شیردل افزود: مشکل دیگر وجود تورلیدرنماهاست؛ افرادی 
که با دانستن مختصری زبان انگلیسی، در فعالیت تورلیدرها  

اختالل ایجاد می کنند.
شیردل با اشاره به مصوبه کشوری سال88 دولت مبنی بر منع 

فروش صنایع دســتی خارجی در محل های تاریخی اذعان 
داشت: این مصوبه بجز میدان نقش جهان، در هیچ کجا اجرا 

نمی شود.
رییس اتحادیه صنایع دستی، از معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور خواســت تا در تعرفه کاالهای خارجی ورودی 

تجدید نظر کند.
شیردل در پاسخ به دغدغه عبادی از هنرمندان عرصه قلمکاری 
در مورد اختصاص محلی برای برپایی نمایشگاهی به منظور 
نمایش روندکار قلمکاران برای توریست ها گفت: اقدامات الزم 
انجام شده و منتظر تایید مســئوالن اداره کل محیط زیست 

استان اصفهان هستیم.
محمدی، فعال بخش کاشی کاری نیز خواستار استفاده کاشی 
در ساخت مراکز فرهنگی و هنری، ادارات و همچنین اختصاص 

بیمه به هنرمندان و بازنشستگان شد.
بازار صنایع دستی اصفهان، مطمئن ترین بازار است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهارداشت: تالش 
ما این اســت که بازار صنایع دســتی اصفهــان را به عنوان 
مطمئن ترین بازار برای خرید صنایع دســتی معرفی کنیم؛ 
همان طورکه میدان امام)ره(، یکی از بازارهای امن و شاخص 

این حوزه در دنیا از نظر کاالهای قاچاق است.
تصویب طرح حمایت از استادکاران در مجلس 

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور نیز در بخش جمع 
بندی این نشست، با اشاره به اینکه اصفهان قلب صنایع دستی 
است،آمادگی خود را به منظور برپایی جلسات ماهیانه با حضور 
مســئولین و نمایندگان مردم در مجلس کشوری، استانی و 
پیگیری مصوبات اعالم کرد. بهمن نامور مطلق برلزوم برپایی 
کارگاه های نمایش روند تهیه صنایع دســتی به توریست ها 
تاکید کرد و این امر را در جهت معرفی بهتر صنایع دســتی 
به توریست ها در کشــور )همچون سایر کشورهای خارجی( 
اجباری دانست. وی با اشاره به اینکه همیشه  دست باید جلوتر 
از ماشین حرکت کند، گفت: اگر به قاچاق صنایع دستی توجه 

نکنیم این صنایع نیز به مانند فرش از بین می روند.
 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور افزود: اگرچه ورود 
کاالی ماشینی در کوتاه مدت باعث کاهش بیکاری می شود، 
در بلندمدت پاسخگوی مشکالت نیست. نامورمطلق بر لزوم 
معرفی و ابطال مجوزکار واحدهایی که اقدام به عرضه کاالی 

چاپ می کنند تا هفته آینده خبرداد.
وی گفت: در مبارزه با کاالی قاچاق باید مقتدرانه عمل کنیم؛ 
چرا که بــا ورود کاالی قاچاق، به هویت، اشــتغال و اقتصاد 
جوانان لطمه می زنیم. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
کشور، همچنین از حمایت دولت درخصوص انجام پروژه های 
بخش های خصوصی در ســطح ملــی خبر داد و ایــن امر را 
تاثیرگذار دانست. وی از تصویب طرح حمایت از استادکاران 
در مجلس با حذف یک ماه خبرداد و افزود: این طرح 14 ماده 

اساسی و جامع ترین قانون صنایع دستی را شامل می شود.
گفتنی اســت در پایان این نشســت، از مجلــه الکترونیک 

»هنرنامک« نیز رونمایی و از تعدادی مسئولین تقدیر شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور:

اصفهان،قلبصنایعدستیاست
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ویژه 

 ۲.۰ Torch نوعی بخاری موسوم به ،Heated apparel :دیجیتال ترندز
تولید کرده که می توان آن را به انواع لباس های زمستانی اضافه کرده و از این 

طریق گرم شد.
این بخاری که مانند یک کمربند به دور کمر هر لباسی اضافه می شود، حاوی 
مواد گرمازایی است که با استفاده از باتری، فعال شــده و تولید گرما را آغاز 

می کند. 
دو سر این کمربند مجهز به چســب دایره ای شکل بزرگی است که هم برای 
چسباندن این بخاری به بدنه دیگر لباس ها کاربرد دارد و هم انتقال گرما به 

دیگر بخش های بدن را ساده می کند.
 باتــری ۵ ولتی و ۶۰۰۰ میلی آمپــری این بخاری از جنــس پلیمر-لیتیوم
  اســت و ابعاد بســیار کوچکــی دارد و می تــوان آن را به ســادگی به کار 

گرفت.
باتری این سیستم دارای یک پورت یو اس بی نیز هست؛ بنابراین می توان از آن 
برای شارژ باتری گوشی هم استفاده کرد. قیمت این محصول کامال منعطف و 

باریک، ۶۰ دالر اعالم شده است. 

 اولین بخاری قابل نصب در لباس 
از راه رسید

 نصب اولین پل چاپی جهان 
در هلند

شهر گمرت در هلند، به اولین شهر جهان مبدل شده که در آن پلی برای عبور 
و مرور مردم و وسایل نقلیه سبک با استفاده از چاپگر سه بعدی طراحی و نصب 
شده است. به نقل از انگجت تولید این پل در دانشگاه Eindhoven صورت 
گرفته و برای این کار سه ماه وقت صرف شده است. چاپ سه بعدی این پل با 
استفاده از ۸۰۰ الیه مواد مختلف مستحکم صورت گرفته است. طول این پل 
به هشت متر می رسد و هر روز صدها نفر با دوچرخه که وسیله نقلیه متداول 
در هلند است، از روی آن عبور می کنند. محققان برای چاپ سه بعدی این پل 
از روش جدیدی استفاده کرده اند. در قالب این روش از کابل های تقویت شده 
فوالدی برای تولید بتن پیش ساخته استفاده شده است. بعد از تکمیل الیه های 
یادشده و به منظور تست پل مذکور، ابزارآالتی به وزن ۵ تن روی آن قرار گرفت 
که پل مذکور توانست این وزن را تحمل کند. انتظار می رود با تکمیل این روش 
چاپ ســه بعدی در آینده بتوان از آن برای طراحی و تولید زیرســاخت های 
پیشرفته تر و بزرگ تری بهره برد. سرعت باال، سازگاری بیشتر با محیط زیست 

و هزینه کمتر، از جمله دیگر مزایای استفاده از روش مذکور است.

»جف ویلیامز« مدیر ارشد اپل در رویداد مربوط به سی امین سالگرد تاسیس 
کمپانی »TSMC« که وظیفه تولید چیپ های A11 بیونیک را برعهده دارد، 

تاکید کرد که هوش مصنوعی توانایی تغییر جهان را دارد.
ویلیامز موبایل ها را یک پلتفورم هــوش مصنوعی مهم می داند که در آینده 
نزدیک کاربردهای بیشتری از قبیل پایش سالمتی خواهند داشت. او عقیده 

دارد که تکنولوژی خود را برای یک تغییر مهم آماده می کند:
از نظر ما، فناوری موتورهای عصبی که در اســمارت فون ها، ســاعت های 
هوشمند و غیره از آنها استفاده می کنیم، در آینده نقش مهمی را بازی خواهند 
کرد. این پلتفورم ها امکان توسعه اپلیکیشن های کاربردی تر و موثری را برای 

برنامه نویسان فراهم می کنند.
اپل تنها شــرکتی نیســت که با درک اهمیت هوش مصنوعی در این زمینه 
ســرمایه گذاری های فراوانی کرده اســت؛ برای مثال »هــواوی«، دومین 
تولیدکننده بزرگ اسمارت فون در جهان، چند روز پیش پرچمدار جدید خود 
به نام »میت 1۰« را معرفی کرد که از چیپست کایرین 97۰ مجهز به قابلیت 

پردازش هوش مصنوعی بهره می برد.

علم پژوهی

عربستان، شهر فناورانه می سازد
عربستان قصد دارد با بودجه ای ۵۰۰ میلیارد دالری، شهری با توجه به فناوری های نو 

بسازد که به طور کامل از انرژی های تجدید پذیر استفاده می کند.

مدیر عملیاتی اپل:

 هوش مصنوعی جهان را تغییر خواهد داد

عامل ژنتیکی لکنت زبان کشف 
شد

محققان موسسه ملی ناشنوایی و اختالالت ارتباطی آمریکا 
دریافته اند که ســه ژن مرتبط با نوعی اختالل سوخت و 
سازی کمیاب می تواند عامل بروز برخی موارد لکنت زبان 
باشد. این کشف می تواند به ارائه درمان های جدیدی برای 
بیماری های گفتاری منجر شــود. دو مورد از این ژن ها در 
سلول های مغزی به عنوان بخشی از فرآیند بازیافت زباله 
مورد استفاده قرار می گیرد. ژن سوم نقش شناخته شده 
دیگری ندارد.دکتر جیمز باتی، مدیر موسسه ملی ناشنوایی 
و اختــالالت ارتباطی می گوید: این نخســتین مطالعه و 
بررسی انجام شده ای است که نشان می دهد جهش های 
ژنی خاصی عامل بالقوه لکنت زبان هستند. به گفته وی، 
از حدود سه میلیون آمریکایی مبتال به لکنت زبان، حدود 
۵ درصد درمقطع پیش دبســتانی و یک درصد بزرگسال 
هستند. پژوهشگران با بررسی دی ان ای مبتالیان به لکنت 
زبان و افراد سالم دریافتند افرادی که لکنت زبان ندارند، این 
جهش های ژنتیکی نیز در آنها مشاهده نمی شود. پزشکان 
از سال ها پیش می دانستند ژنتیک نقش مهمی در ابتال به 
لکنت زبان دارد. به گفته پژوهشگران درصورتی که دو نسخه 
از یک ژن معیوب وجود داشته باشد فرد به این اختالالت 
دچار می شود؛ این در حالی است که به طور تقریبی همه 
افراد مورد بررسی در این تحقیق فقط یک نسخه از این ژن 
جهش یافته را داشتند. نتایج این تحقیقات در نشریه پزشکی 

نیوانگلند منتشر شده است.

با تغییر کدهای ژنتیکی؛

این تراشه اعضای بدن را درمان 
می کند

 محققان تراشه کوچکی ساخته اند که می تواند اعضای بدن 
انســان را به طور لحظه ای  التیام بخشد؛ کافی است روی 
پوست قرار گرفته و جریان الکتریکی  به آن متصل شود. این 
تراشه  کدهای ژنتیک سلول های پوست زیر تراشه را تغییر 
می دهد. سلول های تغییر یافته را می توان برای درمان هر 
عضوی از بدن استفاده کرد. از سلول هایی که کد ژنتیک 
آنها تغییر یافته، می توان برای درمان هر یک از اعضای بدن 
استفاده کرد. کل این فرآیند غیرتهاجمی بوده و تنها چند 
ثانیه طول می کشد. محققان با کمک این سلول ها توانستند 
پای یک موش را درمان کنند. در پای این موش هیچ خونی 
جریان نداشت. محققان سلول های پوست را به سلول های 
عروقی تبدیل کرده و به این ترتیب موفق شدند رگ های 

خونی را در پای معلول موش دوباره ایجاد کنند.

معرفی قابلیت جدید واتس اپ
ایندیا تودی: هفته پیش بود که پیام رســان واتس اپ، در رقابت با 
پیام رسان تلگرام، قابلیت جدید ارسال و انتشار موقعیت مکانی زنده 
و آنی را به این اپلیکیشن افزود و کاربران بسیاری نیز از این امکان 

جدید استقبال کردند.
اما هم اکنون اخبار و گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که 
قابلیت های جدید دیگری نیز در راه است. یکی از این ویژگی های 

جدید، ایجاد تماس صوتی یا ویدئویی گروهی است.
شرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ 
در ســال ۲۰1۴، 19 میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون 
نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدیــد به دنبال جذب و حفظ 

طرفداران این پیام رسان محبوب بوده است.
با این قابلیت جدید، کاربران واتس اپ قادر خواهند بود به منظور 
برگزاری ویدئو کنفرانس با مخاطبان خــود، تماس های صوتی و 

ویدئویی گروهی برقرار کنند.

میزان تولید آیفون 10، از 
برآوردهای اولیه کمتر خواهد بود

دیجیاتو: تاکنون گزارشات بسیاری درباره روند کند تولید آیفون 
1۰ و ناتوانی اپل در تامین تقاضای باالی مشتریان منتشر شده و 
حاال تحلیل ها حاکی از احتمال کاهش بیشتر تولیدات این شرکت 
 ،»KGI Securities« است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی
کمپانی »فاکسکان« که مسئولیت تولید آیفون 1۰را برعهده دارد 
تا پایان فصل جاری تنها می تواند ۲۵ تا 3۰ میلیون دستگاه را تولید 
کند که 1۰ میلیون واحد از برآوردهای اولیه کمتر است. بر اساس 
گزارش رسانه های تایوانی، Sharp تصمیم دارد با کمک گرفتن 
از کمپانــی »General Interface Solution« که در زمینه 
نمایشگرهای لمســی تخصص دارد، میزان تولید ماژول سنسور 

سه بعدی را افزایش دهد.
گفتنی است پیش فروش آیفون 1۰ از جمعه آتی شروع خواهد شد 
اما موجودی اپل تا هفته بعد از آن تنها ۲ تا 3 میلیون دستگاه است، 
در حالی که این شرکت معموال هنگام عرضه یک محصول جدید 

1۰ میلیون دستگاه از آن را در اختیار دارد.

موبایل، جایگزین کارت اعتباری 
مترو می شود

انگجت: با افزوده شــدن دروازه های ورود ســازگار بــا فناوری 
ان اف سی، کاربران می توانند با استفاده از گوشی یا دیگر کارت های 
اعتباری بانکی ســازگار با این فناوری، هزینه اســتفاده از مترو را 
به صورت بی ســیم پرداخت کنند. برای اســتفاده از این خدمات 
کافی است مسافر با گوشی یا کارت اعتباری خود از برابر سیستم 
ان اف سی تعبیه شده عبور کند تا عملیات پرداخت هزینه به طور 
خودکار انجام شــود. مقامات محلی به همیــن منظور قراردادی 
۵73میلیون دالری را با یک شــرکت خصوصی منعقد کرده اند تا 
سیستم های سازگار با فناوری پرداخت همراه ان اف سی در متروی 
شهر نیویورک نصب شود. نصب این سیســتم ها در ۵۰۰ دروازه 
ورودی مترو و ۶۰۰ اتوبوس از اواخر ســال ۲۰1۸ آغاز می شود و 
تا ســال ۲۰۲۰ پایان خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود 
فناوری های پرداخت همراه مانند اندروید پی، اپل پی و سامسونگ 

پی به زودی با این فناوری سازگار شود.

 فروش گوشی های هواوی 
از مرز صد میلیون گذشت

هواوی روز شــنبه اعالم کرد که فروش گوشی های این شرکت در 
پایان ماه نهم سال جاری میالدی به بیش از صد میلیون دستگاه 
رسیده است که این میزان نسبت به تاریخ مشابه در سال گذشته، 
19درصد رشد را نشــان می دهد. یو چنگ دانگ، مدیرعامل گروه 
تجاری هواوی، اذعان داشت که این رشــد باعث افزایش بیش از 
3۰درصدی درآمد عملیاتی هواوی از ماه ژانویه تا ســپتامبر شده 

است.
فروش هواوی در فروشــگاه های جهان نسبت به بازه  زمانی مشابه 
 در سال گذشــته افزایشــی 19درصدی داشته اســت. به گفته 
یو چنگ دانگ، هــواوی برای گســترش فعالیت هــای خود در 
بازار جهانی و ارتقای ذهنیت کاربران نســبت بــه برند خود، ارائه  

گوشی های میان رده و بسیار پیشرفته را در دستور کار دارد. 
وی می گوید: با توجه به اینکه بیش از ده هــزار کارمند در بخش 
تحقیق و توســعه  هواوی در سرتاســر دنیا در حال کار هستند، 
امیدواریم بتوانیم توجه مشتریان گوشــی های رده باال را به خود 

جلب کنیم؛ زیرا در این بخش سود بیشتری عایدمان می شود.
نمودارها نشــان می دهند که هواوی موفق شده است در ماه های 
ژوئن و جوالی با پشت سر گذاشــتن اپل، در رده  دوم بزرگ ترین 
شرکت های سازنده  موبایل از لحاظ تصاحب سهم بازار قرار گیرد. 

هواوی در بازار چین همچنان رتبه  اول را دارد.

فعالیت ۲.۲ میلیارد بازیکن رایانه ای 
در جهان

مدیر لینکســیس با اشــاره به فعالیت ۲.۲ میلیارد گیمر یا بازیکن 
رایانه ای در جهان گفت: در حال حاضر بازی رایانه ای از یک فعالیت 
صرفا سرگرم  کننده برای کودکان، خارج  و به فعالیتی حرفه ای برای 
افراد زیادی بدل شده است. امان اله خان، مدیر لینکسیس در منطقه 
خاورمیانه، ترکیه و آفریقا در نمایشگاه »جیتکس ۲۰17«که در دبی 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه خواهان حضور قدرتمند در بازار ایران 
است، گفت: ما در بازار ایران حضوری طوالنی داریم و گاهی به دلیل 

برخی مشکالت، حضورمان اندکی کم رنگ شده است.
مدیر لینکســیس خاورمیانه، ترکیه و آفریقا، سپس از جدیدترین 
راهکارهای ارائه شــده در نمایشــگاه خبر داد و گفت: ما در اینجا 
نخســتین روتر جهان که واقعا برای گیمرها طراحی شــده است را 
عرضه کرده ایم.  با توجه به اینکه ما با یک بــازار ۲/۲میلیارد نفری 
گیمرها روبه رو هستیم که گردش مالی 1۰9 میلیارد دالری )نزدیک 
به ۴۰میلیون دالر در خاورمیانه( را به همراه دارند، بازی کردن دیگر 
از یک فعالیت صرفا سرگرم کننده برای کودکان، خارج  و به فعالیتی 
حرفه ای برای افراد زیادی بدل شده است. وی تاکید کرد: این فرآیند 
عالوه بر سخت افزار،  تاثیر زیادی بر نرم افزار و همچنین شبکه گذاشته 
اســت؛ چون بخش زیادی از بازی ها به بازی های آنالین و شبکه ای 
تبدیل شده اند؛ بنابراین طبیعی است که برای پاسخگویی به نیازهای 

ویژه آنان، ما هم در پی ارائه راهکارهای خاص باشیم.

فناورانه

گوشــی های هوشــمند در این روزها یکی از پراستفاده ترین 
ابزارها در بین ما هستند که بخش اعظمی از محبوبیت شان، 
مدیون اپلیکیشن هاســت؛ چراکه یک گوشــی هوشمند به 
تنهایی کاربردی جز تماس و پیامک ندارد و این اپلیکیشن ها 
هستند که کاربردهای فراوانی به آن اضافه می کنند.  زیاد بودن 
اپلیکیشن های کاربردی و همچنین سرگرم کننده بودن آنها 
باعث شده اســت تا ســاعت های زیادی در روز مشغول کار با 
گوشی باشــیم. App Usage اپلیکیشــنی کاربردی برای 
اندروید است که کنترل کاملی روی دیگر اپ های گوشی دارد 
و می تواند آمــار و اطالعات مفید و جالبی را درباره گوشــی و 

برنامه های نصب شده در اختیارتان قرار دهد.
برای مثال تلگرام یا اینستاگرام از محبوب ترین اپلیکیشن های 
هرکاربری هستند؛ اما تابه حال به این موضوع فکر کرده اید که در 
روز چند ساعت از این برنامه ها استفاده می کنید؟ یا برای مثال 
می توانید حدس بزنید که در روز چندبار صفحه  گوشی خود را 
برای چک کردن ساعت یا استفاده از یک اپ، آنالک می کنید؟ 

App Usage تمام این آمارها را به طور دقیق در اختیار شما 
قرار می دهد. ایــن آمار شــاید در روز اول چندان جالب توجه 
نباشد؛ اما کافی اســت یک هفته یا یک ماه این برنامه را روی 
گوشی نصب داشته باشید تا از میزان ساعاتی که در تلگرام یا 

اینستاگرام می گذرانید متعجب شوید.
نکته  جالب دیگر امکان تنظیم هشدار برای هر اپ است. شما 
می توانید تعیین کنید که اگر اســتفاده تان از تلگرام بیش از 
۲ ساعت در روز شد، این برنامه توســط یک نوتیفیکیشن به 
شما هشدار دهد. طراحی زیبای رابط کاربری، محاسبه دقیق 
زمان اســتفاده از اپلیکیشــن به صورت تفکیک شده، امکان 
حذف برنامه ها با یک لمس، نمایش تعداد دفعاتی که گوشی 
را چک می کنید، نمایش نمودار و رتبه بندی پرمصرف ترین 
اپلیکیشن ها و هشدار برای استفاده بیش از حد از یک برنامه، 

ازجمله ویژگی های این نرم افزار هستند.
با استفاده از لینک yon.ir/D2aYz می توانید این اپلیکیشن 

را از کافه بازار دانلود کنید.

