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۵ سال  بعد!
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان می گوید ۹درصد طالق ها در 
اصفهان در سال اول و ۴۰درصد آنها در ۵ سال اول زندگی رخ می دهد؛ 

اتاق بازرگانی از جوانان صاحب 
ایده حمایت می کند 3

6

هوای چهارمحال و بختیاری، برای 
گروه های حساس ناسالم است

7

 
سرمربی سابق سپاهان:

صفحه10
نتایج بهتری برای زرد پوشان در راه است

8

11

کشف بیش از دو  هزار موتور 
جاروبرقی قاچاق در اصفهان

8

وضعیت قرمز سیب اصفهان
3

محصوالت کشاورزی که می توانند ظرفیت اقتصادی داشته باشند؛

گنبد تاریخی مسجد باباعبدا... 
مرمت شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

8
پدافند غیرعامل، ضرورتی 

برای ارتقای پایداری ملی است

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
حمایت از اشتغال، تولید و 

کارآفرینی است
11

طاهری:

 آماده ایم تا جانشین محرومان 
در آسیا شویم

10
رؤسای سه کمیسیون تخصصی، در نامه ای به 

رییس مجلس خواستار شدند؛

سهام بفروشید تا مشکل حقوق 
بازنشستگان فوالد حل شود

3

بدینوسیله  انتصاب شما در  سمت استاندار استان  اصفهان که نماد بارز توانایی ، تعهد و شایستگی شماست 
را تبریک عرض می نماییم  و این حضور را  به فال نیک گرفته و یقین داریم با کوله باری از تجربه، نوید بخش 
نشاط و تحرك بیش از پیش  در اســتان  خواهید بود.  از خداوند منان برایتان توفیق خدمتگزاری به مردم 

شریف اصفهان را خواستاریم .

جناب آقای دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان

مدیرپروژه ساخت پله های برقی خط یک قطار شهری، در واکنش به توقف پله ها در حین حرکت:

 پله های برقی به تایید مسئوالن واحد نظارت رسیده است

5

بهترین گوشی های 
هواوی موجود در 
بازار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر دیزیچه
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نیروهای سوریه برای آزادسازی 
رقه به سمت فرات می روند

رسانه های عربی اعالم کردند که مشــاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل در سخنانی گفته است: نیروهای سوری به منظور 
 آزادسازی شهر رقه به زودی به ســمت فرات پیشروی خواهند

 کرد. 
علی اکبر والیتی، مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
که به لبنان سفر کرده اســت، پس از ابراز نگرانی از دخالت های 
بی سابقه آمریکا در جنگ سوریه اعالم کرد: ارتش سوریه به زودی 
به سمت شرق فرات پیشروی خواهد کرد تا شهر رقه را آزاد کند. 
به گزارش نامه نیوز، وی افزود: آمریکایی ها تالش می کنند سوریه 
را به دو بخش تقسیم کنند، اما همانگونه که در عراق موفق نشدند 

در سوریه نیز موفق نخواهند شد.

 بازدید وزیر اطالعات
 از یادمان شهدای شلمچه

وزیر اطالعات در سفر به خوزستان از یادمان شهدای شلمچه بازدید 
کرد.حجت االسالم و المسلمین ســیدمحمود علوی روزگذشته 
 به منظور بازدید از پایانه مرزی شــلمچه و چذابه وارد خوزستان

 شد.
 وی در ابتدای ســفر خود با حضور در یادمان شــهدای شلمچه، 
به مقام شــامخ شــهدا ادای احترام کــرد و از روند تــردد زوار 
 اربعیــن در این پایانــه و امکانات زیرســاختی منطقــه بازدید 

به عمل آورد. 

ارسال »دستورالعمل خاص« استفاده مسئوالن 
از تلفن های همراه هوشمند به دولت؛

به شدت نیازمند یک شبکه اجتماعی 
داخلی هستیم

رییس ســازمان پدافندغیرعامل با بیان اینکه در زمینه استفاده 
مســئوالن از تلفن های همراه هوشمند، دســتورالعمل خاصی 
را تهیــه و آن را بــه دولت ارســال کرده ایم، گفت: تــا آنجا که 
مطلع هســتیم، دولت این دســتورالعمل را به کمیسیون های 
 مختلف ارجــاع داده، اما هنوز از کمیســیون ها بیــرون نیامده 

است.
سردارغالمرضا جاللی در گفت وگو با میزان، با بیان اینکه در زمینه 
استفاده مسئوالن از تلفن های همراه هوشــمند، دستورالعمل 
خاصی را تهیه و آن را به دولت ارسال کرده ایم، اظهار کرد: تا آنجا 
که مطلع هستیم، دولت این دســتورالعمل را به کمیسیون های 
مختلف ارجاع داده، اما هنوز از کمیسیون ها بیرون نیامده است. 
 وی با بیان اینکه ما به شدت نیازمند یک شبکه اجتماعی داخلی 
هســتیم تا بتوانیم تعامالت خود را در آن انجام دهیم، افزود: ما 
به یک شبکه اجتماعی کشوری نیازمندیم که دیتاسنتر و مرکز 

کنترل آن در داخل مرزهایمان باشد. 

استیضاح 3 وزیر کلید خورد
طرح استیضاح وزرای »کشور«، »کار، تعاون و رفاه اجتماعی« و 

»آموزش و پرورش« به جریان افتاد.
به گزارش »انتخاب«؛ الیاس حضرتی، نماینده مجلس شــورای 
اســالمی ، در توئیتر خود از جمع آوری 22 امضا برای استیضاح 
 وزیر کشــور و همچنین شــروع طرح اســتیضاح وزیر کار خبر

 داد.
محور عمده استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز ابقا یا به کارگیری 
مدیران و نیروهای متهم در جریان ســوء استفاده های صندوق 

ذخیره فرهنگیان عنوان شده است.