کافه اپ دانستنی ها

آیا می دانستید که »I am« کوتاه ترین جمله 
کامل در زبان انگلیسی است؟

آیا می دانستید که اگر تمام رگ های خونی را در 
یک خط بگذاریم، تقریبا 97 هزار کیلومتر می شود؟

آیا می دانستید که انســان برای اولین بار در 
ســال 17۸3 پرواز را تجربه کرد و توانســت 

۸کیلومتر با بالن پرواز کند؟

آیا می دانستید که جمیعت جهان تا ۵۰ سال 
آینده از مرز 9 میلیارد نفر خواهد گذشت؟

آیا می دانســتید که گرم ترین سیاره، زهره با 
درجه حرارت ثابت ۴۶۲ سانتی متر است؟

آیا می دانســتید که عمر خورشید ۵ میلیارد 
سال است؟

چند ساعت با هر اپلیکیشن کار می کنید؟

دکارت جمله  معروفی دارد کــه می گوید: »فکر می کنم؛ پس 
وجود دارم«؛ جمله ای که تبدیل به سنگ  بنای فلسفه  مدرن، 
خودآگاهی و فردگرایی شد. هرچند دکارت راه ساده تر را انتخاب 
کرد. برای او »تفکر« بدیهی بود؛ از این جهت نیازی به تعریف آن 
نداشت. اما تفکر چیست؟ هوش به چه معناست؟ و در نهایت 
اینکه آیا می توان آن  را به یک ماشین منتقل کرد؟ به نظر می رسد 
هوش مصنوعی، همان قدر که به دنبال پاســخ است، سواالت 
جدیدی ایجاد کرده و در کنار تفکر ماشین، به دنبال درک تفکر 

انسان است.
همان گونه که می تــوان حدس زد، هوش ماشــینی یا هوش 
مصنوعی به هوشی گفته می شود که قادر به انجام برخی کارها 
همانند انسان است؛ یعنی می تواند فکر کند، قادر به درک شرایط 
باشد و به سواالت نیز پاسخ دهد. یکی از دالیل مخالفت برخی 
افراد با توسعه هوش مصنوعی، قدرتمندتر شدن آن نسبت به 
انسان است که در این صورت شرایطی مانند فیلم ترمیناتور را 
باید متصور شــد! البته تحقیقات در حال حاضر چنین چیزی 
را نشان نمی دهند و همانند بســیاری از تکنولوژی ها، هوش 
مصنوعی نیز فواید و معایبی دارد که البته مزیت های آن بسیار 
بیشتر است )از بین رفتن برخی مشاغل مسلما امری خوشایند 
نیست(. هوش مصنوعی در بسیاری از علوم و صنایع کاربرد دارد 
و می توان از آن بهره گرفت؛ به علت امکان درک کردن، استدالل 
و همچنین یادگیری، تبدیل به یکی از هیجان انگیزترین مباحث 

دنیای تکنولوژی شده و شاهد رشته ای )گرایشی( به این نام در 
دانشگاه های جهان و ایران هستیم که خود نشان از اهمیت باالی 

هوش مصنوعی دارد. 
متاســفانه هنوز برای هوش مصنوعی تعریف مشخصی وجود 
ندارد، البته به این موضوع توجه کنید که برای خود هوش هم 
نمی توان تعریف مشخصی ارائه داد. شما توسط هوش مصنوعی 
می توانید کامپیوترها را مجبور به انجام کارهایی کنید که شاید 
خودتان بهتر بتوانید آنها را اجرا کنید، ولی این تازه اول راه است! 
در ابتدای امــر، از هوش مصنوعی برای انجام کارهای ســاده 
استفاده می شد و حال با پیشرفت آن، نه تنها می توان وظایف 
مهم تری را بدان سپرد، بلکه با یادگیری، قادر به مبارزه با شما نیز 
خواهد بود. همانند دنیای واقعی، در زمینه هوش مصنوعی نیز 
نمی توان هوشمندی را از نظر همه یکسان دانست. در بسیاری 
از مواقع ما کار یک فرد را هوشمندانه می دانیم؛ در صورتی که 
برخی آن را احمقانه تلقی می کنند. با این وجود می توان برای 

خصوصیات مربوط به هوشمندی، به موارد زیر اشاره کرد:
- امکان پاسخ به موقعیت هایی که از قبل نسبت به آنها آگاهی 

نداریم، البته با انعطاف باال
- تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیری

- امکان یادگیری
- برقراری ارتباط با دیگران.

با توجه به تعاریف باال، دانشــمندان چــه انتظاراتی از هوش 

مصنوعی دارند؟ موارد زیر برخی از آنها را شامل می شود:
- تولید، تشخیص و درک گفتار )همانند دستیارهای دیجیتالی(

- امکان انجام اعمال فیزیکی و دستور پذیری )همانند روبات های 
موجود در کارخانه ها(

- امکان پاسخ گویی به مسائل با استفاده از بانک اطالعات
- پاسخ گویی سریع و دقیق به مسائل

- امکان تحلیل و استدالل
هوش مصنوعی و کاربرد آن در گوشی های هوشمند

شاید ملموس ترین نوع استفاده از هوش مصنوعی برای بسیاری 
از ما، ازطریق گوشی های هوشمند باشد؛ البته نمی توان هوش 
مصنوعی که در جست وجوگرهایی مانند گوگل استفاده می شود 
را نادیده گرفت. همان گونه که در باال گفته شد، یکی از کاربردهای 
هوش مصنوعی، امکان تشخیص صدا و همچنین ایجاد تعامل با 
کاربر است؛ چنین ویژگی را ما در دستیارهای دیجیتالی مانند 

الکسا و گوگل اسیستنت می بینیم.
یکی دیگر از کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گوشی های 
هوشمند، یادگیری ماشینی بوده که در سال های اخیر بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است. یادگیری ماشینی به گونه ای بوده 
که دستگاه تان به مرور عادت های شما را می فهمد و توسط آن به 
مدیریت گوشی هوشمندتان می پردازد؛ برای مثال بعد از مدتی 
کار کردن با آن، می تواند تشخیص دهد که شما از کدام برنامه 
بیشتر استفاده می کنید تا منابع بیشتری را در اختیارش قرار 
دهد؛ در نتیجه عملکرد سریع تری را در آن شاهد خواهید بود. 
در این میان برخی از شرکت های تولیدکننده پا را از این فراتر 
گذاشته و پردازنده مورد استفاده در محصوالت خود را به ویژگی 
هوش مصنوعی مجهز کرده اند. اخیرا شرکت هواوی از پردازنده 
Kirin 970 رونمایی کرد که به هوش مصنوعی مجهز بوده و آن 

را تبدیل به اولین نمونه در نوع خود می کند.
پردازنــده Kirin 970، در جدیدترین پرچمــداران این غول 
 ،)Mate 10 Pro( و میت 1۰ پرو )Mate 10( 1۰ چینی، میت
مورد اســتفاده قرار گرفته و ویژگی های قابل توجهی را به آنها 
افزوده  است. اضافه شدن واحد پردازش عصبی یا NPU، باعث 
می شود دستگاه های مجهز به این پردازنده نسبت به گذشته 
هوشــمندانه تر برخورد کنند و عالوه بر موارد ذکر شده قبلی، 

امکانات بیشتری را در اختیار کاربر قرار دهند.
هوش مصنوعی از فناوری های جدید محسوب می شود که به 
عقیده  برخی قرار است زندگی انسان ها را تحت الشعاع قرار دهد 
و به بهبود زندگی کمک کند. برخی دیگر نیز عقیده دارند این 
تکنولوژی باعث صدمه و تباهی زندگی و جوامع خواهد شــد. 
البته برای هوش مصنوعی هم مثل هر برنامه دیگری می توان 
استفاده های مثبت یا کاربردهای منفی تعریف کرد. شاید این 
انسان ها هســتند که باید مراقب اهداف خود در به کار گرفتن 

تکنولوژی ها باشند.

هوش مصنوعی  چگونه در  گوشی ها به کار گرفته می شود

شــاید اکثر افراد جامعه  امروزی هنوز به ورود هوش مصنوعی در کامپیوترها، گوشــی های موبایل و 
خودروها اعتقادی پیدا نکرده  باشــند؛ اما برخی از دانشمندان،پژوهشگران و کارآفرینان به صورت 

مستمر می کوشند که راهی برای نفوذ هوش مصنوعی به زندگی افراد بیابند.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید
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کمال رضایت افزود: در اصل در طرح قبلی فقط شهرستان های 
فریدن و بوئین میاندشت در طرح تامین آب دیده شده بودند 
و با رســانه ای شــدن این موضوع دو شهرســتان چادگان و 
فریدونشهر نیز که چنین مشکلی داشتند درخواست هایی در 
این خصوص ارائه دادند و همین موضوع باعث شــد که طرح 
وارد مرحله جدیدی شود.وی گفت: بر این اساس طرح قبلی که 
در نیمه خرداد ماه سال قبل مراحل نهایی خود را می گذراند، 
دوباره در نیمه شــهریور ســال جاری با الحاق دو شهرستان 
فریدونشــهر و چادگان دچار تغییراتی شــد.فرماندار فریدن 
ادامه داد: با پیگیری ها و اقدام هایی که انجام شد، سه ماه بعد 
و با ایجاد شرایط جدید، طرح برای طی کردن مراحل تکمیلی 
به تهران فرستاده شد. یک ماه بعد در دفتر مطالعات و بررسی 
های فنی شرکت آب و فاضالب کشور، اصالح و برای مطالعات 

اولیه به استان برگشت داده شد.
رضایت عنوان کرد: سپس در جلسه ای در اواسط فروردین ماه 
امسال، با حضور استاندار مقرر شد که این طرح برای دریافت 

بودجه در ردیف طرح های ملی قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضــر طرح تامیــن آب از منابع پایدار، 
مراحل تکمیلی خود را می گذراند و دارای دو قســمت برای 

تصویب و تامین بودجه خواهد بود.
فرماندار فریدن تصریح کرد: قسمت اول مربوط به قرار گرفتن 

این طرح در ردیف طرح های ملی برای تامین اعتبارات بوده 
و قسمت دوم مربوط به اعتبارات داخلی شهرستان است. وی 
گفت: در بخش اعتبارات شهرستان و برای تحقق حداکثری 
این طرح در سال جاری، اولویت اختصاص بودجه، به ادارات 
مرتبط با این طرح مانند اداره های آب و فاضالب شــهری و 
روستایی تعلق گرفته است که البته این مسئله اعتراض سایر 
ادارات شهرستان را نیز برانگیخت. وی افزود: در این رابطه مقرر 
شــد از بخش اعتبارات تنش )اعتبارات ویژه برای شهرهایی 
که تنش آبی دارند( برای کمک به شهرســتان استفاده شود 
و با پیگیری های انجام شده، کارهای مناقصه ای با استفاده از 
اعتبارات دو میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای احداث و 
تکمیل مخازن شهرهای داران و دامنه و بخش های نیمه کاره 
در شرف انجام است. رضایت با بیان اینکه این طرح کالن شامل 
دو مرحله تئوری و عملیاتی است، افزود: پس از طی کردن فاز 
اولیه طرح، فاز دوم آن مانند کارهای جانمایی و عملیاتی نیز با 
همکاری شرکت آب و فاضالب روستایی، آب و فاضالب شهری 

و آب منطقه ای استان درحال انجام است.
وی در خصوص قسمت اعتبارات ملی افزود: برای اختصاص 
یافتن آب پایدار به چهار شهرســتان غرب اســتان، شرکت 
مشاور جامع کار سپاهان از اول سال جاری، پروژه انتقال آب 
از چشمه لنگان را آغاز کرده اســت و در آخرین پیگیری ها، 

اول شــهریور ماه جاری در تهران با حضور شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، مدیریت منابع آب ایران و آب منطقه ای 
استان و... اذعان شد که آب شرب پایدار حق مسلم مردم این 
شهرستان هاســت و تاکید شــد که این طرح در سال جاری 

انجام شود.
فرماندار فریدن عنوان کرد: این طرح در وزارت نیرو به تصویب 
رســید و تنها یک »اما« در این زمینه وجود دارد که شاید در 
ظاهر یک تاخیر محســوب شــود، اما در اصل بــه نفع مردم 

شهرستان برای تامین آب پایدار خواهد بود.
مشکل آب شرب فریدن حل خواهد شد

وی در توضیح این مطلب گفت: سال ۹۰ با برآوردهای کمی 
و کیفی انجام شــده درخصوص آب های زیرزمینی منطقه و 
نظر کارشناسان، مشخص شد که مشکلی درزمینه آب شرب 
شهرســتان وجود نداشــته و این منطقه نیازی به تامین آب 

پایدار ندارد.
وی افزود: این درحالی اســت که از ســال ۹۳ تاکنون بیشتر 
چاه های منطقه، خشــک شــده و آب موجود در تعدادی از 
چاه هایی که وجود دارد نیز نیتراتی و غیر ســالم است و این 
موضوع، لزوم بهره مندی از منابع آب پایدار برای شهرســتان 

را ایجاد می کند.
رضایت در ادامه گفت: مقرر شــده است که در پی درخواست 
شرکت مدیریت منابع آب از آخرین وضعیت منابع آبی منطقه، 
موضوع  کمیت و کیفیت آب های شهرســتان طی مدت یک 
ماه، بررسی و به شرکت مهندسی منابع آب ایران گزارش شود.
وی همچنین افزود: نیاز آب شــرب چهار شهرستان فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت تا افق یکهزار و ۴۲۵ 
به میزان ۲/۹ میلیون متر مکعب از محــل منابع داخلی آب 
زاینده رود مورد تایید قرار گرفته است. وی با بیان اینکه برخی 
اما و اگرهای مفید کارشناســی موجب طوالنی شــدن روند 
اجرای طرح شده است، افزود: اصل قضیه حل شده و امیدوار 
و خوش بین هستیم که به حول و قوه الهی پس از ارسال آمار 
جدید از وضعیت فعلی منابع آبی منطقه، با ورود نماینده مردم 
چهار شهرستان غرب استان در مجلس به این قضیه، این طرح 
کالن در ردیف اعتبارات ملی گنجانده شود. وی درمورد نگرانی 
برخی از مردم درمورد نیتراتی بودن آب شرب نیز گفت: کمبود 
آب و افت شدید سطح سفره های زیرزمینی اگر موجب نیتراتی 
شدن آب چاه ها شده، اما  سالمت آب شرب از موضوعاتی است 
که به دقت رصد خواهد شــد و هم اکنون آب شرب مصرفی 
مردم پس از انتقال بــه مخازن، در این مخــازن تصفیه می 
شود و از نظر کیفی مطابق با اســتاندارد بوده و بحث نیترات 
باال تنها متوجه آب چاه هاســت.  وی تصریح کرد: این مسئله 
موجب نمی شود که به دنبال منابع پایدار آب نباشیم چرا که 
عالوه بر مشکالت کیفی، مشــکالت کمی آب نیز گریبانگیر 
منطقه است.وی برای اطمینان مردم از سالم بودن آب شرب 
افزود: مردم شهرســتان می توانند نمونه ای از آب موجود در 
شــبکه لوله کشــی خانه خود را همراه با نمونه آب استان به 
 آزمایشگاه ببرند و مطمئن شوند که نیترات آب شهرستان در

 حد مجاز است.

یادداشت
اعالم فراخوان نخستین سوگواره ملی»خورشیدهای بی سر«

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، از نخستین سوگواره ملی شعر عاشورایی 
»خورشیدهای بی سر« خبر داد که در دو بخش عمومی با موضوعات شعر عاشورایی و 
شهدای مدافع حرم و بخش ویژه ماه بانوی سه ساله حضرت رقیه )س( برگزار می شود.

مفاد آراء
8/119 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صادره هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
 در صورت انقضاي مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
1- برابر رای شــماره 139660302016000188 مــورخ 96/06/14 مالكيت آقای 
روح اله هاشم پورمحمدی بشناســنامه 420 كدملی 5499280576 صادره از حوزه 2 
روستايی تيران فرزند مهديقلی در ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 
 270/20 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 8 فرعی از 136  اصلی واقع در روستای 
 هــالب بخــش دوازده ثبــت اصفهــان  خريــداری از فتــح الــه فردوســيان

 فرزند عزيزاله
2- برابر رای شماره 139660302016000189 مورخ 96/06/14 مالكيت آقای فرهاد 
فردوسيان نجف آبادی بشناسنامه 397 كدملی 1090912706 صادره از حوزه يك نجف 
آباد فرزند عزيزاهلل در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 363/45 مترمربع مجزی شده از 
پالک شماره 11 فرعی از 136  اصلی واقع در روستای هالب بخش دوازده ثبت اصفهان 

خريداری از حبيبه فردوسيان و عزيزاله فردوسيان
3- برابر رای شــماره 139660302016000205 مــورخ 96/06/22 مالكيت آقای 
هوشنگ هاشم پور بشناسنامه 7 و كدملی 5499668205 صادره از حوزه 2 تيران فرزند 
قدرت اله در ششدانگ عرصه و اعيان  يكباب خانه به مساحت 280/20 مترمربع پالک 
شماره 8 فرعی از 136  اصلی واقع در روستای هالب بخش دوازده ثبت اصفهان خريداری 

از قدرت اله هاشم پور محمدی و فتح اله فردوسيان 
4- برابر رای شماره 139660302016000206 مورخ 96/06/22 مالكيت خانم طيبه 
روحانی نجف آبادی بشناسنامه 543 كدملی 1091059640 صادره از حوزه يك نجف 
آّباد فرزند موهبت اله در ششــدانگ يكباب خانه  به مساحت 414/35 مترمربع مجزی 
شده از پالک شماره 10 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت 

اصفهان خريداری از ناصر و خاور روحانی و موهبت اله روحانی
5- برابر رای شماره 139660302016000230 مورخ 96/06/27 مالكيت آقای مسعود 
روحانی نجف آبادی بشناسنامه 696 كدملی 1289376557 صادره از حوزه 26 اصفهان 
فرزند هوشنگ ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 738 مترمربع پالک 
شماره 15 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 

ثبت ملك تيران خريداری از فرج اله فردوسيان و حسينعلی فردوسيان
6- برابر رای شــماره 139660302016000231 مورخ 96/6/27 مالكيت آقای ضياء 
اهلل سبحانيان نجف آبادی بشناسنامه 133 كدملی 1090973268 صادره از حوزه يك 
نجف آباد فرزند نصراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت ششدانگ 
500/56 مترمربع مجزی شده از پالک 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده 

ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری از رحيم بركت و فرج اله فردوسيان
7- برابر رای شماره 139660302016000232 مورخ 96/06/27 مالكيت آقای اردشير 
آگاهی بشناسنامه 848 كدملی 1285540131 صادره اصفهان فرزند غالمحسين در سه 

دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت ششــدانگ 500/56  مترمربع پالک 
شماره 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك 

تيران خريداری از رحيم بركت و فرج اله فردوسيان
8- برابر رای شماره 139660302016000233 مورخ 96/06/28 مالكيت آقای فواد 
فيروزمندی نجف آبادی بشناســنامه 371 كدملی 1091568022 صادره از نجف آباد 
فرزند عطاء اله  در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت ششدانگ 479/85  
مترمربع پالک شماره 17 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت 
اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری از نصراله جانميان فرزند ابراهيم و موهبت اله 

روحانی نجف آبادی
9- برابر رای شماره 139660302016000241 مورخ 96/07/15 مالكيت خانم زرين 
دادخواه بشناسنامه 1486 كدملی 1286751918 صادره از حوزه سه اصفهان فرزند حسن 
در يك سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت ششدانگ 9641/18 
مترمربع پالک 65 اصلی واقع در تيران  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران 

و نامبرده مالك مشاعی می باشد.
10- برابر رای شــماره 139660302016000242 مــورخ 96/07/15 مالكيت آقای 
مســعود دادخواه تيرانی بشناســنامه 63411 كدملی 1281732079 صادره از حوزه 3 
اصفهان فرزند حسن در سه سهم مشاع از 10 ســهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 
ششدانگ 9641/18 مترمربع پالک 65 اصلی واقع در تيران  بخش دوازده ثبت اصفهان 

حوزه ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعی می باشد
11- برابر رای شماره 139660302016000243 مورخ 96/07/15 مالكيت آقای ناصر 
دادخواه تهرانی بشناســنامه 723 كدملی 1284494209 صادره از حوزه يك اصفهان 
فرزند حسن در دو سهم مشاع از 10 ســهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت ششدانگ 
9641/18 مترمربع پالک 65 اصلی واقع در تيران و   بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 

ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعی می باشد
12- برابر رای شــماره 139660302016000244 مــورخ 96/07/15 مالكيت خانم 
نســرين دادخواه تهرانی بشناســنامه 151 كدملی 1284533182 صادره از حوزه يك 
اصفهان فرزند حسن در يك سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 
ششدانگ 9641/18 مترمربع پالک 65 اصلی واقع در تيران  بخش دوازده ثبت اصفهان 

حوزه ثبت ملك تيران و نامبرده مالك مشاعی می باشد.
13- برابر رای شماره 139660302016000245 مورخ 96/07/15 مالكيت خانم فاطمه 
دادخواه تهرانی بشناسنامه 36 كدملی 5499299757 صادره از حوزه يك تيران فرزند 
مشهدی علی در سه سهم مشاع از 10 سهم ششدانگ يكدرب باغ به مساحت ششدانگ 
9641/18 مترمربع پالک 65 اصلی واقع در تيران  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت 

ملك تيران و نامبرده مالك مشاعی می باشد.
14- برابر رای شماره 139660302016000246 مورخ 96/07/19 مالكيت آقای رئوف 
روحانی نجف آبادی بشناسنامه 1034 كدملی 1288866488 صادره از حوزه 5 اصفهان 
فرزند جمشيد در ششدانگ يكباب خانه به مساحت ششدانگ 234/20 پالک 23 فرعی 
از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران 

خريداری از عطاء اله فردوسيان و ناصرقلی روحانی
15- برابر رای شــماره 139660302016000251 مــورخ 96/07/22 مالكيت آقای 
بهنام روحی نجف آبادی بشناسنامه 81 كدملی 4620929247 صادره از حوزه 4 مركزی 
شهركرد فرزند خانعلی در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت ششدانگ 640 مترمربع 
پالک 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك 

تيران خريداری از رحيم بركت و فتح اله فردوسيان فرزند نصراله
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20 
م الف: 299 شبان رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران وكرون

تحدید حدود اختصاصی
8/59 شماره:1396/04/428199 - 1396/7/29 چون ششــدانگ قطعه زمين بائره 
پالک شماره 406 فرعی از شــماره 76- اصلی واقع در ريسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم ايراندخت ريسه فرزند غالمحسين در 
 جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور

 قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز  یکشنبه مورخ 1394/09/05  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
 آمد لذا به موجــب اين آگهی به كليــه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت

 مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف:370 عباســعلی عمرانی  رئيس اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)140 كلمه

، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/60 شماره  صادره :1396/04/428370- 1396/7/29 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی و مشجر معروف بادستان پالک 1443 فرعی از شماره 100- اصلی واقع 
در طامه بخش 9 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام امير كبيريان فرزند كبير 
بيك و غيره در جريان اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. 
اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز  شنبه مورخ 1396/09/04  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
 خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت

 مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف:371 عباســعلی عمرانی  رئيس اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)145 كلمه،

 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

8/102 شــماره: 960705831505992 – 96/7/29 آقای مانده علی شيروی خوزانی 
فرزند قاســمعلی به استناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است كه ســند مالكيت سه هفتم سهم مشــاع از يازده سهم شش 
دانگ پالک شماره 115/50  واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحه 
215 دفتر 295 امالک ذيل ثبت 66647 به نام محســن كبيری خوزانی فرزند فتح اله 
ثبت و صادر و تسليم گرديده و به موجب سند رسمی شماره 1385/01/23-163657 
 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 73 به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام

 نشده به موجب ســند رهن اســت نحوه گم شــدن يا از بين رفتن جابه جايی از بين 
رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی ســند مالكيت نامبرده را نموده 
 طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه 
هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شــده اســت( نســبت به 
آن يا وجود ســند مالكيت مربوز نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل ســند مالكيت و ســند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
 گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارايه
 نشــود المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تســليم خواهد شد. م الف: 
 5407 نبی الــه يزدانی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شــهر )245 كلمه،

 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/116 كالســه پرونده: 230/96 شورای 9 درچه، وقت رســيدگی: 96/9/27 ساعت 
17، خواهان: سعيد زمانی فرزند حسين، خوانده: رضا مقدس، خواسته: مطالبه، خواهان 
دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ارجاع گرديده 

و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
 و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنــی مراتب يك نوبت

 در يكی از جرايد كثيراالنتشــار محلی آگهی می شــود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور به هم 
رساند. م الف:5429 شعبه 9 مجتمع شماره يك شــورای حل اختالف درچه )122 

كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

8/117 در خصوص پرونده كالســه 96/135 ش ح 2 صادره از شــورای حل اختالف 
دهاقان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه صالحيان فرزنــد قنبرعلی و تاج محمد 
ســخائيان فرزند گل محمد مجهول المكان محكوم هســتند به انتقال سند خودروی 
وانت به شماره انتظامی 46 ص 244 ايران 73 در يكی از دفاتر اسناد رسمی و به احتساب 
 خســارت دادرســی به نام محكوم له هاجر قلندری فرزند يزدانبخش ،ماده 34 قانون 
شورای حل اختالف چنانچه محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به اقدام ننمايد با 
تقاضای ذينفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محكوميت های 
مالی به اجرای احكام حقوقی دادگســتری دهاقان اعالم می شود.  م الف:96/194 

شعبه دوم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف دهاقان )117 كلمه، 1 كادر(
اخطار اجرایی

8/169 شــماره: 96 /245 حل8  به موجب رای شــماره 490 تاريــخ 96/4/11 حوزه 
8 شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شــهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
آقای احمد كيوانی فرزند جبار به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
99/600/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/245/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چكها لغايت زمان اجرای دادنامه در حق محكوم له 
آقای عجم ملك زاده فرزند اسماعيل به نشانی خمينی شهر فلكه كوزه ابتدای خ منتظری 
جنب تشك فروشی  اجرايی و پرداخت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت دادنامه 
صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشــد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:5454 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )194 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/177 آقای محمد دلخوشــيان دارای شناسنامه شــماره 990 به شرح دادخواست به 
كالسه  637/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان حليمه خاتون عاملی فرد كاموئی به شناســنامه 3 در تاريخ 1396/5/26 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1- غالمعلی دلخوشيان فرزند غالمحسين ،ش.ش 32 )همسر( 2- محمد دلخوشيان 
فرزند غالمعلی، ش.ش 990 )فرزند( 3- فاطمه دلخوشــيان فرزند غالمعلی، ش.ش 
47459 )فرزند( 4- اكرم دلخوشيان فرزند غالمعلی، ش.ش 10575 )فرزند( 5- اعظم 
دلخوشيان فرزند غالمعلی، ش.ش 2371 )فرزند( 6- ام البنين دلخوشيان فرزند غالمعلی 
،ش.ش 1772 )فرزند( 7- معصومه دلخوشيان فرزند غالمعلی، ش.ش 1021 )فرزند( و 
الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5459 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )171 كلمه،

 2 كادر(

اخباریادداشت

با مسئوالن

رییس اداره بیمه سالمت آران و بیدگل 
خبرداد:

افزایش2/5 برابری افراد 
زیرپوشش بیمه سالمت شهرستان

رییس اداره بیمه سالمت آران و 
بیدگل در تشریح عملکرد بیمه آران و بیدگل

خدمات درمانی در آران و بیــدگل اظهار کرد: حدود 
۱۸هزار نفــر از مردم آران و بیدگل زیر پوشــش بیمه 
ســالمت قرار دارند.محمود متشــکر تصریــح کرد: 
روستائیان و مردم شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با حدود 
هشت هزار بیمه شده، بیشــترین آمار بیمه شدگان را 
تشکیل می دهند. وی از افزایش ۲/۵ برابری شمار افراد 
زیرپوشش بیمه سالمت شهرستان خبر داد و افزود: از 
ابتدای سال جاری دو هزار و ۸۲۸ دفترچه بیمه سالمت 
برای نخستین بار صادر شده که سال گذشته این میزان 

یک هزار و ۱۰۰ دفترچه بوده است.
متشــکر، صدور دفترچــه بیمه برای اتبــاع خارجی، 
مهاجران و بیکاری کارگران زیرپوشش تامین اجتماعی 
را از علل افزایش صدور دفترچه اولیه در آران و بیدگل 
خواند و عنوان کرد: ۵هزار نفــر از مردم و حدود ۶۰۰ 
نفر از اتباع و مهاجران، از خدمات بیمه سالمت رایگان 
اســتفاده می کنند. به گفته  رییس اداره بیمه سالمت 
آران و بیدگل، در سال جاری ۹ هزار و ۴۱ دفترچه بیمه 

نیز تمدید و تعویض شده است.

فرماندار اردستان تاکیدکرد:

تاثیر اجرای طرح توسعه 
شهری در موضوع فرهنگی

فرماندار اردســتان اظهارکرد: اجرای  اردستان
طرح توســعه شــهری می تواند در 
موضوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار باشد.
علیرضا غیور از تصویب و تامیــن هزینه های دو طرح 
بهســازی محوطه تاریخی قنات دو طبقه اردستان و 
 مجموعه محــور مرکــزی گردشــگری اردســتان 

خبرداد.
وی خاطرنشــان کرد: ما می توانیم فرهنگ مردم را در 
شهر تغییر دهیم و یکی از موضوعاتی که می تواند در 
برنامه ریزی ها کمک کند، ســتاد باز آفرینی شهری 

خواهد بود.
غیورهمچنین گفت: می توانیم برای توســعه ســتاد 
بازآفرینی با هماهنگی و مدیریت یکپارچه و اســتفاده 
از توان دســتگاه های مختلف به منظور تحقق اهداف 

بازآفرینی تالش کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان:

اولویت دولت،حمایت از 
کارخانه های فعال است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان گفت:  اصفهان
حمایــت از کارخانه های فعال و برندســازی، از 

اولویت های دولت بوده و هست.
سیدرضا عقدایی در همایش معرفی و تجلیل از مدیران کارخانه های 
صنایع غذایی برتر شهرســتان های برخوار و شاهین شهر و میمه 
اظهار داشــت: بیش از یک هزار کارخانــه و کارگاه صنایع غذایی 
و بهداشتی در اســتان اصفهان فعال اســت که ۱۵۰ واحد آن در 

شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه هستند.
وی به کارگیری نیروهای متخصص و باســواد مرتبط را ســبب 
رشــد و ارتقای کیفیت محصوالت دانست و گفت: مدیران صنایع 
غذایی باید عاله بر بازارهای داخلی، به دنبال بازار در منطقه برای 

محصوالت خود باشند.
وی جلوگیری از مهاجرت روستایی را نیازمند سرمایه گذاری در 
امنیت غذایی بیان کرد و افزود:  شعار امســال سازمان غذا و دارو، 
اصالح الگوی تغذیه و حفظ و ارتقای سالمت است که کارخانه ها 
 و کارگاه های صنایع تبدیلی باید به آن توجه بیشــتری داشــته 

باشند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای الزهرا)س( اصفهان:

 اعضای بدن بانوی26ساله 
به سه بیمار جان دوباره بخشید

مســئول واحد فراهم آوری اعضــای پیوند مرکز  شهرضا
آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان اظهار کرد: 
رقیه رئیسیان  ۲۶ ساله ساکن سمیرم که بر اثر آسیب دیدن مغزش 
دچارمرگ مغزی شده بود، در بیمارستان امیرالمومنین)ع( شهرضا 

بستری شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: طی صحبت های مطرح شده درخصوص 
پیوند اعضای بدن ایــن بیمار مرگ مغزی به بیمــاران نیازمند با 
رضایت خانواده، رقیه رئیسیان از بیمارســتان امیرالمومنین)ع( 
شهرضا به مرکز آموزشــی درمانی الزهرا)س( منتقل شده و بعد 
از انجام مراحل مربوط به تایید مــرگ مغزی، تحت عمل جراحی 
برداشت اعضا قرار گرفت و عمر دوباره ای به ۳ بیمار نیازمند پیوند 

عضو بخشیده شد.

فرماندار فریدن اظهار کرد: طرح تامین آب از منابع پایدار در دو سال قبل و در زمان فرماندار سابق، در  فریدن
مراحل تصویب بود؛ اما یکی دو ماه  قبل از مدیریت من در فرمانداری، طرح با شرایط جدیدی مواجه شد.

فرماندار فریدن :

مشکل آب شرب در فریدن حل می شود
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با مسئوالن

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از آلودگی دو مزرعه پرورش ماهی در شهرستان 
بروجن خبر داد.عبدالمحمد نجاتی اظهار داشت: طی بررسی ها و آزمایش های انجام شده 

این مزارع در شهرستان بروجن آلودگی داشتند و تمام ماهی تولیدی آنها معدوم سازی شد.

آلودگی دو مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال وبختیاری
اخبار

فرمانده نیروی انتظامی استان:

رشد ۷۰ درصدی کشف مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاری

 فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری ۷۰ درصد رشد نسبت به 
سال گذشته داشته است، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 

یک هزار و ۷۰۰ کیلو مواد مخدر در این استان شناسایی شده است.
غالمعلی غالمزاده عنوان کرد: در این بخش تاکنون ۲۴ خودرو حامل 

مواد مخدر در این استان شناسایی و توقیف شده است.
وی بیان کرد: ۱۶ باند مواد مخدر در این استان شناسایی شده و تمام 
اعضای آنها دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند.فرمانده نیروی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پاکسازی نقاط آلوده 
در دستور کار نیروی انتظامی این استان است، بیان کرد: نیروی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری تعامل بسیاری خوبی با سازمان 
مبارزه با مواد مخدر استان دارد.وی بیان کرد: باید زیان های مصرف 
مواد مخدر برای نسل جوان امروز اطالع رسانی شود و از ظرفیت 
رسانه ها جهت مبارزه با مواد مخدر بهره برد.فرمانده نیروی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نیروی انتظامی در تالش است تا با 
جلوگیری از ورود مواد مخدر به استان نقش مهمی در مبارزه با این 

معضل ایفا کند.
وی تصریح کرد: افزایش اقدامات در راستای مبارزه با مواد مخدر، 
کاهش سرقت وافزایش مواد مخدر از مهم ترین دستاوردهای 
شبانه روزی نیروهای انتطامی در استان چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید 
 کرد: آخرین محموله مواد مخدر شناسایی شده در این استان

 ۱۸۵ کیلوگرم بوده است.

 اجرای طرح »کانون مدرسه« 
در چهار محال و بختیاری

طرح »کانون مدرسه« در چهار محال و بختیاری آغاز شد.مدیرکانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: تاکنون بیش ازشش 
 هزاردانــش آموز ابتدایی از طرح کانون مدرســه بهره مند شــده اند.

 فرزاد رحیمی افزود:این طرح از اول آبان آغازشده  و تا اردیبهشت سال 
آینده ادامه دارد که در آن دانش آموزان باحضور در مراکز کانون، می توانند 
بخشی از آموزه های تئوری خود را به صورت مهارت های عملی درکانون 

فرا گیرند. 
وی با اشاره به زیرپوشش قراردادن مدارس ۲۱ شهرستان به طور ثابت 
افزود: در این طرح دانش آموزان ۱۲۰ روســتا نیز به طور سیار از این 
امکان بهره مند می شوند.رحیمی تبدیل آموزه های شفاهی به آموزه 
های مهارتی و عملی را از جمله اهداف این طرح اعالم کرد و افزود: در 
این فرآیند قرار است دانش آموزان با روش های غیر مستقیم و جذاب 
با مطالب درسی خود آشنا شــوند. مدیرکانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان گفت:درپایان نمایشــگاه آثار عملی این طرح در 
اردیبهشت ماه سال آینده به عنوان الگوی تدریس در اختیار خانواده ها 
و مدارس قرار می گیرند. در این طرح دانش آموزان مقطع ابتدایی دختر 
و پسر دو روز در هفته در کانون حضور می یابند و به انجام فعالیت های 
عملی در راستای مفاهیم درسی خود می پردازند که در سطح دیگر این 
طرح مربیان کانون در مدارس حضور می یابند و از فرصت های آموزشی 
در راستای آموزش های خالقانه از طریق فعالیت های کانون استفاده 

می کنند.

حصر وراثت
8/104 آقای علی پناهی دارای شناسنامه شــماره 8861 به شرح دادخواست به کالسه  
598/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان براتعلی پناهی به شناســنامه 227 در تاریخ 1391/2/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- صغرا کاشی درچه 
فرزند علیرضا، ش.ش 36 )همسر( 2- حسین پناهی فرزند براتعلی، ش.ش 10 )فرزند( 
3- علی پناهی فرزند براتعلی، ش.ش 8861 )فرزنــد( 4- ابراهیم پناهی فرزند براتعلی 
،ش.ش 4 )فرزند( 5- اســمعیل پناهی فرزند براتعلی، ش.ش 197 )فرزند( 6- عصمت 
پناهی فرزند براتعلی، ش.ش 27 )فرزند( 7- شهربانو پناهی درچه فرزند براتعلی ،ش.ش 
264 )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: 
5414 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/106 شماره دادنامه: 9509973634002428 شماره پرونده: 9509983635700048 
شماره بایگانی شعبه: 950780 شاکی: آقای مهدی پناهی درچه فرزند رجبعلی به نشانی 
درچه خ شریعتی ک باران پ 12 بن بست صدف، متهمین: 1- خانم معصومه خسروی 
2- خانم مرجان عسکری فرزند جابر همگی به نشانی اصفهان – خمینی شهر، اتهام ها: 
1- توهین 2-ا یجاد مزاحمت، دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل انشاء رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص اتهام خانمها معصومه 
خسروی فرزند ستار ومرجان عسگری فرزند جابر دایر بر توهین موضوع شکایت آقای 
مهدی پناهی با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب خمینی شهر، تحقیقات به عمل آمده از جانب بازپرس محترم آن دادسرا 
و با التفات به مودای گواهی گواهان تعرفه شده از جانب شاکی در آن مرجع، بزه انتسابی 
محرز ومسلم بوده مســتنداً به ماده 608 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 رای بر 
محکومیت هر یک از متهمین موصوف به تحمل 60 ضربه شــالق صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:5430 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )103 جزایی سابق( )213 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/107 شماره نامه: 9610113633901552 شماره پرونده: 9609983634700088 
شــماره بایگانی شــعبه: 961347 نظر به اینکه در پرونده کالســه 961347 ک 102 
آقای حمید مرادپور بردستکی فرزند حسین متهم می باشــد به تولید و نگهداری 350 
لیتر مشــروبات الکلی دست ســاز داخلی موضوع شــکایت گزارش پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی شهرستان خمینی شهر لذا وقت رسیدگی پرونده برای روی شنبه مورخ 
1396/10/23 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق 
الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت 
رسیدگی  ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف: 5431 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر) 102 جزایی سابق( )132 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/108 مرجع رسیدگی: شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1111/96 ، وقت رسیدگی ســاعت 4 عصر بعداز ظهر روز سه 