 واکنش سپاه
 به خاطرات سردار نجات

فرارو: پرونده فعالیت های سیاســی و امنیتی فعاالن سیاسی در 
دهه ٦٠ ، این روزها از دریچه نگاه چند عضو اســبق ســازمان 

مجاهدین انقالب، باز شده است.
در پي عناوین و نســبت هایي که برخي اعضاي اســبق سازمان 
مجاهدین انقــالب در خصــوص فعالیت هایشــان در دهه ٦٠ 
به یکدیگر داده اند، ســردار رمضان شــریف، ســخنگوي سپاه 
 پاسداران و مســئول روابط عمومي کل سپاه واکنش نشان داده

 است.
وی مشخصا به اظهارات سردار نجات، قائم مقام سازمان اطالعات 
سپاه اشاره کرده و گفته که » بیان خاطرات سردار نجات مواضع 
رسمي امروز سپاه نیست.«  شریف اما این را هم مورد اشاره قرار 
داده که »این تضارب بیان افکار در بیــان خاطرات را نمي توان 
گفت که الزاما مسئله بدي محسوب مي شــود زیرا نسل جدید 
باید از دوران دفاع مقدس آگاهي پیدا کند و بدانند که برخورد با 
گروهک هاي مجاهدین خلق و منافقین به چه صورت بوده است. 
ســپاه، جامعه را به اصالح طلب و اصولگرا تقسیم نمي کند. تمام 
کساني که دلبند امنیت و توسعه این کشور و آرمان هاي بنیانگذار 
انقالب و پایبند به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران هستند 

را همراهان خود مي دانیم.«

رونمایی از کتاب تاریخ و جغرافیای 
آمریکا با تصویری از خلیج فارس

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

صدور حکم بازداشت رهبر 
برکنار شده کاتالونیا

در حالی که دادگاه های اســپانیا حکم دستگیری 
رهبر برکنار شــده کاتالونیا را در کلیه کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا خواستار شــدند، وی اعالم کرده 
که با دادگاه های بلژیک برای بررســی صدور حکم 
جلبش همــکاری می کنــد. کارلــس پوجدمون، 
رهبر برکنار شــده دولت منطقه ای کاتالونیا اعالم 
کرد: با سیســتم قضائی بلژیک همکاری می کند، 
 اما نمی توانــد در اســپانیا با دادگاهــی عادالنه ای

 روبه رو شود.این صحبت ها از سوی رهبر برکنار شده 
کاتالونیا در حالی مطرح شــد که یکی از قاضی های 
اسپانیایی حکم دستگیری وی را در سراسر کشورهای 
اروپایی صادر کرده است.پوجدمون در حال حاضر در 
بلژیک به سر می برد و این اقدام پس از برکناری اش 

توسط دولت مادرید صورت گرفته است.

 حمله هوایی آمریکا 
به مواضع داعش در سومالی

مقامات آمریکایی می گویند که جنگنده های این 
کشور اهداف مرتبط با داعش را در سومالی بمباران 
کرده اند.به گزارش العالم، آمریــکا برای اولین بار 
به مواضع داعش در ســومالی حمله کرد.به گفته 
یک مقام امنیتی سومالی، به نظر می رسد که این 
حمالت علیه سرکرده های ارشــد داعش برنامه 

ریزی شده بود و ٦ موشک شلیک شد.

انتقاد کره شمالی از رزمایش 
حمله هسته ای آمریکا

کره شــمالی دولت آمریکا را به اجرای یک »رزمایش 
حمله هســته ای« غافلگیرانه علیه اهــداف مهم در 
این کشــور متهــم کرد.به گــزارش الجزیــره، یک 
 روز پــس از پــرواز دو هواپیمــای بمــب افکــن
 »بی-۱بی« آمریکا در حریم هوایی کره جنوبی، مقامات 
پیونگ یانگ آمریکا را به اجرای »یک رزمایش بمباران 
هسته ای« علیه اهداف مهمی در این کشور کمونیست 
متهم کردند.خبرگزاری رســمی کره شــمالی اعالم 
کرد: »واقعیت به وضوح نشان می دهد که آمریکاییان 
امپریالیست گانگستر مآب همان کسانی هستند که 
تشدید کننده وضعیت کنونی در شبه جزیره کره بوده و 

درصددند که یک جنگ اتمی به راه اندازند.«

به گزارش »تابناک«؛ ماکسیم سوچکوف، تحلیلگر المانیتور 
در مطلبی بیان کرد: هرچند این بــار دیدار پوتین از تهران 
با محوریت موضوع انرژی بوده اســت، اما ســخنان پوتین 
با روحانی و ]حضرت[ آیت ا... خامنــه ای در مورد منطقه و 
سوریه بوده که توجه بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران را به 

خود مشغول کرده بود.
ســوچکوف که در این مطلب به بیان همکاری های اساسی 
ایران و روسیه در موضوع بحران سوریه پرداخته است، اشاره 
می کند که همکاری دو کشــور به شکلی بی سابقه در تاریخ 
مدرن برای یکدیگر در بعــد اطالعاتی و عملیاتی ضروری و 
اساسی بوده اســت. بااین حال اما نه روسیه و نه ایران بر سر 
برخی مسائل در سوریه و خاورمیانه از جمله ترکیب دولت 
آینده سوریه، نقش کردها در سوریه، سرنوشت بشار اسد و 

مانند آن همواره یک دیدگاه مشترک نداشته اند.
سوچکوف با اشاره به برخی تفاوت های نظری در استراتژی 
ایران و روســیه در منطقه بیان می کند: بــا توجه به همه 
اینهــا در برخی برهه های زمانی دو کشــور نگــران از این 