شــنبه مورخه 1396/9/28، مشــخصات خواهان: جواد عظیمی فرزند حیدر به نشانی 
خمینی شهر دستگرد قداده کوچه امامزاده ابوالحسن کوچه 22با وکالت حمید شفیعی، 
مشخصات خوانده: 1- حاج سیف اله مرادی 2- اســماعیل قدری، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5432 شعبه 8 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/109 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 977/96 ع 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 صبح مورخه 
1396/10/16، مشخصات خواهان: جواد عظیمی فرزند حیدر با وکالت حمید شفیعی به 
نشانی میدان امام اول امام جنوبی پاســاژ لطفی طبقه اول، مشخصات خوانده:1- سیف 
اله مرادی فر 2 – اسماعیل قدری،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال بابت سه فقره ســفته های شــماره 247839)100/000/000 اول( و 9505191 
)50/000/000 ریال( و 9505190 )50/000/000(، دالیل خواهان: به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر و حق الوکاله ، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5433 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/110 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1147/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/15 بعداز ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1396/9/7، مشخصات خواهان: محمد تقی صادقی فرزند صادق به نشانی خمینی 
شهر دستگرد قداده خ بسیج مدرسه عماد، مشخصات خوانده: فریدون شهبازی فرزند امیر،  
خواســته و بهای آن: مطالبه 65/000/000 ریال و شرط عدم تعهد مقدار علی الحساب 
مقوم 1/000/000 ریال لغایت اجرای محکوم به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر، دالیل 
خواهان: به شرح متن کپی مصدق چک ملی 188675-9212-12-96/2/15 و صدور 
چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5435 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/111 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1148/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/9/7، مشخصات خواهان: علی صالح رضایی فرزند عزیزاله به نشانی خمینی شهر 

دستگرد قداده خ بسیج امانت فروشی، مشخصات خوانده: 1- بهمن خالدی فرزند شهریار 
2- عبدالرضا ناطق منش فرزند اله رضا،  خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 187/000/000 
ریال، دالیل خواهان: کپی مصدق چک بانکی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5436 
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )182 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/121 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 631/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/10 بعداز ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1396/9/14، مشخصات خواهان: مهران تمنایی فرزند محمد مهدی 
به نشانی خمینی شــهر بلوار امیرکبیر ک 167 بن بست یاس 5 پالک اول، مشخصات 
وکیل خواهان: خانم مریم محمدی به نشانی خمینی شهر منظریه بلوار دانشجو ابتدای 
خ ش دستغیب، مشخصات خوانده: 1- شاهین احسان فرزند رسول 2- جالل یادگاری 
فرزند عباسعلی، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ صد و بیست میلیون ریال به چک شماره 
1572/768274/31-96/2/30 عهده بانک ملت به انضمام گواهینامه عدم پرداخت به 
انضمام خسارات تاخیر تادیه ، خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: 
1- کپی چک شماره 1572/768274/31 مورخ 96/2/30 ، 2-    گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5446 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )233 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/120  آقای ســید باقر طباطبایی دارای شناسنامه شــماره 432 به شرح دادخواست 
به کالسه 78/96 شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید مسعود 
طباطبایی به شناسنامه 1759 در تاریخ 96/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مریــم طباطبایی، ش.ش 8 ، ت.ت 
1332/1/4 مادر 2- ســید باقر طباطبایی، ش.ش 432، ت.ت 1324/8/19 پدر، اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 297 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف تیران )133 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/122 آقای اصغر کریمی دارای شناسنامه شماره 1743 به شرح دادخواست به کالسه  
627/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبرکریمی به شناسنامه 166 در تاریخ 1389/2/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 - زهره قوی پنجه فرزند 
عباس، ش.ش 1812 )همســر( 2- الیاس کریمی فرزند اکبــر، ش.ش 3726 )فرزند( 
3- اصغر کریمی فرزند اکبر، ش.ش 1743 )فرزند( 4- الهام کریمی فرزند اکبر، ش.ش 

416 )فرزند( 5- شهال کریمی فرزند اکبر، ش.ش14599 )فرزند( 6- اکرم کریمی فرزند 
اکبر، ش.ش 7901 )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: 5444 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ و احضار

8/123 شماره 406 آقای سید یارعلی رشیدی فرزند سید جالل مجهول المکان، همسر 
شما برابر دادنامه شــماره 9609973633500323 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
خمینی شهر تقاضای ثبت و اجرای طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته 
پس از انتشار این آگهی، در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر به آدرس خمینی شهر چهار 
راه شــریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت و اجرا طالق خواهد 
شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 5448 سازمان ثبت اسناد و امالک، 
دفترخانه رســمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر )شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر( )103 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

7/535 شماره دادنامه: 9609970350700912 شماره پرونده: 9509980350700871 
شماره بایگانی شعبه: 951008 خواهان: آقای سید جالل میرحسینی رنانی فرزند سید 
ابراهیم به نشانی اصفهان- خ رهنان- خ شهیدان- ک زاهدی- ک شهید صدیقی- بن 
بســت 9- کدپســتی 8189736194 همراه 09363157211، خواندگان: 1- آقای 
سیروس سمیعی فرزند علی به نشانی لنجان- فوالدشــهر- محله سی سه – مجتمع 
 فیاض- ط 2- پ 5، 2- خانم شعله ممتازی بروجنی فرزند اسمعیل به نشانی اصفهان- 
 خ امام خمینی- چهــار راه شــریف- مجتمع المــاس- طبقه ششــم- واحد 603، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سید جالل میرحســینی رنانی فرزند سید 
ابراهیم به طرفیت آقای سیروس سمیعی فرزند علی و خانم شعله ممتازی بروجنی فرزند 
اسمعیل به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 220/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره 451602-1 مورخ 95/11/10 عهده بانک سپه بانضمام خسارت هزینه دادرسی 
/ تاخیر تادیه/ حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان باوصف ابالغ قانونی وقت دادرسی 
در جلسه دادگاه حاضر نگردیده اند و دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده 
و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی 
و مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصــره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و 
استسفاریه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه وجه 
از تاریخ سررسید / مطالبه چک تا زمان پرداخت اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص تورم 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه دستمزد وکال که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در 
 خواهد آمد و هزینه دادرسی به مبلغ 6/015/000 ریال و در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر مرکز اســتان 

می باشد. 
م الف: 20666 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )400 کلمه، 

4 کادر(

با مسئوالن

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

خدمت به خانواده شهدا 
افتخار ماست

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری 
با سفر به شهرستان بن به همراه رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران این شهرســتان با تعدادی از خانواده شــهدا و 
ایثارگران دیدار کرد. فریبرز نجفی در این دیدار اظهار کرد: 
دیدار با خانواده شهدا، سعادت بزرگی است و ما با افتخار این 
وظیفه را انجام می دهیم. وی تکریم خانواده شهدا را برای 
مسئوالن ضروری خواند و گفت: این سرکشی ها به صورت 
مداوم در طول سال ادامه دارد. مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران چهارمحال و بختیاری خدمت به خانواده شهدا را 
وظیفه و افتخاری برای مسئوالن خدمتگزار دانست و افزود: 
رضایت خانواده شهدا از خدمات نظام، روحیه خدمتگزاری 

بیشتر را در مسئوالن تقویت می کند.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان:

استاندار چهارمحال و بختیاری 
هفته آینده معرفی می شود

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در 
پاسخ به علت تعلل در انتخاب استاندار، اظهار کرد: تاخیر 
در پروسه انتخاب استاندار چهارمحال و بختیاری به علت 
اصرار مجمع نمایندگان استان برای انتخاب یک گزینه 

بومی بود.
اردشیر نوریان ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار دولت 
دوازدهم در روند جابه جایی استانداران، دولت اعالم کرد 
در این دوره به هیچ عنوان به دنبال نیروهای بومی برای 
تصدی استانداری استان ها نیست و به همین علت مجمع 
نمایندگان در مورد انتصاب نیروی غیربومی با وزارت 
کشور به توافق نرسید.نماینده مردم شهرستان های 
شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه منصور میرزاکوچکی گزینه مورد اجماع مجمع 
نمایندگان چهارمحال و بختیاری بود، افزود: به هر 
حال باتوجه به رایزنی های مجمع نمایندگان استان با 
رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزارت کشور، 
مقرر شد به غیر از کردستان که به علت مسائل امنیتی نیاز 
به استاندار بومی دارد مابقی استان ها استاندار غیربومی 
داشته باشند.نوریان در پایان با اشاره به زمان معرفی 
استاندار جدید چهارمحال و بختیاری، گفت: انتخاب 
گزینه غیربومی برای تصدی استانداری استان قطعی 
است و به نظر می رسد یکشنبه هفته آینده استاندار جدید 

استان معرفی شود.

امیر کمالی بــا بیان اینکــه خدمات این ســایت ها پایدار 
نیست، گفت: ســعی می کنیم از ظرفیت های موجود برای 
 ایجاد زیرســاخت های آب و برق این ســایت ها اســتفاده 

کنیم.
نماینده وزارت نیرو و مشاور وزیر در مســکن مهر با اشاره 
به اینکه منابعی از محل اســناد خزانه اسالمی برای تامین 

خدمات پایدار سایت های مسکن مهر چهارمحال و بختیاری 
در نظر گرفته شده اســت اما باید از طرف استان نیازها به 
صورت دقیق برآورد شود تا از طریق وزارت نیرو اقدامات الزم 
انجام شود، ادامه داد: با توجه به شرایط خوب استان آمادگی 

الزم برای هر گونه کمک به استان را داریم.
کمالی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان از محل 

اسناد خزانه به استان کمک شــده است، عنوان داشت: این 
رقم برای توسعه زیرساخت های مســکن مهر استان کافی 
نیست و نیاز به همراهی دستگاه های استانی دارد و همچنین 

شهروندان نیز باید دست دولت را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه دولت چندســالی است به سمت اوراق 
مشارکت های یک ساله و بعد از آن دو ساله پیش رفته است، 
اضافه کرد: نســخه ای برای ارائه خدمات پایدار یکسان به 
سایت های مسکن مهر وجود ندارد و هر کدام از این سایت ها 
موارد خاص خود را می طلبد. برای مثال بخشــی از کار به 
منابع مالــی جهت خرید تجهیزات، به مســائل اجرایی و... 

برمی گردد.
نماینــده وزارت نیــرو و مشــاور وزیــر در مســکن مهر 
خاطرنشان کرد: در بخش اجرای پروژه های آب و فاضالب 
شــهری ســایت های مســکن مهر چهارمحال و بختیاری 
نیازمند ۴۲ میلیارد تومان هســتیم کــه باید صرف اموری 
 همچون احــداث تصفیه خانه، ایجاد خطــوط جمع آوری 

فاضالب و... شود.
کمالی در ادامه گفــت: وزارت نیرو ۲۵ میلیــارد تومان از 
رقــم ۴۲ میلیارد تومــان را تامین می کنــد و مابقی آن بر 
عهده اســتان اســت، همچنین این وزارتخانه ۲۰ میلیارد 
تومان از ۳۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز جهت توســعه 
زیرساخت های توزیع نیروی برق ســایت های مسکن مهر 
چهارمحال و بختیاری را تامین کــرده و مابقی این رقم بر 

عهده استان خواهد بود.
وی تاکیــد کرد: بعد از اســتان یزد ســایت مســکن مهر 
 چهارمحــال و بختیــاری از کیفیــت خوبــی برخــوردار 

است.

نماینده وزارت نیرو و مشاور وزیر در مسکن مهر خبر داد:

تامین اعتبار اجرای پروژه  آب و فاضالب مسکن مهر چهارمحال 

نماینده وزارت نیرو و مشاور وزیر در مسکن مهر در دیدار با سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: با امکاناتی که استانداری و راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری برای سایت های مسکن 

مهر استان فراهم کرده اند، بسیاری از کارها پیشرفت خوبی داشته است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری به لحاظ تنوع محصوالت 
تولیدی و حجم باالی تولید نمد، چهارمحال و بختیاری را به 

عنوان قطب تولید نمد در کشور معرفی کرد.
مهرداد رییسی با اعالم این خبر، اظهار کرد: شهرستان های 
شــهرکرد و بروجن عمده فعالیت در تولید نمد را دارند.وی 
افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ کارگاه ســنتی و بیش از ۲۰ 
کارگاه نوین در زمینه تولید نمد و محصوالت نمدی در استان 
فعال هســتند که زمینه اشــتغال بیش از ۳۵۰ نفر را فراهم 

کرده است. رییسی با اشــاره به اینکه عمده حجم تولید نمد 
به استان های تهران و مشهد فرستاده می شود، تصریح کرد: 
فرش نمدی توســط تنها یک تولید کننده  در استان تولید 
شده و صادرات این محصول توسط خود تولید کننده انجام 

می شود.
وی با اشاره به برندسازی این محصول تولیدی، گفت: با توجه 
به حجم باالی تولید نمد در استان و تعداد اشتغالی که در این 
زمینه ایجاد شده، این عوامل می توانند زمینه برندسازی این 

محصول را فراهم کنند.

رییســی خاطرنشــان کرد: این محصول ابتدا الزم است به 
ثبت ملی برسد و بعد از آن به ثبت جهانی که سازمان میراث 
فرهنگی در نیمه دوم ســال برای ثبت ملی نمد استان، قول 

مساعد داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تولید ســاالنه نمد در اســتان 
۲۵ تا ۳۰ تن اســت که امکان افزایش ظرفیــت تولید تا 9۰ 
تن در سال وجود دارد.معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان خاطرنشان 
کرد: این ســازمان از متقاضیانی که قصد ورود به این حرفه 
را دارند به طــور کامل حمایت کرده و پــس از صدور مجوز 
 برای احداث کارگاه، تســهیالت الزم را در اختیار افراد قرار 

می دهد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  استان مطرح کرد:

چهارمحال و بختیاری؛ قطب تولید نمد در کشور
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ســید مهدی ابطحی نــگاه وزارت علوم بــه بخش پژوهش 
دانشــگاه ها را اثر بخش بودن، ثروت افزایی، کیفیت بخشی 
مقاالت و اثر بخشی در حوزه روابط بین الملل دانست و عنوان 
کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان تالش کرده بر چالش های مهم 
استان از جمله محیط زیست، آب، صنایع آب بر و اشتغال و 
ترافیک ورود پیدا کند و کارهای پژوهشــی انجام دهد و در 
همین راستا روی قطعه زمینی در شــرق اصفهان در ورزنه 

سطح آلودگی و ریزگردها را در حال بررسی قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه رویکرد آموزش عالی بــر پایه چهار مبنای 
فناوری، کیفیت بخشــی، روابط بین الملل و نوآوری حرکت 
خواهد کرد، افزود: اگر این چهار ســتون به صورت واقعی بنا 
شــود، شــاید دیگر دغدغه هایی از جمله جای علوم انسانی 
کجاست، اشتغال چه می شود و دانشگاه صنعتی اصفهان چه 
نقشی دارد، وجود نداشته باشد و همه چیز با پاسخ های صحیح 
روی این چهــار محور همراه و جایگاه هر علم و دانشــگاهی 

مشخص شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: 
دانشگاه ها ظرفیت های بسیار بزرگی هستند که بودجه های در 

نظر گرفته شده برای آنها به اندازه ظرفیتشان نیست. 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه این نشست با بیان 
اینکه ما متولی اشــتغال زایی دانشــجویان نیستیم، گفت: 
وضعیت نیروی انسانی در دانشگاه صنعتی اصفهان مطلوب 
نیست و مجبور است از ۸۰۰ نیروی انسانی، ۵۰۰ نفر را به کار 
بگیرد که الزم است در این حوزه بازنگری شود. این در حالی 
است که بسیاری از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان پس 
از فارغ التحصیلی به خارج از کشــور می روند چون انگیزه ای 

برای ماندن ندارند.
محمود مدرس هاشــمی در خصوص میزان بدهی دانشگاه 
صنعتی اصفهان به خمینی شــهر و کم بودن میزان بودجه 
این دانشگاه افزود: تاکنون ۳۳ میلیارد تومان از محل اراضی 
برای بدهی دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخت شده و امسال 
۱۳۳ میلیارد تومان بودجه دانشگاه تعیین شده است که قرار 
بود تا مهرماه امسال ۵۸.۵ درصد آن تخصیص یابد و این در 
 حالی اســت که ۴۸ درصد از این میــزان تاکنون تخصیص 

یافته است.
وی با اظهار اینکه ۱۰.۵ درصد از بودجه ای که برای دانشگاه 

صنعتی اصفهان در نظر گرفته شده با گذشت هفت ماه از سال 
محقق نشده اســت، اضافه کرد: ۷۰ درصد از بودجه دانشگاه 
صرف هزینه پرسنلی و حقوق کارکنان می شود و مابقی بودجه 

نیز باید صرف آموزش، رفاه و پژوهش شود.
مدرس هاشمی از برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین سال 
تاسیس دانشــگاه صنعتی اصفهان خبر داد و اظهار داشت: 
دانشجویان از ما درخواست داشتند که این مراسم با حضور 
رییس جمهور در دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شود که 
امیدواریم با کمک رسانه، شاهد حضور ریاست جمهوری به 

اصفهان باشیم.
معاون آموزشــی دانشــگاه صنعتی اصفهان نیــز از فراهم 
شــدن  فرصت تحقیقاتی در خارج از کشور و به مدت شش 
ماه برای ۸۴ دانشــجوی مقطع دکتری از ســوی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان خبر داد و گفت: اگر امروز دانشگاه صنعتی 
اصفهان جزو دانشــگاه های برتر قرار گرفتــه به دلیل اعتبار 
آموزشــی آن اســت و ما کیفیت باالی آموزش در دانشگاه 
 صنعتی اصفهــان را مدیون کار شــبانه روزی هســتیم که 

نمی توان آن را سختگیری دانست.
قاسم مصلحی به کمیته شادابی و ارتقای انگیزه دانشجویان 
اشاره کرد و ادامه داد: برای تلطیف فضای دانشگاه اقدام به راه 
اندازی این کمیته و همچنین برگزاری کالس های فراگیری 
مهارت آموزی به صورت اجباری برای دانشــجویان کردیم. 

دوره های توانمندســازی و 
مهارت افزایی دانشجویان از 
بهمن ماه سال قبل راه اندازی 
شد که در شــش ترم ادامه 
دارد. در ترم اول مهارت های 
اساسی زندگی از جمله خود 
آگاهی، همدلــی، برقراری 
ارتبــاط موثر فــردی و در 
ترم دوم تفکــر خالق، فکر 
نقادانه و... برپا می شــود و 
۳۱ گروه مهارت طی شش 
ترم به دانشجویان آموزش 
داده می شود.وی گفت: در 
ایــن دوره هــا مهارت هایی 
همچــون فنــی، بــرق، 
ســاختمان، برق صنعتی، 

خیاطی، آشــپزی، تجارت الکترونیک، عکاســی، بازاریابی، 
روحیه تعامــل و همچنین مهارت های شــغلی و آشــنایی 
 دانشجویان با قوانین کار و تامین اجتماعی و مالیات آموزش

 داده می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان در مراســم رونمایی از 
انجمن صنفــی کارفرمایی تخصصی آموزشــگاه هــای آزاد فنی و حرفه 
ای رشــته صنایع غذایــی و خدمات تغذیــه ای گفت: رونق بخشــی به 

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اهمیت ویژه ای دارد.
ابوطالب جاللی  گفت: استفاده از ظرفیت های درونی و بیرونی، رونق بخشی 
به ظرفیت های آموزشی، آسان کردن روند امتیازات و حرفه ها، مشارکت 
دیگران، ارزیابی و آزمون ها در رســیدن به اهــداف این انجمن از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان از مسئولین اداره کل و هیئت مدیره 
انجمن خواست تا با اعتمادبخشی، عالقه مندی و دلبستگی، آموزشگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای حوزه صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای  را در خصوص 

جذب کارآموز هدایت کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان خبر داد:

وجود ۳۳ مرکز اقامتی 
سالمندی در اصفهان 

 ضرورت رونق بخشی 
به آموزشگاه های آزاد 

فنی و حرفه ای

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: استان اصفهان با داشتن 
۱۰/۳ درصد جمعیت باالی ۶۰ سال دارای ۳۳ مرکز اقامتی سالمندی است 
که هزار و ۵۰۰ سالمند را در خود جای داده است.سید اصغر فیاض در موضوع 
سالمندی با اشاره به اینکه اســتان اصفهان از استان های مذهبی است که 
احترام خاصی برای سالمندان قائل هستند، گفت: در استان اصفهان نزدیک 
به ۱۰/۳ درصد جمعیت باالی ۶۰ سال داریم و افزایش این جمعیت در آینده 

تا حدودی نگران کننده خواهد بود. 
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳ دهه است در دنیا مراکز اقامتی بزرگ منسوخ 
شده اند و جهان در موضوع ســالمندان در حال حرکت به سمت راه اندازی 
خانه های کوچک برای سالمندان اســت، تصریح کرد: در این شیوه سعی 
می شود شرایط »خانه« را برای ســالمندان تداعی کنند و تا ما به آن نقطه 

مطلوب برسیم راه بسیاری پیش رو داریم.