بوده اند که این مســائل منجر به اختالف جدی و شــکاف 
در همکاری های این دو با یکدیگر شــود؛ اما سرانجام کف 
مطالبات دو کشــور از یکدیگر همواره مشخص بوده است: 
روســیه و ایران به یکدیگر نیاز دارند. به گفته ســوچکوف؛ 
هم والدیمیر پوتیــن در دیدار با روحانــی و هم ]حضرت[ 
آیت ا... خامنــه ای در دیدار با پوتین ایــن موضوع را بازتاب 
داده اند.پوتین در ســخنان خود بیان کرد: مسائل متفاوت 
و متعــددی وجود دارد و هیــچ یک از آنهــا یکجانبه قابل 
حل و رفع نیســت. هیچ طرف و هیچ کشــوری نمی تواند 
به  تنهایی مســائل و مشــکالت را حل کند. مــا امیدوار به 
همکاری های سازنده بیشتر با دوستان و شرکای ایرانی خود 
 هستیم و من از نتایج دیدارهای امروز رضایت فوق العاده ای

 دارم،اما از ســوی دیگر ]حضرت[ آیت ا... خامنه ای نیز در 
دیدار خود با پوتین تاکید کرده بــود، همکاری های ایران و 
روسیه می تواند منجر به انزوای آمریکا شود. با اینکه شکست 
ســنگین تروریســت های موردحمایت آمریکا در سوریه 
انکارناشــدنی اســت ولی آمریکایی ها توطئه خود را ادامه 

خواهند داد. ایشــان بیان کرده اند: در نتیجه حل بحران در 
سوریه، نیازمند همکاری نزدیک دو کشور است. ما قادر به 
مقابله با تحریم ها و منزوی کردن آمریکا با کنار گذاشتن دالر 
این کشور و انجام مبادالت با پول ملی خود در مراودات مالی 

یک و چندجانبه هستیم.
به عقیده سوچکوف، در سخنان ]حضرت[ آیت ا... خامنه ای 

سه پیام برای پوتین نهفته است:
نخست: ایران عقیده ندارد که جنگ در سوریه رو به اتمام یا 
به پایان خود نزدیک باشد. این موضوع با توجه به شایعه ها و 
گزارش هایی در مورد اینکه عملیات نظامی روسیه در سوریه 
به نتیجه خود رســیده و همچنین شــایعاتی دراین باره که 
روســیه درصدد خروج بخش از نیروی نظامی خود از خاک 
سوریه است، موضوعی بســیار مهم و اساسی است. پیش  از 
این، روزنامه کومرسانت به نقل از برخی منابع اعالم کرده بود 
که روسیه خواهان خروج بخشی از نیروها و تجهیزات خود 
از سوریه است. این موضوع هرچند بعدا از سوی سخنگوی 
کرملین تکذیب شد، اما همچنان شایعات در این خصوص 

باقی است.
دوم: ]حضــرت[ آیت ا... خامنــه ای از پوتین می خواهد در 
مورد اقدامات و نیات آمریکا همچنان هشیار و دقیق بماند. از 
یک  سو این موضوع ناشی از نگرانی ایران از یک توافق میان 
آمریکا و روسیه است که می تواند آسیب جدی به منافع ایران 
در سوریه و عراق بزند و از سوی دیگر، این مسئله بیان کننده 
آمادگی ایران برای یک سناریوی بدتر است که طی آن آمریکا 
با یک سیاست مخرب موفق به تخریب دستاوردهای ایران و 
روسیه شود. تهران به  خوبی شاهد تالش های دولت ترامپ 
برای مقابله با سیاست های ایران در منطقه است و هیچ شکی 
نیســت که آمریکا با هرگونه افزایش نفوذ ایران در منطقه 
مخالفت خواهد کرد. مخالفت با توافق هســته ای بخشی از 

این استراتژی آمریکاست.
این مسئله ارتباط نزدیکی با پیام ســوم ]حضرت[ آیت ا... 
خامنه ای به پوتین دارد: روســیه و ایــران نیازمند تقویت 
همکاری های خود در ســایر بخش ها هســتند. ]حضرت[ 
آیت ا...خامنــه ای از پوتیــن به عنــوان رهبــری قــوی و 
مســئولیت پذیر تمجید و بیان کرده است، روسیه کشوری 
است که می توان با آن مذاکره و همکاری داشت. این سخنان 
به  هیچ  وجه به معنی آن نیســت که ایران و رهبران ایرانی 
نگرانی از توافقات نظامی روسیه با عربستان و ترکیه، منافع 
مربوط به انرژی روسیه در منطقه کردستان عراق و تمایل به 
همکاری نظامی روسیه با آمریکا و اسرائیل ندارند. این درک 
بین دو کشور به وجود آمده که دوستی و همراهی در مخالفت 
با اقدامات آمریکا، منجــر به ایجاد همکاری اســتراتژیک 
نخواهد شد. در واقع تقویت همکاری ها در ابعاد دیگر می تواند 
منجر به ایجاد همکاری مناســب در طوالنی مدت شــود. 
در این راســتا، همکاری در حوزه انرژی، سرمایه گذاری در 
سطوح خرد و تجارت می تواند کلید اساسی باشد تا خواست 
 سیاســی و مبنای الزم برای همکاری طوالنی مدت فراهم 

شود.

    در یکم نوامبر، والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه در راستای دومین نشست سه جانبه دریای 
خزر روانه تهران شد و در یک برنامه کاری فشرده با رهبر ایران،]حضرت[ آیت ا...خامنه ای، رییس جمهور 
حسن روحانی و رییس جمهور آذربایجان الهام علی اف دیدار کرد. این سومین دیدار پوتین از ایران است و 
قبل از آن پوتین دو ماه بعد از شروع عملیات نظامی در روسیه در سوریه، در نوامبر 2015 به تهران آمده بود.