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان خبر داد:

اعزام ۳۶ امدادگر 
اصفهانی به مرز خسروی 
در آستانه اربعین حسینی

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: ۳۶ امدادگر از استان اصفهان برای امدادرسانی به زائرین کربال در آستانه اربعین حسینی، به مرز 
خسروی اعزام شدند.

غفور راستین با اشاره به اقدامات اورژانس اصفهان در روزهای اعزام زائران به کربالی معلی در آستانه اربعین حسینی، اظهار داشت: تیم های امدادی اورژانس 
اصفهان در قالب ۱۰ آمبوالنس و سه خودروی پشتیبانی و ارتباطات به همراه ۳۶ نفر پرسنل در مرز خسروی مستقر خواهند شد.

وی بیان داشت:  از تاریخ سوم تا ۲۴ آبان به زائرین حسینی در این مرز و مسیرهای منتهی به آن امدادرسانی خواهد شد.
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از اعزام تیم های امدادی مرکز فوریت های پزشکی اصفهان به مرز خسروی خبر داد و ادامه داد: مراسم 

بدرقه تیم های امداد و درمان اعزامی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

۱۷ درصد بیماران مبتال به ایدز در اصفهان، زن هستند
کارشناس مســئول برنامه ایدز معاونت بهداشت استان اصفهان گفت: ۱۷ درصد 

مبتالیان به بیماری ایدز در استان اصفهان، زن هستند.

محیط زیست

 تحويل پرنده سارگپه 
به اداره حفاظت محیط زيست 

به گزارش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان، 
طي تماس تلفني شــهروندان فالورجاني مبني بر گرفتار 
شــدن یک پرنده شکاري در باغات شهرســتان و تحویل 
پرنده مذکور در محل اداره حفاظت محیط زیست توسط 
شهروند طبیعت دوست، مراحل تیمار و نگهداري این پرنده 
آغاز شد.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فالورجان در این خصوص اظهار داشت: این پرنده شکاري 
از نوع سارگپه پابلند مي باشد که پس از بررسي اندام ها و 
معاینه ظاهري پرنده توسط کارشناسان این اداره، مشخص 
شد که از لحاظ جسمي و اندام هاي حرکتي مشکل خاصي 
براي پرنده وجود ندارد. محمد ولید مغربــي افزود: با این 
وجود به دلیل عدم هوشیاري کامل سارگپه و احتمال وجود 
بیماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان، ضمن تعامل با اداره 
دامپزشکي شهرستان، گونه مذکور جهت بررسي معاینات 
مربوطه یا وجود مشــکل خاصي در پرنده به دامپزشکي 
منتقل شد و هم اکنون دوران نقاهت و تیمار را در آن اداره و 
زیر نظر دامپزشکان مجرب سپري مي کند تا پس از بهبود 
کامل و حصول اطمینان از عدم وجود بیماري در این پرنده 
زیباي شــکاري در محلي مشابه زیســتگاه طبیعي خود 

رهاسازي شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست:

ثبت نام خوداظهاری واحدهای 
صنعتی و خدماتی سبز آغاز شد

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیســت محیطی ســازمان 
حفاظت محیط زیست از زمان شروع فراخوان خوداظهاری 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال ۹۵ خبر داد و عنوان 
کرد پرسشــنامه واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 
۹۵ به  همراه کتابچه راهنما به صورت فایل الکترونیکی از 
تاریخ۹۶/۸/۱ در پورتال ســازمان حفاظت محیط زیست 
به آدرسwww.doe.ir قابل دســترس اســت و کلیه 
واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضــی می توانند جهت 
تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه حداکثر تا 

تاریخ۹۶/۹/۱۵  اقدام کنند.
حمید جاللوندی با بیان اینکه در سال جاری، فرآیند انتخاب 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بر مبنای خوداظهاری 
صنایع و معرفی اســتانی اســت، اظهار داشت: واحدهای 
صنعتی براســاس شــاخص های انتخاب صنعت و واحد 
خدماتی سبز می توانند در فرآیند انتخاب واحدهای صنعتی 

و خدماتی سبز شرکت کنند.

دانشگاه ها 
ظرفیت های بسیار 

بزرگی هستند 
که بودجه های در 

نظر گرفته شده 
برای آنها به اندازه 

 ظرفیتشان
 نیست

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد:

انتخاب ۳۰درصد مديران کشور از 
زنان تا پايان برنامه ششم توسعه

 معاون رییــس جمهور در امور زنــان و خانواده 
گفت: تا پایان برنامه ششــم توسعه حداقل 
۳۰درصد مدیران در همه سطوح باید از 

زنان باشند.
معصومه ابتکار با اشــاره به رویکردهای 
اصلی دولت دوازدهــم در حوزه زنان و 
خانواده گفت: اولویت های ما برای فعالیت 
در حوزه زنان و خانواده، اســناد فرادستی 
اســت که در قانون اساسی، چشم انداز توسعه 
کشور، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری در حوزه خانواده موردنظر اســت.وی به توجه 
ویژه رییس جمهور به زنان و خانواده و از لزوم نگاه متعادل به زنان 
و مردان اشــاره کرد و افزود: وجود واحد امور بانوان و مشاور زنان و 
خانواده در فرمانداری ها و ادارات شهرستان ها، موضوع مهمی برای 
 دســتیابی به نگاه متعادل به خانواده و زنان است که نیازمند به آن

 هستیم.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان:اخبار

ترکش تحریم به دانشگاه صنعتی اصفهان هم اصابت کرد

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در  زاینده رود
پی تحریم های اعمال شده به دانشگاه صنعتی اصفهان، مقاالت علمی و آی اس آی این دانشگاه 
در مجالت خارجی به چاپ نمی رسد، اظهار داشت: با وجود وارد شدن ترکش تحریم به دانشگاه صنعتی اصفهان، اما 

رویکرد آموزش عالی رویکردی نو است و در این حوزه به دنبال کیفیت بخشی روابط بین المللی و نوآوری هستیم.

دیدگاه

نایب رییس کانون وکالی استان اصفهان در سی و هفتمین 
مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکالی دادگستری استان 
اصفهان بــا بیان اینکــه در حال حاضر جامعــه وکالت در 
وضعیت مناسبی قرار ندارند، اضافه کرد: از هر طرف به این 
افراد هجمه وارد می شود و سال های متوالی است که کانون 
وکال به دنبال تغییر الیحه وکالت اســت و هــر روز درگیر 

مسائل زیادی هستیم.
اسدا... اسالمی فارســانی با بیان اینکه تاکنون فعالیت های 
زیادی برای این امر انجام شــده اســت، افزود: عمده وقت 
خــود را صرف رصد کــردن ایــن موضوع گذاشــته ایم و 
کمیســیون قضائی مجلس به این نتیجه رســید که نیاز 
 به تغییر اساســی نیســت و تنها نیاز به تغییــرات جزئی

 است.
وی گفت: برخی از نمایندگان به دنبال تســریع در تنظیم 
این الیحه بودند و در نهایت به دلیــل تاخیر در اصالحات، 
این الیحه مورد غفلت مجلس قرار گرفت و در نهایت کانون 
وکالی استان اصفهان این موضوع را بررسی کرد و اتحادیه 
باوجود تالش های صورت گرفتــه توجه جدی به این طرح 

پیشنهادی نداشت.
اسالمی فارســانی با بیان اینکه مقدمات این الیحه فراهم 
شد و کانون وکالی اســتان اصفهان برای اتحادیه کشوری 

دو متن را آماده کــرد، افزود: این دو متــن نیز مورد توجه 
اتحادیه کشوری وکال قرار نگرفت و امروز طرح پیشنهادی 
در کارگــروه ویژه ای ذیل کمیســیون قضائــی مجلس با 
پیگیری کانون وکالی مجلس تشکیل شده تا دغدغه وکال 

برطرف شود.
نایب رییس کانون وکالی اســتان اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه در استان اصفهان دو نماینده نه تنها همکاری ندارند 
بلکه سنگ اندازی هم می کنند، ابراز داشت: این دو نماینده 
هیچ توجیه علمی ندارند و فقط به خاطر مســائل شخصی 
خودمخالف هســتند که این امر حقوق مــردم را به خطر 

می اندازد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: فرونشست 
زمین یــک زلزله خاموش اســت که بایــد در این زمینه 
اطالع رسانی کافی و آموزش های الزم جهت مصرف بهینه 

آب های زیرزمینی به مردم و کشاورزان داده شود.
کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه هــای زمین، ابنیه، 
ساختمان شهرســازی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی 
استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل نظارت 
ارزیابی سازمان زمین شناسی کشور و اعضای این کارگروه 

از دستگاه های اجرایی مختلف برگزار شد.
حجت ا... غالمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با بیان اینکه اصفهان در مواقع ضروری و خطرات طبیعی 
معین استان تهران است، اظهار داشت: استان اصفهان به  
عنوان معین پایتخت در مواقع ضروری باید آمادگی الزم را 
در مواقع بحران داشته باشد و اقدامات پیشگیرانه را برای 
رفع بحران و مشکالت موجود در سطح استان اعمال کند.
وی افزود: با توجه به نظر کارشناسان؛ مصرف بیش  از حد 
آب عامل وقوع نشست ها و فرونشست ها در مناطق مختلف 
است؛ همچنین فرونشســت یک زلزله خاموش است که 
باید اطالع رسانی کافی و آموزش های الزم جهت مصرف 
بهینه آب های زیرزمینی به مردم و کشــاورزان داده شود.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان نیز با تاکید بر انجام مصوبات این کارگروه توسط 

دستگاه های عضو، اظهار کرد: دســتگاه های مربوطه در 
راستای مشارکت و پیگیری الزم جهت رفع مشکالت اقدام 
کنند.وی افزود: تمامی اعضا موظف هســتند تا به  صورت 
نقطه ای برای مناطق موردنظر مطالعــه و پیگیری کرده 
و راهکارهای موثر در هر حــوزه را ارائه کنند؛ همچنین، 
محمدرضــا هزاره، مدیــرکل نظارت و ارزیابی ســازمان 
زمین شناسی کشور، مسئله بحران آب در کشور را امری 
جدی و مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: در بحث بحران آب 
هشدار داده ایم که در حال حاضر جدی ترین بحران در سطح 
جهان است و الزم است تا مردم با عواقب مصرف بیش  از حد 

آب و حفر چاه های غیرمجاز آشنا شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

فرونشست زمین؛ واقعیتی خطیر اما قابل پیشگیری
نایب رییس کانون وکالی استان اصفهان :

جامعه وکالت در وضعیت مناسبی قرار ندارد

راه و شهرسازی

وزیر کشور اعالم کرد:

آمادگی دولت برای پرداخت حق 
بیمه کودکان کار

وزیر کشور گفت: یکی از مشــکالتی که باعث می شود بنگاه های 
اقتصادی از فعالیت کودکان خیابانی خودداری کنند 
پرداخت هزینه بیمه آنهاســت که درصورت 
ضرورت، دولت نســبت بــه پرداخت آن 

اقدام می کند.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در نود و 
سومین جلسه شورای اجتماعی کشور 
که در محل وزارت کشــور برگزار شد، 
طی سخنانی با اشاره به پدیده متکدیان 
و کودکان خیابانی اظهارداشت: ساماندهی 
کودکان خیابانی در شهرهایی که بیشتر تحت تاثیر 

این مسئله هستند، باید در اولویت قرار بگیرند.
وی در ادامه افزود: در همین ارتباط کودکان و نوجوانان خیابانی که 
دارای پدر و مادر هستند باید بر اساس شناسایی که صورت می گیرد 
تحویل خانواده هایشان شوند و کودکان و نوجوانان خیابانی که به 
هر دلیلی امکان شناسایی خانواده آنان وجود نداشت بر اساس عالقه 
مندی که دارند بــه مدارس و یا به نهادهای ذی ربط برای کســب 

مهارت هدایت شوند.

 پلیس گردشگری اصفهان 
پناهگاه توريست ژاپنی

یک توریســت ژاپنی که برای آخرین شــب اقامتش در اصفهان 
نتوانســته بود هتلی رزو کند با همکاری پلیس 
گردشــگری اســتان شــب را بــا آرامش 
 و امنیــت کامــل در میــدان تاریخــی

 امــام )ره( ســپری کرد.رییــس مرکز 
اطالع رسانی پلیس اصفهان اظهار کرد: 
یک توریســت ژاپنی به ایستگاه پلیس 
گردشگری واقع در میدان تاریخی امام 
)ره( مراجعه و عنوان کرد که فردا بایستی 
به تهران و از آنجا به ژاپن برود و فقط به اندازه 
تهیه بلیت پول داشته و به همین جهت نتوانسته هتلی 
را برای خود، رزو کند.سرهنگ جواد درستکار افزود: یکی از نیروهای 
این پلیس که به زبان ژاپنی تسلط داشت ضمن برخورد مهربانه و 
صمیمی ، چادرو پتــو برای وی فراهم می کند تــا در نزدیکی این 

ایستگاه در امنیت و آرامش کامل شب را سپری کند.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان با بیان اینکه این نوع برخورد 
و رفتار پلیس گردشگری با توریست مذکور باعث تعجب و حیرت 
وی شــده بود گفت: این توریست در یادداشــتی که توسط مامور 
پلیس ترجمه شده عنوان کرده از اینکه با پلیس گردشگری مواجه 
شدم خیلی خوشحال هستم و از این بابت که اجازه دادند شب را در 

نزدیکی آنها سپری کنم، احساس امنیت کردم.

مدیر امور بیمارستانی و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی:

78 درصد بیمارستان های بخش 
خصوصی استان  درجه يک هستند

با پایان یافتن طرح اعتبار ســنجی، ۷۸ درصد بیمارســتان های 
استان موفق به کســب درجه یک شدند .مدیر امور 
بیمارســتانی و اعتبار بخشــی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: طرح اعتبار سنجی 
بیمارستان های خصوصی که همزمان با 
سراسر کشــور بهمن ماه سال گذشته 
در ۹۰۰ بیمارســتان کشور شروع شد، 

تابستان امسال به اتمام رسید. 
علی اکبر جنگجو یکی از سیاســت های 
بیمارســتانی وزارت بهداســت درمان و 
آموزش پزشکی تقویت بخش خصوصی دانست 
و گفت : تقویــت بخش خصوصی بــه معنای تحمیل 
بار مالی بر بیمار نیست بلکه با توســعه بیمه ها ، مابه تفاوت هزینه 
بیمارســتان خصوصی و دولتی را بیمار نخواهد پرداخت و تفاوت 
هزینه تنها در بحث هتلینگ و خدمات رفاهی اســت. وی با اشاره 
به اینکــه همزمان با تقویــت بخش خصوصی، بیمارســتان های 
دولتی نیز توسعه خواهند یافت افزود : با اجرای طرح اعتبار بخشی 
بیمارستان ها به دنبال این هستیم تا برای بیمارستان های خصوصی 

برند سازی کنیم.
گفتنی است؛ استان اصفهان دارای ۷۹ بیمارستان زیر نظر دانشگاه 

علوم پزشکی است.
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پایداری 

امروز قرار است دوباره شهید تشییع شود، دوباره شهر نفس بگیرد، دوباره رنگ وبوی شهادت بگیرد؛  امروز قرار است شهدای دیروز  وامروز با هم بیایند؛ آنان که لبیک گوی رهبرشان بودند و رفتند تا پرچم 
سرخ محمدی بر   زمین نیفتد؛ امروز دوباره شهر گنبدهای فیروزه ای میزبان اهالی بهشت می شود؛ مردمانی که سعادت ابدی را بر زندگی چند روز ه دنیوی ترجیح داده و کربالیی شدند.

شهید احمد قنبری نخستین شهید روحانی مدافع حرم در اصفهان، تنها چند روزی است که بعد از دو سال چشم انتظاری خانواده اش به خانه برگشته و 
چشم و چراغ اهالی محل شده است؛ او را از زبان عزیزانش خواهیم شناخت.

در حال طی کردن خیابانی هستیم که منزلشان در آن قرار دارد، دقت می کنیم که از شماره کوچه رد نشویم و دنبال رد و نشانش می گردیم؛ به چهارراه نزدیک 
کوچه شان که می رسیم، بنری با عکســی بزرگ توجه مان را جلب می کند و خیالمان راحت می شود که مسیر را درست آمده ایم. بعد از آن به کوچه ای می رسیم 
که سر آن نیز تصویر شهید خودنمایی می کند و خود را از دیدن شماره کوچه بی نیاز می بینیم. داخل کوچه هم که می شوی انگار خودش راهنمایی می کند. به 
بن بست منتهی به منزلشان که می رسیم، یک تاکسی که به شیشه عقب ماشین اعالمیه مراسم شهید نصب شده است، توجهت را 
جلب می کند؛ با این حال سر کوچه منتظریم. در همان چند دقیقه انتظار خانمی از همسایه ها سمت ما می آید که دنبال بهانه ای 
برای صحبت می گردد. با گفتن جمله »درب منزلشــان باز اســت« باب گفت وگو را باز می کند و ما هم در مقابل از او می پرسیم 
»می شناسیدشان؟« جمله ای می گوید که درد مادران شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس را یادآور می شود و اینکه مادران 
این سرزمین چقدر دردهای شبیه هم تجربه می کنند: »توی این دو ســال خیلی اذیت شد، صدای زنگ تلفن یا درب خانه که 

می آمد می گفت احمد است؛ خیلی منتظر بود!«
منزل می شویم؛ درب منزل را می زنیم؛ عموی شهید برای باز کردن در می آید و ما وارد 
هم بــه دیوار منزلی که سیاه پوش است و به نشان خون شهید، پارچه قرمزی 
ن هــا آن نصب شده. پدر شهید هم به اســتقبالمان می آید و وارد اتاق  میهما
همه شروع به می شویم، منتظریم که مادر هم بیاید و کار را شروع کنیم.پدر اول از 
راننده تاکسی صحبت می کند و با افتخار می گوید: »تاکسی دم در را که دیدید؟ من 
و زحمت کش هستم.« و نخســتین معمای ذهنمان حل می شود: پدر، راننده تاکسی 

است.
مصطفی قنبری صحبت از شهید را شروع می کند: »فکر نمی کردم 
پسرم شهید شده باشد، فکر می کردم اسیر است؛ یعنی بیشتر به 
دلمان می گفتیم وگرنه می دانستیم که شهید شده؛ مخصوصا 
من، چون به عراق رفته و عکسش را دیده بودم. آنجا برایش 
مراســم هم گرفته بودند؛ اما جنازه ای که بخواهیم دفن کنیم، 

وجود نداشــت؛ این بچه را خدا دوباره به ما بازگرداند که مادرش بتواند سر 
مزارش برود.«

پدر انگار دلتنگی های خودش را کنار گذاشــته و خود را محکم نشــان می دهد. 
حرف همسایه در مورد انتظار مادر شهید را بازگو می کنیم؛ تایید می کند و از او 

می شنویم که »روزهای اول که فشار عصبی روی من زیاد بود و به نحوی خودم 
می کردم، مادرش اصال گریه نکرد؛ اما من در تنهایی گریه کرده و با خدای خودم را خالی 

صحبت می کردم؛ همان کاری که در جنگ هشت ســاله هم انجام می دادم.« و این دومین نشان از 
پیوستگی رزم و جهاد در سرزمین ماست که پدر و عموها و پسر، همه اهل جهاد بوده اند. شهید احمد 
قنبری برای ادامه تحصیل به نجف اشرف رفته بوده که در آنجا به جمع رزمندگان عراقی در مبارزه با 

داعش صهیونیستی می پیوندد و پدر در این مورد می گوید: »مثل ایران در زمان دفاع مقدس، همراه 
هر گردانی دو روحانی نیز حضور می یافت.« پدر در رابطه با عزیمت احمد برای ادامه تحصیل 

در نجف، به هجرت علما برای رشد و تعالی و هجرت الی ا... اشاره کرده و اضافه می کند: »همه 
علما همین طور بودند، احمد در مدرسه علمیه امام صادق)ع( درس می خواند اما نمی دانم 
که تا پایه چند خوانده بود؛ چیزی که مهم است، این است که هر کس بخواهد مسیر حق 

را برود، همین طور است.«
در نوجوانی عاشق امیرالمومنین)ع( و نهج البالغه شد

پدر به دوران کودکی احمد برمی گردد و نخستین حرفی که می زند این است: »خیلی به من 
کمک می کرد؛ احمد اساتید اخالق بزرگی هم داشت و من و احمد که در سن نوجوانی بود، هر 

دو سر کالس اخالق حاج حسین شفیعی می رفتیم و او به ما درس اخالق و نهج البالغه می داد 
و این باعث شد که به اهل بیت مخصوصا آقا امیرالمومنین)ع( و نهج البالغه عالقه پیدا کند؛ به 

 نظرم این عالقه را از پدربزرگش به ارث برده بود و این کالس های اخالق هم عالقه اش را 
بیشتر کرد.«

حکایت خانه ای که بعد از 2 سال چشم انتظاری روشن شد؛

دفاعی به سبک طلبگی که به شهادت ختم شد
قرار بود امسال اربعین برای اولین بار عازم کربال شود، حتی در سامانه سماح هم ثبت نام کرده و مجوزهای خروج از کشور را هم گرفته بود؛ اما شوق دیدار یار از نزدیک 
و دفاع از حریم اهل بیت)ع( او را روانه سوریه کرد.سرهنگ تمام پاسدار حسین آقادادی، حاال دومین شهید خانواده است که ردای شهادت را بر تن کرده و به افتخار 

حسینی شدن نائل گشته است؛ شهیدی که  بعد از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی عمران با وجود آنکه شغل های بسیاری با درآمد باالتر در انتظارش بود، برای 
حضور در سپاه، نذر شرعی می کند.