تارنمای بلومبرگ نوشت: رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه ای که متهم 
اســت به ایران کمک کرده تا تحریم ها را دور بزند، برای پیش بردن 
کارهای خود از نام رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه استفاده 
کرده اســت. بلومبرگ گزارش داد، دادستان های آمریکایی مکالمات 
ضبط شده و اســناد دیگری را جمع آوری کرده اند که نشان می دهد 
ضراب احتماال در پی جلب حمایت اردوغان بوده اســت. اردوغان به 
ارتکاب تخلف متهم نشده است، اما این احتمال وجود دارد که ضراب از 
نام رییس جمهوری ترکیه استفاده کرده باشد تا دیگران را تحت تاثیر 
قرار دهد.افرادی که در این پرونده متهم شده اند، مکالماتشان ضبط 
شده و این اسناد روز دوشنبه به یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک 
ارائه شده است.  اسنادی مربوط به تحریم های ایران و پرونده پولشویی 

ضراب می تواند روابط ترکیه و آمریکا را پیچیده تر کند.

 رضا ضراب
 دوباره خبرساز شد

پیام های ایران برای روسیه؛ 

یک دوستی طوالنی و استراتژیک

وکیل مدافع حمید بقایی در دفتر نادر قاضی پــور، نماینده ارومیه در 
مجلس حضور یافت. ســیدعلی  اصغر حســینی، وکیل مدافع حمید 
بقایی در این خصوص گفت: روز چهارشــنبه دهم آبان ماه در محل 
ساختمان مجلس شورای اسالمی با قاضی پور مالقات کردم و ضمن 
تشــریح جزئیات پرونده موکلم، توضیح دادم کــه موارد مطروحه در 
مصاحبه آقای قاضی پور به هیچ وجه مبتنی بر واقع نبوده و ناشــی از 
سوء برداشت ایشان از ادعاهایی است که در کیفرخواست صادره علیه 
آقای بقایی مطرح شده است.وی بیان کرد: آقای قاضی پور هم معتقد 
بودند که موکلم به ایشان توهین کرده و به این دلیل حاضر به تصحیح 
اظهارات خود نشدند ولی پذیرفتند که تا مشخص شدن واقعیت های 
پرونده، اظهار نظری نفرمایند. این دیدار در پی صحبت های قاضی پور 

در خصوص بقایی در جلسه  8 آبان  ماه  مجلس  انجام شد.

 روایت وکیل »بقایی«
 از دیدار با »قاضی پور«

پارلمان

مسعود پزشــکیان، نایب رییس مجلس در گفت و گو با 
تابناک در خصوص لغو عضویت عضو زرتشــتی شورای 
شهر یزد گفت: آقای الریجانی با تفسیرها و راهکارهایی، 
موضع مجلس را از طریق تریبون مجلس اعالم کرد؛ البته 
بسیاری از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند 

و اعتقاد دارند که تفسیر شورای نگهبان اشکاالتی دارد.
نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی در ادامه گفت: 
باید توجه داشت، تصمیماتی که در کشور گرفته می شود، 
چه تاثیرات اجتماعی در کشــور و چه اثرات دیگری در 

خارج از کشور و منطقه برای نظام ایجاد می کند.
این عضو هیئت رییسه مجلس ادامه داد: من خود را جای 
یک فرد از اقلیت مذهبی می گذارم. من اکنون در نظامی 
حاضرم که اجازه دخالت در تصمیم گیری های شهر خود 
را ندارد و نمی تواند در سرنوشت خود تاثیری داشته باشد؛ 
بنابراین وقتی به اینها فکر می شود، احساس بسیار بدی 
به انسان دســت می دهد.  این موضوع  را بزرگان از خود 
بپرسند، اگر خوشایند اســت این کار را انجام دهند ولی 
برای من خوشایند نیست و اگر من جای اقلیتی باشم که با 
من چنین برخوردی شود، قطعا احساس خوبی نسبت به 

آن تفکر حاکم نخواهم داشت.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور که از دانشجویان 
حاضر در تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال 57 بوده 
اســت، به »خبرآنالین« گفت: هیچ کس پشیمان نشد. 
دانشجویان همه نســبت به کاری که کردند معتقدند و 
هیچکدام پشیمان نشدند. حاال شــاید بگویند تبعات، 
عواقب و اتفاقاتی که بعدا افتاد، خارج از اختیار و کنترل 
ما بود، باالخره هر حرکتی ممکن است یک عوارضی هم 
داشته باشد. هیچ کس االن نمی گوید این کار صد درصد 
درســت و خوب بود ولی کسی  هم پشــیمان به مفهوم 
واقعی این کلمه نیســت. چون باالخره در آن شرایط و 
در آن مقطع بهترین تصمیمی بود که می شــد گرفت 
و اقدام دانشجویان به استناد شــواهد و اسنادی که بعد 
از تسخیر النه جاسوسی به دســت آمد، جلوی خیلی از 

آسیب ها را گرفت.
ابتکار تاکید کرد: البته تســخیر ســفارت عوارضی هم 
داشــت، اما اینکه فکر کنیم همه بدبختی ها از تسخیر 
سفارت آمریکا شروع شد، موضوعی است که آمریکایی ها 
خیلی دوست دارند، آن را القا کنند که همه گرفتاری های 
 ایران مربوط به این موضوع اســت. در حالی که این طور

نیست.

نایب رییس مجلس:

لغو عضویت نیکنام وجهه خوبی 
برای نظام ندارد

ابتکار:

  هیچکس از تسخیر سفارت 
پشیمان نیست

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت: 

 روحانی، همان روحانی
 است

ایلنا: یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان 
اینکه خط و مشی روحانی تغییری نکرده است، گفت: 
روحانی همان روحانی است؛ شاید شعارهایی که در ایام 
انتخابات داد، تصور دیگری در مردم ایجاد کرد.محمد 
کیانــوش راد درباره چرخش رییس جمهــور به پایگاه 
اصولگرایی خود با تاکید بر اینکه روحانی،  همان روحانی 
است، گفت: آقای روحانی همان است که بوده و تغییری 
در او صورت نگرفته، شاید برخی از شعارهایی که در ایام 
انتخابات داد، تصور و مطالباتــی را در مردم ایجاد کرد. 
آقای روحانی از ابتدا هم مشی میانه روی را انتخاب کرده 
بود و به لحاظ سنتی وابسته به اردوگاه اصولگرایان بوده 
است.این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید 
کرد: امروز مشــاهده می کنید که برخــی اصولگرایان 
معتدل همکاری هایی را با اصالح طلبان داشته اند که باید 
آن را مثبت ارزیابی کرد.آقای روحانی توانسته خودش را 
از موقعیت یک اصولگرا خارج کند و همچنین در میانه راه 
از اصولگرایان معتدل و اصالح طلبان استفاده کند.این 
رویکرد رییس جمهور یک نقطه روشن در کارنامه وی 
اســت. او توانسته فضای سیاســی و اجتماعی را تاحد 
زیادی آرام نگه دارد و زمینه های همکاری را میان بخش 
اصولگرایان و اصالح طلبان معتدل فراهم کند که باید از 

این فرصت استفاده کرد.

دیدگاهواکنش
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 ملت ایران رکورد دار 
ذلیل سازی آمریکایی است

دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در مراســم سی وهشتمین ســالروز گرامیداشت ۱3 
آبان که صبح روز گذشــته برگزار شد، گفت: ۱3 آبان 
ســالروز مبارزه با اســتکبار و روز دانش آموز، امسال 
متفاوت با ســال های گذشــته صحنه اعتراض علیه 
سیاســت های ترامپ  علیه مردم ایران بود که آنها  را  
به خیابان کشــانده و تا زمانی که ملــت ایران، ایرانی 
و حســینی باقی بماند آنها دست از شــرارت علیه ما 
بر نخواهند داشــت.وی با بیان اینکه  ۱3 آبان ۱358 
اولین روز علنی و آشکار شــدن اقدامات فعال آمریکا 
علیه ملت ایران و انقالب کشــورمان نبوده و نیست، 
ادامه داد: پس از انقالب اسالمی ملت ایران رکورددار 
خــوار و ذلیل ســازی توطئه آمریکایی هاســت.دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی اظهار داشــت: ایرانیان در 
برابر ســیاه و ســفید، دموکرات و جمهوری خواه در 
دوران چند قطبی و تک قطبی آمریــکا،  دفاع جانانه 
 ای داشــته و این خون ها تقدیم انقالب اسالمی شده

 است.
دریابان شمخانی ادامه داد: اقدامات آمریکا علیه ایران 
موجب اقتدار ملت ایران شده است و باعث شده عزت 
ملت ایران در ناکام گذاشتن توطئه های آمریکا افزایش 

پیدا کند.

امنیت ملی
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،730،000 ریال)طرح جدید(

6،640،000 ریالنیم سکه

3,727,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،222،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع هیتر برقی 

 110,000
تومان

هیتر برقی 
وستینگ هاوس 
NSB200A7 مدل

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، در جلسه ای که باهدف انعقاد تفاهم نامه همکاری فنی 
بین ایران و ژاپن درخصوص کاهش هدررفت آب، با حضور 
موسسه جایکا از ژاپن برگزار شد، گفت: انتخاب شهر خوانسار 

به عنوان پایلوت به منظور کاهش آب بدون درآمد با همکاری 
موسسه ژاپنی جایکا )که یکی از موسسات پیشرو دراین زمینه 
در دنیاست( انتخابی بسیار هوشــمندانه بوده؛ زیرا شرکت 
آبفای استان اصفهان ازلحاظ فنی و نیروی انسانی از پتانسیل 

خوبی برخوردار است. پاکروح افزود: باید ظرفیت سازی نیروی 
انسانی در این پروژه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ به طوری که 
کارشناسان حوزه بهره برداری در کشور و استان اصفهان، باید 
درخصوص کاهش آب بدون درآمد با توجه به علم روز دنیا، 
توسط کارشناسان ژاپنی تحت آموزش قرار گیرند. مدیر عامل 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در ادامه گفت: بیش از 
چهار سال است که ارتباطات فنی و آموزشی میان کارشناسان 

آبفای اصفهان با کارشناسان کشور ژاپن در زمینه کاهش آب 
بدون درآمد در دستور کار قرار گرفته تا در نهایت امروز شاهد 
امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری میان آبفای اصفهان 
و موسسه جایکا  باشیم. هاشم امینی افزود: هم اکنون پروژه 
کاهش آب بدون درآمد در شهر خوانسار، به یک پروژه ملی 
تبدیل شده تا با بومی ســازی این دانش بتوانیم چالش مهم 

هدر رفت آب را در کشور مهار کنیم.

به صورت پایلوت در خوانسار انجام می شود؛

انعقاد تفاهم نامه ایران و ژاپن برای کاهش آب بدون درآمدکشور

مالیات

بازار

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

 مالیات بر ارزش افزوده 
نوعی مشارکت در کار خیر است

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: باید در نوع نگرش 
مردم به پرداخت مالیات تغییر ایجاد کنیم؛ چرا که مالیات درواقع 

نوعی مشارکت خیرخواهانه است.
مراد امیری اظهار کرد: امسال درآمد اســتان اصفهان بر اساس 
جمعیت شهرستان ها محاسبه می شود و دریافتی شهرستان ها 
براســاس جمعیت خواهد بود؛ بنابراین نسبت به دوره های قبل 

دریافتی بیشتری خواهند داشت.
وی افزود: باید این موضوع نهادینه شود. کسی که مالیات بر ارزش 
افزوده می پردازد در واقع به توسعه نظام سالمت کمک می کند و 

در کار خیر مشارکت دارد که این یک افتخار است.
امیری افزود: مردم باید بدانند کــه ۳ درصد از عوارض پرداختی 
مالیات بر ارزش افزوده، به حساب شهرداری ها، واریز و یک درصد 

به وزارت بهداشت پرداخت می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به چگونگی اجرای اقتصاد 
مقاومتی اشــاره کرد و گفت: برنامه دولت، اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید واشــتغال اســت و ما در ستاد 
تسهیل استان، تمام توان خود را برای اجرای این شعار و فرمان 

به کار می بندیم.
وی گفت: سازمان مالیاتی، یک سازمان گسترده و متشکل از ۱۳ 
معاونت است که ماهیانه ۱۰۷ شــهرداری و ۸۹۰ دهیاری برای 

مطالبات خود به این سازمان مراجعه می کنند.