حجت االسالم احمدرضا مرتضوی، برادر شهید مدافع حرم شهید حسین آقادادی است که از خدمات متعدد برادر در اقصی نقاط ایران اسالمی می گوید: »ایشان نزدیک 20 
هنگ سال در سپاه بوده و در جای جای این کشور خدمت رسانی کرده اند و به دلیل همین خدمات و با وجود اینکه سن زیادی نداشتند، به درجه  سر
تمامی رسیدند. در سیستان و بلوچستان، در مرزهای خراسان و نواحی اهواز برای امنیت کشور و ساخت دفاع های مرزی تالش های بسیاری 
انجام دادند و در چندین عملیات علیه اشرار شرکت داشتند.« اما آنچه شهید آقادادی را محبوب کرده، چیزی فراتر از خدماتش بود؛ حسن 
خلق، متانت، حلم، شرح صدر و تقوا، همان چیزی است که اکنون زیردستان شهید آقادادی، از کادر گرفته تا نیروهای وظیفه را به سوگ 
نشانده است؛ چنان که گویی پدری عزیز را از دست داده اند. حجت االسالم مرتضوی، از پشتیبانی همیشگی ایشان از خانواده یاد می کند 

و تعصب روی خانواده و والیت را از خصوصیات بارز شهید می داند. تصاویر حضور شهید آقادادی در مراسم تشییع شهید حججی 
نیز یادآور احترام شهید به مقام شهداست که سرانجام او را هم به این فیض عظیم نائل کرد.عالقه به اهل بیت)ع( سبب 

شده بود تا شهید حسین آقادادی در محرم امسال هم لباس خادمی به تن کند و سال ها از خادمان امام حسین)ع( 
در هیئت رزمندگان اسالم باشد. برادر شهید روزهای خادمی او را این گونه تعریف می کند: »اوایل طلبگی در هیئت 

می خواندم، شهید به دنبال دســته جات و قافله ها در محرم می رفتند؛ رزمندگان بودم و زیارت عاشورا 
وارد هیئت رزمندگان شــدند و هر بــار دم درب روضه ولی سال بعد ایشان هم 

می کردند، چون درب مســجد امام)ره( در زمان ورود و می ایستادند و خدمت 
آقایان مشترک است، شهید همواره حساسیت داشت تا خروج برای خانم ها و 
و ازدحام مسجد اذیت نشوند و دم درب می ایستاد و بانوان هنگام خروج 

مواظب بود.«
بیش از هر چیز دل برادر را سوزانده و اشکش را اما آنچه بعد از شهادت 
همراهی شــهید برای پیاده روی اربعین امسال روان کرده است، وعده 
همراهی با برادر ناتمام ماند و با زیارت واقعی ارباب به است؛ قولی که برای 
که برای اربعین به کربال مشــرف شدم، شــهید به منزل ما ثمر نشست: »پارسال 

دیگر من هم می خواهم با شما هم سفر شوم؛ گفتم پس خودت حواست آمد و گفت که سال 
و مدارکت را آماده کن. چون نظامی بود باید مجوز می گرفت و مقدماتی را باشد و گذرنامه 

فراهم می کرد. 40 روز پیش که با هم تماس داشتیم دوباره تاکید کرد 
که امسال من هم اربعین می آیم کربال؛ گفتم باید در سامانه ثبت نام 
کنی و روادید بگیری. 20 روز قبــل که دوباره تماس گرفت، 

پرسیدم مدارکت برای سفر آماده است؟ گفت آماده است ولی ممکن است به ماموریتی 
بروم و برگردم؛ گفتم نکند می خواهی سوریه بروی؟ گفت بله، ولی تو به کسی چیزی نگو؛ 
هیچ کس نمی داند. به مادر هم چیزی نگو، هیچ کس جز من و تو نمی داند؛ همان زمان بود 
که دلم ناگهان فروریخت.«سه روز قبل از اعزام شهید به سوریه، برادر در منزل مادر، شهید 
را به کناری می کشد و دوباره از رفتنش سوال می کند و می گوید رفتنت قطعی است؟ 
پس اربعین را چه می کنی؟ که پاسخ می شود » ان شاءا... از سوریه خودم را 
به کربال می رسانم«. شهید پیش از اعزام خمس مالش را هم حساب 
می کند و از برادر می خواهد تا آن را بــه دفتر مقام معظم رهبری 
برساند. پنجشنبه دو هفته پیش یعنی 20 مهر ماه که برادر با 
شــهید تماس می گیرد تا بگوید خمس را پرداخت کرده و 
قبضش آماده است، شهید حسین آقادادی می گوید که تا 
ساعتی دیگر به تهران می رسد و با هواپیما اعزام می شود، 
حاللیت می طلبد و گوشی را قطع می کند؛ اما آن طرف 
خط برادر با گریه دوباره تماس می گیرد و از شــهید 
می خواهد تا در ســوریه هم به او زنگ بزند؛ اما این 
آخرین تماس آنها می شود و برادر در چشم انتظاری 

تماس او از سوریه باقی می ماند.     

روایتی از یک سفر ناتمام؛

حسین از مسیر سوریه کربالیی شد

سوی شـهر مـا 

شهیدی آوردنـد

30 سال است که از پایان جنگ هشت سال دفاع مقدس می گذرد؛ اما همچنان تفحص پیکر شهدا ادامه دارد؛ هنوز هم مادرهای بسیاری منتظر  حمید وکیلی 
بازگشت پیکر گل های پرپر خود هســتند؛ مادرهایی که سی و اندی ســال پیش فرزندان خود را برای دفاع از میهن به جبهه فرستادند اما پیکر 

فرزندانشان را هنوز ندیده اند.
تا کنون فقط شاید چند استخوان از پیکر شهدای هشت سال دفاع مقدس مانده باشد که توسط سپاه پاسداران و تیم های تفحص، با آزمایش های مختلف شناسایی 
می شوند و بعد به خطه و شهر خود باز می گردند. از حدود یک هفته پیش 5 شــهید دفاع مقدس وارد شهر اصفهان شدند و به انتظار سی ساله خانواده هایشان 
پایان دادند. اسامی شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس به این شرح است: شهید غالمرضا یبلویی  فرزند اسفندیار، شهید علی اصغر شیبانی سلفی فرزند علی، 

شهیدمحمدآقا جهانگیری فرزند بهرام، شهید اصغر ربیعی  فرزند محمد علی، شهید سیف ا... آقا تهرانی فرزند غالمعلی.
به ترتیب اسامی این شهدا، 3 شهید اول از طریق آزمایشات DNA و دو شهید آخر از طریق نام ، لباس ، پالک و هویت شناسایی شده اند.

روز گذشته مراسم وداع با پیکر این شهدا در سپاه صاحب الزمان)عج( و با حضور خانواده آنها برگزار شد.
طباطبایی از ایثارگران سپاه صاحب الزمان)ع( و از مسئوالن برگزاری این مراسم در گفت و گو با زاینده رود اظهار کرد: روز گذشته همزمان با سالروز 

شهادت حضرت رقیه)س( مراسم وداع با 5 شهید دفاع مقدس برگزار شد.
وی افزود: در این مراسم خانواده شهدا دیدار و وداعی با عزیزان خود داشتند. این مراسم با سخنرانی آغاز و پس از آن، با مداحی و درد دل خانواده ها 

با شهیدانشان پایان یافت.«
این مسئول ادامه داد: مراسم ذکر شده با هدف وداع خانواده ها با شهدایشان برگزار شد که هر 5 شهید از شهدای هشت سال دفاع مقدس بودند 

که به طور کامل هم شناسایی شده بودند.
وی با بیان اینکه این شهدا مربوط به سال های 61 تا 66 بودند، گفت: امروز ساعت 9 مراسم تشییع این 5 شهید از میدان فیض اصفهان به سمت گلستان 

شهدا برای خاکسپاری با حضور پرشور مردم استان برگزار خواهد شد.
در هیاهوی درد دل خانواده های شهدا با عزیزانشان در این مراسم، صدای دختر شهیدی با ناله های سوزناک به گوش می رسید. این خانم، دختر 

شهید سیف ا... آقا تهرانی بود.
فاطمه آقا تهرانی در گفت و گو با زاینده رود گفت: پدرم یک مرد مومن و متدین بود که نماز شب شان ترک نمی شد.

وی با بیان اینکه بحث حجاب برای شهید سیف ا... آقا تهرانی بسیار مهم بود که تمام دختران خود را از سن 4 سالگی دعوت به چادر سرکردن 
می کرد، افزود: واقعا در وضعیت کنونی ما مدیون این شهدا هستیم؛ چرا که فامیل ها و آشنایان خود این شهید حجاب های خود را مدیون 

وجود این شهید می دانند.
این فرزند شهید با بیان اینکه شهید آقا تهرانی تمامی کارهایش با بقیه مردم فرق داشت، تاکید کرد: بنده دختر اول شهید آقاتهرانی 

هستم. ما سی و پنج سال منتظر بازگشت پدرم بودیم؛ 16 سالم بود که رفت و فرزندی یک ساله داشتم.
وی با بیان اینکه حفظ دین و ایمان توسط مردم ایران مهم ترین پیام شهید سیف ا... آقاتهرانی است، ادامه داد: از همه مردم ایران 

درخواست داریم تا به این پیام های شهدا توجه جدی داشته باشند.

د 
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ن 
پایا

 به 
ی

ظار
م انت

چش

وداع با شهدای مدافع حرم 
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مسی، سوژه تهدید داعش شد
ستاره آرژانتینی بارسلونا توســط گروه داعش به صورت رسمی تهدید شد.گروه تروریستی 
داعش تصویری از لیونل مســی پشت میله های زندان منتشــر کرده تا به وسیله آن رخداد 

جام جهانی 2018 در روسیه را تهدید به بمب گذاری کند.

سوژه روز

خبر روز

پاسخ روز

ناکامی از نوع آلمانی!
در تاریخ دربی مربیان خارجی متعــددی روی نیمکت یکی از دو 
تیم یا هر دو تیم حضور داشته اند که در این میان سهم پرسپولیس 
در این سال ها بیشــتر از رقیب دیرینه اش 
بوده اســت. حاال پس از ۴1 سال دو 
مربی خارجــی روی نیمکت هر 
دو تیم حضور داشته و سکان 
هدایت سرخابی ها را بر عهده 
خواهند داشت. آخرین بازی 
که دو تیم از مربیان خارجی 
اســتفاده کردند، مربوط به 
۴1 ســال پیش بود که کونوف 
هدایت سرخپوشــان را بر عهده 
داشــت و رایکوف روی نیمکت 
استقالل نشسته بود.با وجودی که پرســپولیس آخرین برد خود 
در دربی را با برانکو به دســت آورده، اما آخرین برد اســتقالل در 
دربی با مربی خارجی به ۴0 سال پیش برمی گردد که استقالل در 
دربی بیستم با هدایت »جگیچ« موفق شد با سه گل پرسپولیس 
را شکســت دهد. وینفرد شــفر با حضور در دربی 8۵، مسن ترین 
مربی تاریخ دربی خواهد شــد. پیش از او، راینر سوبل و مصطفی 
دنیزلی پیرترین مربیان حاضر در دربی بودند. دربی 8۵ پنجمین 
 بازی خواهد بود که یــک مربی آلمانی هدایت یکــی از دو تیم را 
بر عهده دارد. پیش از این راینر سوبل )2 بازی(، یورگن گده و رولند 
کخ مربیان آلمانی بودند که سابقه حضور در این دیدار حساس را 
داشتند و هیچ کدام هم موفق به کسب پیروزی در این بازی نشدند. 
وینفرد شفر در صورت پیروزی می تواند نام خود را به عنوان اولین 

مربی آلمانی پیروز در تاریخ دربی ثبت کند.

هافبک تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز امیدوار است که 
اولین دیدارش برای این تیم پس از دوران مصدومیت 
را با پیروزی پشت سر بگذارد.سینا عشوری با اشاره به 
روند این تیم در 10 هفته نخســت لیگ برتر، افزود: با 
توجه به مصدومیت ها و محرومیت ها تراکتورســازی 
بهتر ین نتایج را گرفته اســت، امیدوارم پاقدمم برای 

تراکتور خوب باشد و بردهای تراکتورسازی آغازشود.
سرمربی آلمانی اســتقالل با حرف هایی که در مورد مهدی 06

رحمتی زد، نشــان داد سیاســت حفــظ ســکو در دربی را 
می شناسد.وینفرد شفر در آخرین اظهارات خود عنوان کرده 
که رحمتی و خسرو حیدری از ارکان تیم من محسوب می شوند 
و باید باعث پیشرفت جوان ترهای تیم باشند.رحمتی با توجه به 
سابقه بازی در دربی و تجارب زیادش می تواند در بخش روحی 

و روانی به استقالل درآستانه دربی کمک کند.

 اســتقاللی ها انگیزه زیادی برای پیروزی در دربی دارند. دلیل 
این موضوع هم چیزی نیســت جز پاداش ویژه ای که در صورت 
بردن این بازی نصیب آبی ها خواهد شد. به نوشته خبر ورزشی، 
اســتقاللی ها در صورت کسب ســه امتیاز این بازی، نفری 1۵ 
میلیون تومان پاداش خواهند گرفت. این اتفاق در شرایطی رخ 
می دهد که مدیران پرسپولیس هنوز صحبتی درباره پاداش دربی 

انجام نداده اند.

سیاست آلمانی شفر در قبال رحمتی امیدوارم پاقدمم خوب باشد

مستطیل سبز

مهدی تاج:

استقالل به جام باشگاه های 
آسیا نمی رسد

 رییس فدراسیون فوتبال در دیدار با استاندار کردستان  
گفت: حال و هوای فوتبال در کشور از حیث ملی خوب و 

تنها تیمی در جهان است که پنج ستاره دارد.
مهدی تاج عنوان کرد:  ایران، جزو کشورهایی است که 
در رده های بزرگســاالن، جوانان، نوجوانان، فوتسال 
و فوتبال ســاحلی در جام های جهانی شــرکت کرده 
است.وی ادامه داد:  بدهکاری باشگاه ها به خصوص تیم 
استقالل، معضل بزرگی برای فدراسیون است و به همین 
دلیل ممکن است این تیم، جام باشگاه های آسیا را از 
دست بدهد.تاج افزود:  استان کردستان سهم خوبی از 
نظر حضور بازیکنان در تیم های ملی به خصوص بانوان 
دارد و در تمام رده های بانوان بازیکنان در تیم های ملی 

حضور دارند.
رییس فدراســیون فوتبال اظهار کرد:  توجه به فوتبال 
ساحلی در استان کردســتان می تواند بازدهی بسیار 

خوبی داشته باشد.
وی افزود: یزد یکی از استان هایی است که ساحل ندارد، 
اما تیم اول کشور در فوتبال ساحلی است که کردستان 
هم از نظر بنده ایــن توانایی را دارد که بــه مانند یزد 
بدرخشد. تاج تصریح کرد:  فوتبال ساحلی یکی از رشته 
های کم هزینه است که کردســتان با توانایی که دارد 
می تواند در آن موفق شــود. رییس فدارسیون فوتبال 
عنوان کرد: راه حل رفع اعتیــاد و معضالت اجتماعی 
حمایت از ورزش است که فوتبال یک رشته همه گیر 
و فوتبال ساحلی یکی از رشــته های کم هزینه است.
وی افزود: از بین بردن و عــدم حمایت از ورزش یعنی 
ساختن زندان که به دلیل این اهمیت باید نهادی مانند 
شهرداری به این امر توجه داشته و حمایت از ورزش را 

در یکی از اولویت های خود قرار دهد.
تاج گفت: در تمام استان ها حمایت 
شــهرداری ها از تیم های ورزشی 

یکی از اولویت های آنهاســت که 
شهرداری ســنندج و 

سایر شهرداری های 
استان نیز باید این 
امــر را در اولویت 

خود قرار دهد.

 سرمربی ذوب آهن اصفهان تصمیم به تغییر در لیست بازیکنان خود در 
نیم فصل رقابت های لیگ برتر دارد.تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تا پایان 
هفته دهم رقابت های لیگ برتر با کســب 12 امتیاز در رده هشتم قرار 
گرفته است و در آخرین دیدارش نیز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب میهمان 
خود پارس جنوبی جم شــد. تیمــی که هــواداران ذوب آهن اصفهان 
انتظار داشتند با حضور امیر قلعه نویی در رأس کادر فنی اش به یکی از 
 مدعیان قهرمانی در لیگ برتر تبدیل شود، تا به اینجای فصل ناکام مانده؛
قلعه نوعی هم که بابت باخت سنگین تیمش در بازی با پارس جنوبی جم 
ناراحت است به چند بازیکن خود هشدار داده است که با ادامه این روند 

جایی در لیست بازیکنان ذوب آهن در نیم فصل دوم نخواهند داشت.

گادوین منشــا به دلیل بدقولی مدیران باشگاه در پرداخت مطالباتش 
ناراحت است.منشــا تا قبــل از اینکه در تمرینات پیــش از آغاز فصل 
پرسپولیس حاضر شود ۴0 درصد پول خود را از باشگاه جدیدش دریافت 
کرد و قرار شد پاداش گلزنی ها و مابقی قراردادش را طی حقوق ماهیانه 
دریافت کند. در 3 ماهی که از آغاز لیگ می گذرد منشا نه پاداشی دریافت 
کرده و نه حقوقی و همین مورد باعث شد او به نشانه اعتراض به باشگاه 
پرسپولیس برود. گفته می شود حضور او در باشگاه نتیجه ای نداشته و به 
همین دلیل منشا گالیه اش را نزد برانکو برده است. سرمربی پرسپولیس 
به او قول داده که بعد از دربی، شــخصا پیگیر مشکالت مالی او و سایر 

شاگردانش خواهد شد.

استارت قلعه نویی برای 
تغییرات در ذوب آهن

به نظر می رسد کل کل گری لینه کر، اســطوره فوتبال انگلیس با 
بنزما، زیدان و مطبوعات اسپانیا تمامی 
ندارد.موضوع از وقتی شــروع شد 
که لینه کــر از بنزما انتقاد کرد 
و مدعی شد که درباره مهاجم 
رئال، اغراق شده و بیش از حد 
از او تمجید شــده است. این 
صحبت ها بی پاســخ نماند و 
زیدان در مصاحبه ای، ضمن رد 
صحبت های لینه کر مدعی شد که 
بنزما بهترین مهاجم جهان برای 
رئال است. پس از این موضوع، لینه کر نیز از 
این ادعای زیدان ابراز خوشحالی کرد که آنها به خاطر داشتن بنزما، 
دیگر به دنبال هری کین نخواهند آمد. پس از رد و بدل شــدن این 
صحبت ها، روزنامه مارکا با انتشار مطلبی ، کارنامه لینه کر را مورد 
بررسی قرار داد و مدعی شد که لینه کر نیز تحت تاثیر رسانه ها بزرگ 

شده و در موردش اغراق فراوانی انجام شده است.
 حال لینه کر، با منشــن  کردن روزنامه مــارکا در توئیتر، بار دیگر 
نوشت:» اغراق شــده« در واقع لینه کر معتقد است که خودش نیز 

جزو بازیکنانی است که در موردشان اغراق می شد.