 279,000 
تومان

شومینه برقی 
مگامکس مدل 

MFH-7264

 95,000
تومان

فن هیتر سینبو 
SFH3302 مدل

سکه و طال

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در مجلس دهم حق افزایش قیمت برق و گاز و بنزین به هیچ وجه به 
دولت داده نشده و معاونت نظارت مجلس، مکلف به کنترل جدی این 

موضوع است.
علی بختیار تشریح کرد: با توجه به قوانین برنامه ششم توسعه کشور، 
امسال نخستین سالی است که کشــور را به سمت جهش اقتصادی و 
بزرگ شــدن اقتصاد برای حل معضالت و مشــکالتی که مردم با آن 

مواجه هستند، سوق می دهیم.
وی با اشاره به انتقادات مردم از دولت در زمینه افزایش قیمت برق در 
حوزه کشاورزی، یادآور شد: در مجلس دهم حق افزایش قیمت برق، 
گاز و بنزین به هیچ وجه به دولت داده نشده و معاونت نظارت مجلس 

مکلف به کنترل جدی این موضوع است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 افزایش قیمت برق
کشاورزی غیر قانونی است

اســتاندار اصفهان با اشاره به مشــکالت ناشــی از بیکاری و رکود 
گفت: اصفهان از اســتعدادهای خوبی برخوردار است و نباید شاهد 
افزایش بیکاری در این اســتان باشیم، بلکه با اســتفاده از تجربیات، 
 انرژی، توان مردم و ســرمایه ها، باید بتوانیم اقدامــات خوبی انجام 

دهیم.
محســن مهرعلیزاده تصریح کرد: در این راســتا جذب سرمایه های 
خصوصــی داخلــی و خارجــی در زمینه هــای مختلــف از جمله 
 صنعت، گردشــگری و خدماتی الزم است تا اشــتغال زایی صورت

 گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه همه زیرساخت های مقدماتی 
ازجمله نیروی انســانی حاضر و آماده به کار است، امیدواریم در این 

زمینه قدم های موثری برداریم.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 استفاده ازتوان مردم اصفهان 
برای کاهش بیکاری

صنعت

رؤســای کمیســیون های صنایع و معادن، اجتماعی و 
اقتصادی مجلس، در نامــه ای به رییس مجلس برای رفع 
مشکل عدم پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان فوالد، 

خواستار واگذاری سهام چند شرکت بزرگ دولتی شدند.
در این نامــه چنین آمده اســت: »چنانچه مســتحضر 
هســتید، در ســال های اخیــر بازنشســتگان صنعت 
فوالد کــه در حــدود ۹۰ هزار نفر در کشــور هســتند، 
همواره از بابت دریافت مســتمری خود دچار مشــکالت 
 متعددی بــوده و این امر دغدغه خاطــر همه نمایندگان 

محترم شده است. 
از آنجایی که در قانون بودجه ســال ۹۶ منابع پیش بینی 
شــده در بند »هـ« تبصره ۷ کفاف پرداخت حقوق و مزایا 
را نداده، عمال مستمری بازنشستگان در شش ماهه باقی 

مانده سال با مشکل اساسی مواجه گردیده است؛
لذا از آنجا که در بند »پ« ماده ۱۲ قانون توســعه برنامه 
ششــم مصوب گردیده که دولت براساس محاسبات فنی 
بیمه ای، مطالبــات صندوق فوالد را حداکثر ظرف ســه 
سال پرداخت و تسویه نماید و میزان مطالبات صندوق از 
دولت نیز طبق تایید سازمان حسابرسی بیش از ۲۱۰ هزار 

میلیارد ریال است.
از حضرت عالی خواهشمند اســت به منظور رفع مشکل 

همیشگی صندوق، دســتور فرمایید وزارت امور اقتصاد 
و دارایی، درخصوص واگــذاری و اجرایی کردن مصوبات 
قبلی دولت، واگذاری ۲۰ درصد ســهام فــوالد مبارکه، 
۲۰ درصد ســهام شــرکت مس ایران، ۱۰۰ درصد سهام 
آلومینــای جاجرم و ۱۰۰ درصد ســهام معدن گل گوهر 
)۵ و ۶( و ۲۰ درصــد هلدینگ خلیج فــارس اقدام کند؛ 
همچنین تا پایان ســال، خزانه داری کل کشور به صورت 
علی الحســاب، به پرداخت حقوق این قشر تا پایان سال، 
اقدام کرده و نهایتا مبلغ فــوق از محل مطالبات صندوق 
 مذکور موضوع بند »ب« ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

 تهاتر گردد.«

رییس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با 
تاکید بر اینکه طرح رجیستری جلوی قاچاق تلفن همراه 
را می گیرد، گفت: مردم تصور می کنند طرح رجیستری 
موجب محدودیت آنها در شبکه های مجازی می شود و آنها 
نخواهند توانست از قابلیت فضاهای مجازی استفاده کنند، 

در حالی که این نگرانی بی مورد و اشتباه است.
حمیدرضا فوالدگر با تاکید بر اینکه باید کلیات و جزئیات 
طرح رجیستری به خوبی برای مردم جامعه تبیین شود تا 
مردم بدانند که این طرح محدودکننده نیست، اظهار داشت: 
در حال حاضر مردم تصور می کنند طرح رجیســتری در 
ارتباطات و فناوری اطالعات وشبکه های مجازی محدودیت 
ایجاد می کند و آنها نخواهند توانست از قابلیت فضاهای 
مجازی استفاده کنند؛ در حالی که این تفکر اشتباه است. 
وی خاطرنشان کرد: ســاماندهی، نظم دهی و ضابطه مند 
شــدن بازار موبایل، مهم ترین هدف اجــرای این طرح به 
شمار می رود. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس با اشاره به اینکه با اجرای طرح رجیستری در بُعد 
اقتصادی تحوالت چندانی را شــاهد نخواهیم بود، افزود: 
شاید در روزهای اول اجرای طرح، تاثیر قیمتی آن را در بازار 
شاهد باشیم اما اگر مردم تحمل کنند تا این مقطع زمانی 
بگذرد، شرایط تلفن های همراه بهتر خواهد شد. وی طرح 

رجیستری را از این جهت که جلوی قاچاق و بازار نابهنجار 
و نامنظم تلفن همراه را می گیرد، بسیار مهم توصیف کرد 
و گفت: با اجرای این طرح ســاماندهی گوشی های تلفن 
همراه و سیم کارت ها انجام می شود. فوالدگر تصریح کرد: 
در بسیاری از کشورهای پیشــرفته در زمینه IT، عالوه بر 
گوشی، سیم کارت های مردم رجیستری و ثبت می شود؛ به 
طوری که اگر فردی بخواهد یک سیم کارت اعتباری در یکی 
از کشورهای اروپایی خریداری کند، درصورت خارجی بودن، 
باید گذرنامه داشته باشد و مشخصات وی برای دریافت یک 
سیم کارت و گوشی تلفن همراه ثبت می شود؛ این در حالی 

است که در کشور ما این ساماندهی وجود ندارد.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تاکید کرد:

بازار موبایل ضابطه مند می شود
رؤسای سه کمیسیون تخصصی، در نامه ای به رییس مجلس خواستار شدند؛

سهام بفروشید تا مشکل حقوق بازنشستگان فوالد حل شود

پارلمان

وزیر صنعت خبر داد:

 طرح واردات خودرو 
روی میز هیئت وزیران

وزیر صنعت، معدن و تجارت، از طرح جدیدی برای 
واردات خودرو خبر داد و گفت: هر زمان که طرح 
پیشــنهادی به تایید هیئت وزیران برسد، ابالغ و 

اجرایی می شود.
محمد شــریعتمداری، با اشــاره به مسدود شدن 
سایت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار داشت: 

این طرح برای دولت قبل بوده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامــه داد: به همین 
جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای 

واردات خودرو تقدیم هیئت وزیران شده است.
وی تاکید کرد: هــر زمان که طرح پیشــنهادی 
 به تاییــد این هیئــت برســد، ابــالغ  و اجرایی 

می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در خصوص زمان 
ابالغ طرح پیشــنهادی جدیــد در زمینه واردات 
خودرو، بیان داشــت: نمی تــوان از طرف دولت 
زمانی را برای این موضوع مشخص کرد، هر زمان 
در دستور کار قرار گیرد، مراحل قانونی طرح طی 

خواهد شد.

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان:

اتاق بازرگانی از جوانان 
صاحب ایده حمایت می کند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان بــا بیان اینکــه اتاق بازرگانــی اصفهان 
تمام قد پشت جوانان صاحب ایده و تفکر ایستاده 
اســت، گفت: فعالیت هایی که جوانــان اصفهانی 
در اتــاق بازرگانــی انجام می دهند مــورد توجه 
 اتاق های بازرگانی اســتان های دیگر قرار گرفته 

است. 
عبدالوهاب ســهل آبادی افزود: در اتاق بازرگانی 
اصفهان از تفکر جوانانی که قادر به ارائه طرح و ایده 

هستند، استفاده خواهیم کرد. 
وی خاطرنشان کرد: می خواهیم در اتاق بازرگانی 
اصفهان ترتیبی اتخاذ شود که جوانان در جلسات و 
همایش هایی مانند تودیع و معارفه مدیران شرکت 
کنند تا تجربه کســب کرده و بداننــد که چگونه 
 باید در این گونه جلســات حضور یافتــه و رفتار 

کنند.

کشـور مـا ایـران از نظـر موقعیت  فاطمه کاویانی 
جغرافیایـی و آب و هوایـی جـزو 
کشـورهای خشـک و نیمـه خشـک بـه حسـاب مـی آیـد و 
شـرایط موجـود ایـن تفکـر را به ذهـن متبـادر مـی کند که 
صرفه جویـی و مصـرف بهینـه آب، جـزو اولویت هـای ما در 
تمام مسـائل بخصوص کشـاورزی اسـت؛ اما در عمل چیزی 
خـالف ایـن موضـوع را شـاهد هسـتیم. اسـتفاده از منابـع 
محدود آبی به صـورت بی رویه و بـدون توجه بـه روش های 
نویـن آبیـاری، بـی شـک بزرگ تریـن انتقـادی اسـت که بر 

کشاورزی ما وارد است.
اما در کنـار مصرف بـی رویه آب، توجـه نکردن بـه اقلیم آب 
و هوایی کشـور و اسـتان اصفهان بـرای پـرورش محصوالت 
متناسـب با شـرایط آنها، روی دیگر سکه اسـت؛ مثال کاشت 
برنج در منطقه اصفهان کـه تبعات جبران ناپذیـری را بر آب 

کشاورزی اسـتان وارد کرد. 
به طور میانگین هر سـال در کشـور بیـش از ۱۵۰میلیون تن 
محصول کشـاورزی تولید می شود که سهم اسـتان اصفهان 
از این میـزان، ۶ میلیون تن اسـت و به همیـن دلیل اصفهان 

از قطب های کشـاورزی کشور به شـمار می رود.
یکی از پتانسـیل هـای اقتصادی اسـتان اصفهـان در بخش 
کشـاورزی، مربوط به تولید سـیب درختی اسـت که بیشـتر 