پاسخ »لینه کر« به ادعای اخیر مارکا

مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ اعالم کردکه  اگر رسانه ای 
بخواهد از دربی تصویربرداری کند، ابتدا 
باید با شرکت اسپانســری قرارداد 
امضا کند.ســعید فتاحی درباره 
ممنوعیت حضــور دوربین ها 
در دربی گفت: در این مسابقه 
فقط دوربین های پخش زنده 
اجازه تصویر برداری خواهند 
داشــت و هر رســانه  دیگری 
که بخواهــد تصویربــرداری از 
دربی داشته باشــد باید با شرکت 
اسپانســری  که ما با او قرارداد امضا کرده ایم 
مذاکره کند و بعد از بســتن قرارداد و گرفتن نامه از این شرکت در 
دربی حضور یابد. مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ با بیان اینکه 
این تصمیم تا این لحظه قطعی است،تاکید کرد: به جز دوربین های 
پخش زنده شبکه 3 سیما، قطعا اگر رسانه ای حتی توسط عکاس خود 
در ورزشگاه فیلمبرداری کند، با شکایت شرکت اسپانسری روبه رو 
خواهد شد. وی در خصوص محرومیت مســلمان و غفوری توسط 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال عنوان کرد: هنوز در این رابطه خبری 
نداریم، اما تاکنون هیچ نامه ای به سازمان لیگ مبنی برمحرومیت یا 

عدم محرومیت این دو بازیکن به دست ما نرسیده است.

فیلمبرداری از دربی ۸۵ ممنوع شد!

باشــگاه گیتی پســند مدعی شــده به دنبال برگزاری جام 
باشگاه های فوتســال جهان در اصفهان است و اولین جلسه 
مربوط به هماهنگی آن نیز دوشــنبه با حضور عباس ترابیان 
)رییس کمیته فنی فوتسال( در دفتر باشگاه برگزار شد.این در 
حالی است که مطرح کردن این ادعا بیشتر شبیه برداشتن یک 

سنگ بزرگ است.
اولین دوره این مسابقات تیر 13۹2 به میزبانی کویت با عنوان 
»جام کوچک باشگاه های جهان« برگزار شد و تیم دبیری تبریز 
به عنوان نماینده ایران با السد قطر، اسپرت کولونیال پاراگوئه 
و القادسیه کویت در مرحله گروهی مسابقات پیکار کرد. گفته 
می شد از سال بعدی قرار است این مسابقات زیر نظر و حمایت 
فیفا قرار بگیرد، اما تا سه ســال هیچ کشوری پیش قدم نشد 
و باالخره شــیخ های قطر با بودجه ای هنگفت در سال 13۹۵ 
تیم های مطرح جهان را گرد هم آوردند تا این مسابقات با شکوه 

فراوانی برگزار شود.
دومین دوره جام باشگاه ها از تیرماه سال گذشته با حضور 
هشــت تیم برتر دنیا به همت فدراسیون فوتبال 
قطر و لیگ فوتسال اســپانیا در ورزشگاه 
علی بن حمد السد دوحه برگزار شد 
و شش تیم از قاره های آسیا، 
اروپا و آمریکای جنوبی 
درآن شــرکت 
کردنــد. 

اینتر مویستار و بارسلونا از اسپانیا، کارلوس باربوسا و مگنوس 
از برزیل، دینامومسکو از روسیه و تاسیسات دریایی از ایران و 
الســد و الریان از قطر تیم های حاضر در این دوره از مسابقات 
بودند. هر چند این تیم ها در دنیای فوتســال، جزو بهترین ها 
محسوب می شــوند، اما برای اینکه بتوان نام جام باشگاه های 
جهان روی مسابقات گذاشت، باید از تمام قاره ها در مسابقات، 
تیم پذیرفته شود در حالی که هیچ تیمی از آمریکای شمالی، 
آفریقا و اقیانوسیه به بازی های قطر دعوت نشده بود و فیفا نیز 

آن را به رسمیت نشناخت.
همچنین تنها تورنمنت معتبر جهانی فوتســال که زیر نظر 
فیفا برگزار می شــود، جام جهانی اســت و مســابقاتی چون 
جام باشــگاه های جهان و جام بین قاره ای تنهــا در حد یک 
تورنمنت چندجانبه با میزبانی کشــورهای عربی برگزار شده 

است.
در این میان علیرضا جنتی، مدیرعامل باشــگاه گیتی پسند 
اصفهان درباره میزبانی از مسابقات جام باشگاه های فوتسال 
جهان گفته است: 80 میلیون ایرانی میزبان جام باشگاه های 
جهان هستند نه گیتی پسند و شــهر اصفهان. پس یک عزم 
 ملی باید صورت پذیــرد و حمایت همه جانبه مســئوالن را 

می طلبد.
در حالی باشگاه گیتی پسند پیشنهاد اسپانسری و میزبانی از 
جام باشگاه های فوتسال جهان را ارائه داده که آخرین رویداد 
بین المللی برگزار شــده در ایران مربوط به مسابقات انتخابی 
جام ملت های آسیاست که باناهماهنگی بسیاری در تبریز برگزار 

شد و بارها عباس ترابیان به عنوان مسئول هماهنگی تورنمنت، 
از عدم همکاری نهادهای مرتبط انتقاد کرد.

یکی دیگــر از مســائلی که می تواند ســد راه انجــام چنین 
رویدادهایی در ایران باشــد، چگونگی تامین منابع مالی آن 
است. تاکنون بارها قول حضور تیم های بزرگ جهان در ایران از 
سوی کمیته فوتسال داده شده، اما هر بار در دقیقه ۹0 حضور 
تیم هایی مثل برزیل و اسپانیا به دلیل نبود اسپانسر لغو شده 
است. جدیدترین وعده ای که از ســوی عباس ترابیان در این 
زمینه داده شد، مربوط به تورنمنت چهارجانبه با حضور تیم های 
آرژانتین، روسیه و قزاقستان است، اما با وجود ارسال دعوت نامه 
به این سه کشور هنوز برگزاری تورنمنت به دلیل عدم استقبال 

اسپانسرها قطعی نشده است.
از طرفی دالرهایی که شیخ های قطر و کویت در دو دوره قبلی 
جام باشگاه های جهان خرج کرده اند، توقع باشگاه های شرکت 
کننده را باالبرده و باید توجه ویژه ای به امکانات و منابع مالی 
پیشنهاد دهنده ایرانی این تورنمنت داشت. باشگاه گیتی پسند 
که مدعی برگزاری جام باشگاه های جهان شده در فصل های 
اخیر لیگ برتر بدهی سنگینی به بار آورده و بازیکنان و مربیان 
بسیاری از این باشگاه اصفهانی طلبکار هستند. گروه صنایع 
گیتی پسند دو سال پیش تا مرز ورشکســتگی پیش رفت و 
حتی مسئوالن آن درباره ادامه باشگاه داری تجدید نظر کردند. 
بنابراین پیشنهاد میزبانی از رویداد بزرگی چون جام باشگاه های 
جهان توسط این باشــگاه و با توجه به امکانات موجود، سنگ 

بزرگی است که نزدنش محتمل  است.

ســرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان در خصوص ثبت نام 
کاندیداهای انتخابات ریاســت فدراســیون تکوانــدو عنوان کرد: 
تکواندوی ایران در دنیا ثابت شــده، قوی و صاحب ســبک است اما 

مدیریتی است. در حال حاضر مشــکل تکواندوی ایران 
من نمی گویم چه کسی انتخاب شود، اما 
چه پوالدگر و چه کالنتری باید این هنر 
را داشته باشند تا بتوانند مجددا اتحاد 
و همبستگی گذشته تکواندوی ایران 

را احیا کند.
رضــا مهماندوســت افــزود:  در 
حــال حاضــر مشــکل تکواندوی 
گســیختگی  هــم  از  ایــران 
قلب هاســت و ماننــد فیلم های 

هنــدی دل همــه در تکوانــدوی 
ایران شکســته اســت. کســی باید به عنوان رییس فدراســیون 
 انتخاب شــود که این قلب ها را بــا هم وفق بدهد تا اتحاد گذشــته 
به وجود بیاید. تکواندوکاران ما کسانی هستند که در گذشته موفق به 
کسب مدال های ارزشمند می شدند و مربیان خوبی نیز در تیم ملی 
حضور دارند که کار خود را بلد هستند، اما به دلیل عدم همدلی پشت 
تیم، بازیکنان ما با ترس و لرز در میدان مسابقه حاضر می شوند و این 

موضوع به کل تیم لطمه وارد می کند.

سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی ایران در پاسخ به این سوال که با 
توجه به مشکالت او با رییس فعلی فدراسیون تکواندو خیلی ها انتظار 
حمایت او از کالنتری را دارند،گفت: در جایگاهی نیســتم که بگویم 
چه کســی صالحیت حضور در انتخابات را دارد یا ندارد و گذشــت 
زمان این صالحیت را ثابــت خواهد کرد. من هیچ دخالتی 
نمی توانم در این خصوص داشته باشم 
و بگویم حضور کالنتری در انتخابات 
خوب است یا حتی پوالدگر در صورت 
انتخاب تفکرات دیگری خواهد داشت و 

هیچ دخالتی نکنم بهتر است.
مهماندوســت در پایان به تسنیم گفت: 
من حرف اصلی را زدم و معتقد هســتم 
هر کسی انتخاب می شود باید این هنر را 
داشته باشد تا همه جامعه تکواندو را یکدل 
و همدل کند. اگر پوالدگــر ماند باید این 
هنر را داشته باشد تا شــرایطی را ایجاد کند تا همه خانواده تکواندو 
را همدل کند و در صورتی که این توانایی را ندارد نباید در انتخابات 
شرکت کند. کالنتری نیز باید همین هنر را داشته باشد و در صورت 
انتخاب به عنوان رییس فدراسیون تکواندو شرایط را برای مخالفین 
خود نیز مهیا کند تا یکدل و یک نفس برای بهترین نتیجه تالش کند 

و در غیر این صورت این داستان ادامه دار است.

نقل قول روز

آخرین حضور آشتیانی در امجدیه
درگذشت ابراهیم آشتیانی، مدافع راست اسبق پرسپولیس و تیم ملی که مدتی بود در بستر 
بیماری به سر می برد، خبر غیر منتظره ای بود. پیکر این پیشکسوت ارزشمند فوتبال ایران 
در ورزشگاه شهید شیرودی یا همان امجدیه سابق تشییع و در بهشت زهرا، قطعه نام آوران 

به خاک سپرده شد.

قاب  روز

اعتراض منشا؛ 

پولم را کی می دهید؟

اصفهان میزبان جام باشگاه های جهان می شود؟  

رویای دست نیافتنی گیتی پسند

رضا مهمان دوست:

دل همه در تکواندوی ایران شکسته است رکورد روز

مهاجم 18 ساله آرسنال  که بعد از حضور ونگر در این تیم متولد 
شد، با گلزنی برابر نوریچ به اولین بازیکن 
تاریخ آرسنال تبدیل شد.آرسنال در 
حالی که  سه شنبه شب تا دقایق 
پایانی با یک گل از نوریچ عقب 
بود بــا گلی کــه انکیتای 18 
ساله به ثمر رســاند، توانست 
بازی را به تســاوی بکشاند و 
در وقت های  اضافــه باز هم این 
بازیکن گلزنی کرد تا آرســنال با 
برتری برابر نوریچ راهی مرحله بعد 
شــود. ادی انکیتا تبدیل به اولین بازیکنی شد 
که بعد از حضور آرسن ونگر در آرسنال متولد شد و برای این تیم 
گلزنی کرد. این بازیکن جوان متولد ماه می 1۹۹۹ اســت،  یعنی 
دقیقا سه سال بعد از اینکه ونگر به عنوان سرمربی آرسنال انتخاب 
شد، به دنیا آمد.سرمربی فرانســوی در طول مدت حضورش در 
آرسنال سه قهرمانی در لیگ برتر را به دست آورده است و هفت بار 

هم این تیم را به قهرمانی در جام حذفی رساند

 رکورد جالب
 مهاجم ۱۸ ساله آرسنال

پاداش استقالل برای برد در دربی
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اخطار اجرایی
8/135 شماره: 1377/91 ش 6 به موجب رای شماره 2002 تاریخ 91/10/30 حوزه 6 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید خنجری 
سینی محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 124/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سرسید چک موصوف 91/7/2 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له نعمت ا... نصر آزادانی به نشانی اصفهان خ آتشگاه 
خ بهشت جنب دبیرستان آزادگان منزل شخصی، 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:22447 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/136 شماره: 951064 ش 8 به موجب رای شماره 960997679693802204 تاریخ 
96/2/5 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سعید قربانی فرزند امیدعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 58/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/390/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکهای مذکور 913819 ل/45-95/8/1  و 913817 ل 
/45-95/8/13 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
محکوم له محمد رمضانی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان اتوبان خرازی کوی حبیبی 
پ 222 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:22861 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/137 شماره: 951531 به موجب رای شماره 9609976793801000 تاریخ 91/3/22 
حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
اکبر دانشور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 73/200/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 3/150/000 ریال بابت خسارت دادرسی و هزینه های نشر 
آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به شــماره های 63417-95/8/30 و 634163-95/6/5 و 634169-

95/7/25 و 634172-95/8/30 و 634168-95/7/10 و 634157-95/5/25 و 
634164-95/6/25 و 730160-95/7/25، مشــخصات محکوم له: قاسم افشاری با 
وکالت آقای رحمان جنت به نشانی اصفهان هشت بهشت غربی حد فاصل بزرگمهر و 
گلزار ساختمان وکال ط دوم، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
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:22896 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
8/139 شماره: 951530 به موجب رای شماره 9609976793801023 تاریخ 96/3/22 
حوزه 8 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد علی عزیزی همامی فرزند ســیروس به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/885/000 ریال خسارت 
دادرسی وهزینه نشــر به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق هزینه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 368164-95/6/13 و 790798-

95/1/30 ونیم عشر حق االجرا، مشخصات محکوم له: قاسم افشاری با کالت رحمان 
جنت دستجردی به نشانی اصفهان خ هشــت بهشت غربی حد فاصل بزرگمهر و گلزار 
ســاختمان وکال ط 2،  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، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:22895 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/141 شماره: 960033 ش 33 به موجب رای شماره 9609976796301287 تاریخ 
96/5/10 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رضا محمد زاده ویشکی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت بیست 
و پنج میلیون ریال وجه چک به شــماره 276099 مورخ 88/2/2 عهده بانک صادرات 
و پرداخت یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرســی و دویست و 
چهل هزار ریال هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 88/2/2 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له مصطفی محمدی به نشانی اصفهان خ آتشگاه 
خ ش حجازی کوی محمدی کوی عالمه طباطبایی بن بنفشه پالک 86 و پرداخت نیم 
عشــر حق اجرا. 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:22834 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/142 شماره: 951199 ش 33 به موجب رای شماره 9609976796300287 تاریخ 
96/2/14 حوزه 33 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه 1- علیرضا عرب زاده چمگردانی به نشانی خ زرین شهر لنجان چمگردان 
خ شهدا خ صیاد شیرازی کدپســتی 847817164  2-  امیر حسین جدیدیان به نشانی 
مجهول المکان، آقای علیرضا عرب زاده چمگردانی محکوم است به حضور در دفتر اسناد 
رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو وانت دوکابین مزدا تیپ بی 2000 مدل 85 
به شماره انتظامی 795 ن 18- ایران 23 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 530/000 ریال 
بابت هزینه خالفی از سوی آقای امیر حسین جدیدیان و محکوم علیه ها به نحو تساوی 
محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له قاسم ســلمانیان با وکالت علیرضا حیدری 
به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبه روی دادگستری بن بست کیهان 3 طبقه همکف و 
همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:22865 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )251 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

8/143 شماره: 960105 به موجب رای شماره 9609976794800605 تاریخ 96/5/22 
حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حجت اله حسینی شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چک ها ) 2114/543800-96/1/27 به مبلغ 
10/000/000 ریــال( ) 1572/846747- 95/4/27 به مبلــغ 10/000/000( لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له سعید انوریان فرد شــغل آزاد به نشانی خ سروش نبش 
خ حکیم شفایی اول منزل شــخصی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و 
همچنین پرداخت هزینه نشــر آگهی  )رای صادره غیابی است(. 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 محکــوم 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22893 شــعبه 18 
 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )204 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

8/144 شماره: 951558 ش 7 به موجب رای شــماره 9609976793702048 تاریخ 
96/4/18 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه امین خاموشی فرزند بابا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پنج میلیون و دویست و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک 94/12/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان عادل رئیسیان با وکالت 
مرضیه رئیسیان فرزند علی اکبر به نشانی شــهرصا خ شهید بهشتی کوچه باغ بزرگ و 
پرداخت نیم عشر حق اجرا. 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، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:22859 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/145 شماره: 950691 به موجب رای شماره 2099-950 تاریخ 95/11/17 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالرضا 

مرادی فرزند سیفور شغل کارگر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
16/290/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 490/775 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 95/5/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان ماجد آسیایی فرزند عباس شغل کارمند به نشانی خانه اصفهان بنفشه شمالی 
 اطلس شــرقی کوچه گلریز به انضمام نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم 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 تســلیم کند و اگر مالــی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:22851 شــعبه 
 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )181 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

8/146 شماره: 951482 به موجب رای شماره 9600458 تاریخ 96/3/6 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد قاسمی برسیانی 
فرزند عزیزاله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/565/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها به ترتیب چک 053424 
مورخ 94/10/20 و چک 053407 مورخ 94/8/30 و چک 053422 مورخ 94/9/30 و 
چک 053421 مورخ 94/9/20 وچک 053423 مومــرخ 94/10/10 و چک 053405 
مورخ 94/8/10 و چک 053420 مــورخ 94/9/10 و چک 053440 مورخ 94/10/10 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا جوزدانی فرزند یداله به نشانی اصفهان 
خ امام خمینی خ شهیدان کاظمی خ ملت کوچه امید نبش کوچه بنفشه پ 82 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:22849 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )235 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

8/148 شماره: 960058 ش 20 به موجب رای شماره 9609976795000829 تاریخ 
96/5/7 حوزه 20 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آغازهرا محرک نژاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند خط تلفن همراه به شــماره 09132149019 به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 205/000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له پیمان میرزایی به نشانی 
اصفهان بزرگراه آقابابایی اطشاران شهرک میالد بلوک 7 واحدB 2 و نیم عشر دولتی. 
مادصه 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:22870 
 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )174 کلمه،

 2 کادر(

 مهرداد مهلوجی ، مدیر هماهنگی و نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری گفت: یک ساختمان تا 
۵ سال مهلت ساخت دارد و چنانچه در این زمان تکمیل نشود مالک می تواند با مراجعه به شهرداری، پرداخت 

مابه التفاوت عوارض و تمدید قراردادهای مهندسان ناظر ساختمان، به عملیات ساختمانی ادامه دهد.

چهره ها
مهلت احداث ملک طبق پروانه ساختمانی، ۵ سال است

رییس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس:

واردات بی رویه، کارخانه های 
نساجی را به تعطیلی کشاند

رییس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به سابقه بیش از هزار ساله صنعت نساجی در 

کشور و استان اصفهان، اظهار داشت: صنعت 
نساجی کشــور برای جلوگیری از رکود و 
تعطیلی، نیازمند حمایــت جدی دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی 
قاچاق گسترده پارچه از مرزهای کشور را 

مهم ترین معضل صنعت نســاجی برشمرد و 
افزود: واردات غیرقانونی از این مبادی چرخ تولید 

بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی نساجی را خوابانده و منجر 
به تعدیل و بیکاری بیش از هزاران کارگر شده است.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اشباع 
بازار کشور با محصوالت قاچاق، بیان کرد: تولیدات داخلی با وجود 
کیفیت باالی محصوالت خریداری ندارد و فروشندگانی که بیشتر 
اجناس مغازه آنها را کاالهای قاچاق پرکرده به دلیل کسب سودهای 

بیشتر کمتر به محصوالت نساجی کشور گرایش دارند.

شهردار اصفهان:

اصفهان ظرفیت توسعه همه جانبه 
توریسم را دارد

شهردار اصفهان در برنامه گفت وگوی ویژه شبکه اصفهان اظهار کرد:  
گردشگری ، اولویت اول برنامه های من است و این درحالی است که 

اصفهان ظرفیت این را دارد که به عنوان شهر اول 
گردشــگری ایران و حتی جهان معرفی شود. 

شهردار اصفهان تصریح کرد: ما می توانیم 
در زمینه توریســم های مذهبی صنعتی 
و ســالمت با اســتفاده از امــکان خواهر 
خوانده هــا، رونق را همراه با نشــاط برای 

مردم فراهم آوریم. نوروزی با اشاره به اینکه 
اصفهان با ۱۴ شهر، خواهرخوانده است، گفت: 

با توجه به این موضوع هم اصفهانی ها راحت تر به آنجا 
می توانند بروند و هم مردم آن کشور می توانند به اصفهان راحت تر 
ســفر کنند، حتی تعامالت در حوزه های صنعتی، علمی، پذیرش 
بیماران و سایر برنامه ها با این کشورها آسان تر است.وی تصریح کرد: 
در اصفهان تمامی زمینه ها برای افزایش همکاری ها میان کشور ها 
فراهم است، اما در این بین به همکاری تمامی دستگاه های شهری 
با یکدیگر نیاز است.شهردار اصفهان بیان کرد: سرمایه های عظیمی 
مانند میدان امام )ره(، خیابان چهارباغ، ســی و سه پل و ... در شهر 
اصفهان وجود دارد، اما باید با برنامه ریزی دقیق از این امکانات ارزش 
افزوده کســب کنیم. نوروزی تصریح کرد: باید رابطه خود با دیگر 
کشور ها را افزایش دهیم تا هم شاهد توریسم علمی باشیم و هم انواع 
توریسم رونق گیرد. این درحالی است که بسیاری از دانشگاه های 

بزرگ در اصفهان واقع شده اند.

با مسئوالن

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان:

موکب های  اصفهان روزانه از 
60 هزار نفر پذیرایی می کنند

رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات اصفهان با بیان 
اینکه امســال هر موکب باید یک مدیر اجرایی، سه نفر 
هیئت امنا و یک نفر روحانی داشته باشد، افزود: کمیته 
مرکزی تهران برای موکب ها پروانه صادر می کند و این 
پروانه به عنوان مجوز فعالیت موکب تلقی می شود و از 
این رو در سال جاری موکب ها شناســنامه دار شدند. 
مصطفی نوریان با بیان اینکه ظرفیت اسکان در کربال از 
۲۰۰ نفر به باال برای هر موکب در نظر گرفته شده است، 
ابراز داشت: در استان اصفهان ۶۵ موکب ثبت نام کرده 
و ۵۷ موکب ضمانت اجرایی گرفتند که از این تعداد پنج 
موکب در چزابه، دو موکب در شلمچه و یکی در مهران 
مستقر خواهد بود.وی با بیان اینکه ظرفیتی که وزارت 
کشور به عنوان سهم استان اصفهان اعالم کرده است، 
اسکان و پذیرایی روزانه از ۴۰ هزار نفر است، گفت: این 
در حالی است که با توجه به استقبال خوب مردم اصفهان 
برای راه اندازی موکب ۲۰ هزار اسکان و ۶۰ هزار نفر را 

پذیرایی می کنیم.

 رییس اداره خدمات شهری
 شهرداری اصفهان خبرداد:

 رژه محیط زیستی نونهاالن 
در چهارباغ بدون خودرو

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان اعالم 
کرد: تیــم آمــوزش اداره خدمات شــهری در منطقه 
ســه شــهرداری اصفهان با هماهنگی مهدکودک ها 
به برگــزاری رژه محیط زیســتی در چهارباغ همزمان 
 با اجرای طرح ســه شــنبه های بدون خــودرو اقدام 

کرد.
غالمرضا ساکتی گفت: در این رژه نونهاالن اصفهانی با 
گریم خاص موجودات و گیاهان زیست کره در چهارباغ 
عباسی حاضر شــده و با سر دادن شــعارهایی از قبیل 
»پالستیک نه«، »من زمین را دوست دارم« و خواندن 
شعرهای محیط زیستی، مردم و شهروندان را به رعایت 
اصول محیط زیست شــهری و مدیریت پسماند دعوت 
کردند.وی خاطرنشــان کرد: آموزش و فرهنگســازی 
خردساالن و اشــاعه آن به خانواده ها از طریق نونهاالن 
یکی از موثرترین روش های آموزش است و اداره خدمات 
 شــهری شــهرداری اصفهان به این امر توجه ویژه ای

 دارد.

رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان درباره  
جمع آوری برگ های پاییــزی از مناطق پرتردد شــهر به  
ایمنا می گویــد: با توجه به اینکه در فصــل برگ ریزان قرار 
داریم، به منظور نظافت و تمیزی شــهر اصفهان برگ های 
 پاییــزی بیشــتر از مکان هــای پرتردد شــهر جمع آوری

 می شود.
غالمرضا ساکتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: 
برگ های پاییزی در پارک های سطح شهر جلوه زیبایی به 
فضای شهر می دهند از این رو جمع آوری برگ های پاییزی 
بیشتر در مکان های پرتردد، پیاد روها و خیابان ها به صورت 

پیوسته انجام می شود.
وی ادامه می دهد: برای نقاط مرکزی و پربرگ شهر از جمله 
مناطق یک، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ شهرداری اصفهان، خودروی ویژه 

حمل برگ، پیش بینی شده است.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مکانی در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

به نام »چال برگ« تعبیه شــده است، اضافه می کند: بخش 
عمده برگ های جمع آوری شــده در این ســازمان به کود 
برگ تبدیل شــده و بخش دیگــری از آنها نیز بــه کارخانه 
 سازمان مدیریت پسماند برای تولید کود کمپوست فرستاده

 می شود.
وی خاطرنشــان می کند: اداره خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان به ۲۷۰ خــودروی خدماتی مجهز اســت که برای 
جمع آوری برگ های پاییزی ۳۰ دســتگاه خودرو عالوه بر 

خودروهای موجود در نظر گرفته شده است.
ســاکتی با اعالم اینکه ۲ هزار و ۵۸۹ کارگر پاکبان در امور 
خدمات شــهری و بازیافت، جمع آوری پسماند تر و خشک 
فعالیت دارند، اضافه می کند: در فصل برگ ریزان بین ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ کارگر پاکبان به این تعداد اضافه می شوند تا برگ ها 

را به صورت دپویی جمع آوری کنند.
وی خاطرنشان می کند: برگ ها در برخی از معابر و پارک ها 
به مدت یک تا دو روز به منظور فضاسازی حال و هوای پاییز، 

جمع آوری نمی شــوند تا این حس و حال به خوبی به مردم 
القا شود.

جمع آوری برگ درختان در 1۸ سیلو
در این بــاره مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان درگفت وگو بــا »ایمنا« مــی گوید: 
بسیاری از شــهرها برگ های پاییزی را پس از جمع آوری 
 می ســوزانند، اما ســوزاندن برگ در اصفهان ممنوع شده 

است.
 احمد سلیمانی پور با اشاره به اینکه در شهر اصفهان ۳ هزار 
و ۷۵۰ هکتار فضای سبز وجود دارد، ادامه می دهد: از بیش 
از ۳ میلیون اصله درخــت و درختچه اصفهان۲ هزار و ۳۰۰ 
تن برگ به زمین می ریزد که این برگ ها توسط ۱۵۰۰ نفر 
از نیروهای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

جمع آوری می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
اظهار می کند: حدود ۱۸ سیلو در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
اصفهان دایر شده که برگ های جمع آوری شده درختان در 
این سیلوها طی فرآیند فرآوری پس از ۹ ماه به »خاکبرگ« 

تبدیل می شوند.
 وی با اشاره به اینکه از برگ هایی که وارد سیلوهای مناطق 
۱۵ گانه شــهرداری اصفهان می شــوند، بیش از ۲ هزار تن 
خاکبرگ تولید می شــود، خاطرنشــان می کند: بیشترین 
برگ ها پس از پارک طبیعی ناژوان، در خیابان های چهارباغ 

عباسی، فردوسی و عباس آباد دیده می شوند.
سلیمانی پور از شهروندان خواست که در کنار برگ هایی که 
در پارک ها و کوچه ها جمع آوری می شود، زباله های خود 
را نریزند زیرا وارد شدن زباله به سیلوهای برگ، اثرات منفی 

به همراه دارد.
پاییز، تداعی تغییر پوشش طبیعت و دگرگونی 

سرشت سبز تابستان است
یک روانشــناس پیرامون تاثیرگذاری هــای فصل خزان در 
انسان، می گوید: مظاهر متحول طبیعت برگریزان به گونه ای 
است که روحیه و فکر انسان را شاد می کند و باعث فراغی بال 

و آسودگی خاطری می شود.
حسین محمدزاده اظهار می کند: پاییز نوعی تداعی از عوض 
کردن پوشش طبیعت و دگرگونی سرشت سبز تابستان است، 
این تداعی و تغییر از طریق بصری بر مردمان تاثیرگذار است 
پیام این تداعی در یک جمله خالصه می شــود و آن اینکه 
»خودمان را با الگوپذیری از فصل متحول کنیم، یعنی تفکر 
و اندیشه نو دریابیم.«گفته این روانشناس همچنین حاکی 
از آن اســت که پاییز، از منظر برخی خوب نیست؛ چراکه به 
گمان آنان این فصل حس جدایی از حیات را یادآور می شود؛ 
البته این نگرش به چگونگی شــناخت انسان از چرخه نظام 
طبیعت بستگی دارد، درحالی که باید به طبیعت نگاه چند 

وجهی داشت.

بعضی ها پاییز را پادشاه فصل ها می نامند، بعضی دیگر پاییز را فصل عاشقان و بهترین فصل دنیا می دانند، اما به 
نظرمن باید گفت پاییز فداکارتریِن فصل هاست که برگ ریزان آن هم برکت را به شهرمان »اصفهان« می بخشد.

2 هزار و ۳۰۰ تن برگ پاییزی در اصفهان»خاکبرگ« می شوند؛

سوزاندن برگ های پاییزی ممنوع!
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امام صادق   علیه السالم :
بدانید كه خداوند از انسان هايى كه دائما رنگ عوض مى كنند نفرت 

دارد، پس از حق و اهل آن جدا نشويد.
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 مقابله با بدقولی افراد
 با ۵ توصیه نتیجه بخش

دیگران همان طور با ما رفتــار می کنند که با آنها 
رفتار می کنیم، اما وقتــی صحبت از خوش قولی 
و مسئولیت پذیری باشد، ماجرا کمی پیچیده می 
شود، چون ساده ترین کار این است که اگر خطایی 
از دیگران دیدیم، هیچ نگوییم یا حتی خودمان در 
کوتاه مدت، همان رفتار را پیشــه کنیم. وقتی فرد 
را به خاطر بدقولی و مدیریــت ناکارآمد تعهداتش 
بازخواســت نمی کنیم، خودمان هم به بخشی از 
مشکل تبدیل می شــویم. دراین صورت، بی شک 
باید انتظار بدقولی ، بدعهدی، کارهای سرســری، 
بهانه هــای بیهــوده  بیشتروبیشــتر و درنتیجه 
اضطراب، ســرخوردگی و دل زدگــی افزون تر را 

داشته باشیم.
افراد بســیاری به تعهداتشــان پایبند نیستند و 
ارزشی هم برای قولشــان قائل نیستند. درمقابل، 
برخی افراد در مطالبه گری از دیگران ضعف دارند، 
ترجیح می دهنــد حرفی نزنند و امیدوار باشــند 
دفعه  بعد اوضاع بهتر پیش  برود. بیشــتر وقت ها 
چنین اتفاقی نمی افتد. در این مطلب چند راهکار 
برای مقابله بــا بدقولی و تقویــت مطالبه گری به 
شــما یاد می دهیم.برای تغییر، باید رویکرد تان به 
مدیریت تعهدات مختلــف زندگی  را اصالح کنید. 
متعهد بودن یعنی برای حرفتان ارزش قائل باشید 
و درعین حــال درمقابل بدعهــدی دیگران کوتاه 
نیایید. مســئولیت  ناپذیری و مطالبه گری نکردن، 
مشکالتی ایجاد می کنند که گاه پرهزینه  هستند: 
نه تنها راستی و اعتبارشما را خدشه دار می کنند، 

بلکه اطرافیانتان را هم تحت تاثیر قرار می دهند.
اگر در سازمانی کار می کنید که قول آدم ها ارزشی 
ندارد و مســئولیت پذیری و وقت شناسی چندان 
مهم نیست، بهتر اســت برای ایجاد تغییر دلخواه 
خود تالش کنید و اگــر تغییر را ممکن نمی دانید، 
برنامه ای برای ترک سازمان طراحی کنید. وقتی 
تصمیم تان را گرفتید، هرچه بود، گله و شکایت را 
کنار بگذارید. در ادامــه، چند راهکار کلیدی برای 
تقویــت مســئولیت پذیری و مطالبه گری معرفی 

می کنیم.
۱.ازپیشمشخصکنیدچهمیخواهید

نتیجه ضعیف مایه  شــکایت بســیاری از مدیران 
است، به خصوص مدیرانی  که در پایان کار متوجه 
می شوند خواسته هایشــان را از همان آغاز دقیقا 
مشــخص نکرده اند؛ بنابراین پیــش از پذیرفتن 
تعهــدی، باید خواســته خود را به صــورت کامال 
شــفاف مشــخص کنید. باید تعیین کنید در چه 
صورتی خروجــی را موفقیت آمیز می دانید. وقتی 
 خودتان مردد هســتید، چه انتظــاری از دیگران

 دارید؟

مهارتزندگی

سیرهبزرگان

 ایمان
مومنان دردرجات مختلف ایمانی قرار دارند. ایمان، دارای چهار رکن 
توکل ، تفویض ، رضا و تسلیم اســت. اگر این ارکان در وجود کسی  
وجود داشته باشد صاحب ســکینه و آرامش بوده و ایمانش مستقر 
است.آنهایی که دارای اعتقادی ضعیف و به زبان مدعی آن هستند 
و در امتحانات الهی کلمات کفرآمیــزی بر زبان می آورند وکارهای 
خالف انجام می دهند، ایمانشان غیر مستقر است. مگرنفرمود که 
» خدا دنیا را به دوست و دشمن می دهد، اما ایمان را به برگزیدگان 
از خلق خود عنایت می کند« لذا تعداد اهل ایمان واقعی و کامل در 

تاریخ بسیار کم بودند.
حارثه

 روزی رسول خدا صلی ا... علیه و آله نمازصبح را با مردم گزارد ، سپس 
در مسجد نگاهش به جوانی به نام حارثه بن مالک انصاری افتاد که 
چرت می زد و سرش  پایین می افتاد. رنگش زرد بود و تنش الغر و 
چشمانش به گودی فرو رفته بود. فرمود: حالت چطوراست؟ عرض 

کرد: مومن حقیقی ام.
فرمود: هرچیزی را حقیقتی است، حقیقت گفتار تو چیست؟ گفت: 
یا رسول ا... به دنیا بی رغبت شده ام ، شب را بیدارم و روزهای گرم را 
در اثر روزه تشنگی می کشم؛ گویا عرش پروردگارم را می نگرم که 
برای حساب، گسترده شده و گویا اهل بهشت را می بینم که درمیان 
بهشت یکدیگر را مالقات می کنند و ناله اهل دوزخ را درمیان دوزخ 
می شــنوم. پیامبر)ص( فرمود: این بنده ای است که خدا دلش را 
نورانی فرمود؛هنگامی که بصیرت یافتی، ثابت قدم باش. عرض کرد: 
یا رسول ا... از خدا بخواه که شهادت در رکابت را به من روزی کند! 
پیامبر)ص(فرمود: خدایا به حارثه شــهادت روزی کن. چند روزی 
نگذشت که ایشان لشکری را برای جنگ فرستاد و حارثه را هم درآن 
جنگ فرستاد.حارثه به میدان جنگ رفت و نه نفر را کشت و خود هم 

دهمین نفر از مسلمانان بود که شربت شهادت را نوشید.
جوانمردیوایمان

 شــاگردان و یاران امام صادق علیه الســالم به گــرد او حلقه زده 
بودند امام)ع( از یکی  از یارانش پرســید: به چه کسی فتی )جوان( 
می گویند؟ آن شخص درپاســخ گفت: آن کسی که در سن جوانی 
اســت. حضرت فرمود: با اینکه اصحاب کهف در سنین پیری بودند 
خداوند آنها را به خاطر ایمانی که داشتند با عنوان »جوان« یاد کرده 
است و درآیه 10 سوره کهف  می فرماید: یاد آور زمانی را که این گروه  
جوانان به غار پناه بردند. هرکس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا پیشه 

کند، جوانمرد است.

باغ 
کاغذی

رمان »عشــق در برابر عشــق« اثر امید کوره چی توسط              
انتشارات کتابستان معرفت به چاپ رسیده است. این رمان 
اثری با محوریت امام حســن مجتبی علیه السالم است که 
»هرمز« شخصیت خیالی داستان خدمت ایشان می رسد و 

داستان ادامه می یابد. 
»مرد ایســتاده جلوی برده فروش ، خضــوع خاصی برده  
فروش را  فرا گرفت، نیمچه تعظیمی کرد. زن بی هوا چشم 
ازخیرگی به افق برداشت و گل پالســیده اش را به سمت 

مرد گرفت. 

مرد به آرامی گل را گرفت و بعد سکه ای به برده فروش داد، 
به زن اشاره ای کرد و گفت: تو در راه خدا آزادی....«

 امید کوره چی نویسنده ای است که طی سال های اخیر با 
آثاری که در ژانر فانتزی و تخیلی خلق کرده برسر زبان ها 
افتاده و رمان هفت جن او توانست توجه مخاطبان بسیاری 

را به خود جلب کند.
 جلد دوم رمان هفت جن با عنوان لوســیا نیز سال جاری 
منتشر شده که این جلد هم توانسته توجه مخاطبان را به 

خود جلب کند.

عشق در برابر عشق 

بهترین پارک  های آبی آسیا )3(

دانستنی ها

گاهیتسلیدادندیگرانممکننیست

به مردی که یک پایش را از دســت داده اســت، 
گفتن اینکه کسانی هستند که هر دو پایشان را 
از دست داده اند، تسلی دادن نیست بلکه دست 
انداختنش است. در درجه معینی از درماندگی و 
بیچارگی ، دیگر هر مقایسه کمیت معنایش را از 

دست می دهد!
»گفتوگوبامرگ«
آرتورکوستلر

حرف حساب
واترکینگدم)WaterKingdom(،مومبای

واتر کینگــدم در مومبای یا بمبئــی، بزرگ ترین پارک 
آبی هند و یکی از بزرگ ترین پارک های قاره  آسیاســت. 
مجموعه ای متشکل از بهترین تفریحات برای همه  اقشار. 
در این پارک جاذبه های فراوانی وجــود دارد که نه تنها 
اهالی شهر بلکه گردشگرانی از سراسر دنیا را به سوی خود 
می کشد.بیش از ۳0 تفریح آبی، بزرگ ترین استخر موج 
دنیا، محوطه  مخصوص بازی کودکان، استخر مخصوص 
خانواده ها و سرســره های آبی متعــدد و هیجان انگیز از 
جذابیت های این پارک برای گردشــگران است. غیر از 
تفریحات آبی، این مجموعه امکانــات دیگری از جمله 

فروشگاه و فودکورت و رستوران دارد.
HappyMagic(مکعبجادوییشــاد

Cube(،پکن
این پارک آبی جذاب، مســاحتی معادل ۳۳ هکتار را در 
بر گرفته اســت و یکی از بزرگ ترین پارک های آبی قاره  
آسیاســت. از آنجایی که این مجموعه، یــک پارک آبی 

سرپوشیده است، در تمام طول سال می توانید از حضور 
در آن لذت ببرید. این پارک با ظرفیت ۳0 هزار نفر مدعی 
اســت که بزرگ ترین پارک آبی دنیاســت. بیش از ۵0 
سرسره  آبی و تفریح هیجان انگیز دیگر در کنار 1۸ جاذبه  
مختلف، این مجموعه  رویایی را تشکیل داده اند. این پارک 
آبی، ترکیبی از معماری سنتی چینی، تفریحات آبی مدرن 

آمریکایی و اروپایی است.
،)CaribbeanBay(خلیجکارائیبــی

سئول
پارک آبی خلیج کارائیبی، یکی از محبوب ترین مقصدهای 
تفریحی خانوادگی در ســئول است. این پارک آبی، جزو 
بزرگ ترین پارک های آبی دنیاست و با تم دریای کارائیب 

طراحی شده است.
 در ایــن مجموعه  بزرگ، جاذبه هــای تفریحی متعدد و 
جذابی وجود دارد. غیر از این تفریحات، بخشــی تحت 
عنوان اسپا در این مجموعه وجود دارد که دارای امکاناتی 

مانند چشمه های آب گرم و سوناست.
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