در سـمیرم به بهره برداری می رسـد؛ تولیداتی کـه درزمینه 
صادرات نیـز کاربـرد دارد. این محصـول می تواند بـه عنوان 
بزرگ تریـن مزیـت صادراتـی در منطقـه مطـرح باشـد، اما 
درحقیقت این گونه نیسـت.در حال حاضر ۲۵ هـزار هکتار از 
اراضی سـمیرم زیر کشـت درختان سـیب قرار دارد و ساالنه 
بیـن ۳۵۰ تـا ۴۰۰ هـزار تن سـیب درختـی در ایـن منطقه 
تولید می شـود و سـیب این ناحیـه از نظر شـکل و مرغوبیت 
در کشـورهای منطقه حـرف اول را مـی زند. سـیب درختی 
را می توان جـزو محصوالتی دانسـت که ترکیبـات متفاوتی 
از آن تولیـد می شـود؛ محصوالتـی همچون سـرکه، پـوره و 

کمپوت کـه در بسـیاری از بخش ها اسـتفاده می شـوند.
 اما هر سـاله کشـاورزان با حجم عظیمـی از محصوالت خود 
بدون داشـتن خریدار مواجه بوده و در سـوی دیگر بازار میوه 
هر روز افزایش قیمت این محصول را شـاهد اسـت و کشاورز 
ترجیح می دهـد محصول خـود را به هر شـکل ممکـن امحا 
کند یـا ایـن حرکـت را بـرای توجـه مسـئوالن بـه وضعیت 
نابسـامان خود به نمایش بگذارد. نداشـتن بازاریاب مناسـب 
برای کشـاورزان، نبود صنایع تبدیلی، وجود دالالن سـودجو 
و  عـدم حمایت هـای دولتـی، همه موانعی اسـت کـه باعث 
انباشـته شـدن و به دنبال آن اتـالف و هدر رفـت محصوالت 
درختـی خواهـد شـد؛ محصوالتـی که عمـری نسـبتا کوتاه 

برای نگهداری بـدون تجهیـزات دارند.
این در حالی اسـت کـه به گفتـه نماینـده مردم شهرسـتان 
سـمیرم در مجلس، اگـر ازسـوی دولت بـرای بسـته بندی، 
صـادرات سـیب درختـی، بازاریابـی و حقـوق گمرکـی 
کشـاورزان حمایتی صورت نگیرد، خسـارات سـنگینی را به 
کشـاورزان وارد مـی کند. نزدیـک به ۳۰ تـا ۴۰ هـزار کارگر 
در فصل چیدن سـیب های درختی سـمیرم مشـغول به کار 
هسـتند و ایـن فرصـت اشـتغال باید غنیمت شـمرده شـود 
تـا بتوانیم بـا صنایـع تبدیلـی و بسـته بنـدی، این اشـتغال 

را پایـدار کنیم.
بایـد توجـه داشـت کشـاورزان تمـام طـول سـال در حـال 
فعالیـت هسـتند تـا محصـوالت خـود را در مدت معلـوم به 
بـازار عرضه کننـد؛ امـا در نهایت با تلـی از میوه هـای خراب 
شـده روبـه رو مـی شـوند و ایـن درحالـی اسـت کـه صنایع 
تبدیلـی حلقه مفقـوده ای اسـت کـه می توانسـت بـا ایجاد 
اشـتغال برای جمعیت جـوان، تولیداتی با ماندگاری بیشـتر 
را به بـازار عرضـه کنـد؛ حرکتـی کـه در سـال های اخیر در 
سـمیرم صورت گرفته اسـت و سـاالنه ۷۰ تن سـرکه سیب 
در سـمیرم اصفهان تولیـد و ۵ تن آن به کشـورهای خارجی 
صادر می شـود؛ به عبارت دیگـر با اسـتفاده از صنایع تبدیلی 

نـه تنهـا توانسـته از نابودی 
پیشـگیری کنـد  نعمتـی 
بلکـه در راسـتای اقتصـاد 
مقاومتی و همچنین کمک 
بـه صـادرات هـم گامـی 
تاثیرگـذار  امـا  کوچـک 

برداشـته اسـت.
به هر حال پـرورش و تولید 
محصـوالت کشـاورزی، از 
یک سـو دارای اهمیت بوده 
و شناسـاندن ایـن تولیدات 
بـه کشـورهای دیگـر برای 
استفاده از ظرفیت صادرات 
و توجـه بـه صنایـع تبدیلی 
در جهـت رشـد اشـتغال 
پایدار جنبه هـای مختلفی 
ویـژه  توجـه  کـه  اسـت 

مسـئوالن امـر را مـی طلبـد کـه می تـوان از کوچک تریـن 
موضوعـات نیـز بیشـترین بهـره وری را داشـت.

محصوالت کشاورزی که می توانند ظرفیت اقتصادی داشته باشند؛

وضعیت قـرمـز سیب اصفهان

به طور میانگین هر 
سال در کشور بیش 

از ۱۵۰میلیون تن 
محصول کشاورزی 

تولید می شود 
که سهم استان 
اصفهان از این 

میزان، ۶ میلیون 
تن است
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2277 | یکشنبه 14 آبان 1396 | 16 صفر 1439 به تماشای نمایش پدر چوب بروید

کارگردان نمایش پــدر چوب در مورد جزئیــات آن گفت: »پدر 
چوب« یک نمایش پازلی چوبی است که به شیوه عروسکی کار می 
شود. محتوای نمایش محیط زیســت است و به کودکان آموزش 
می دهد که چگونه باید محیط حیات و زیســت خود را حفظ و 

نگهداری کنند.
مجید کیمیایی پور تصریح کرد: این نمایش مینیمالیستی، برای 
اولین بار در مرکز ملی اسیتژ توسط گروه تئاتر آفرینش  در سال 
۱۳۹۲مطرح شد و »پدر چوب« چهارمین تولید مینیمالیستی اثر 
است. عالقه مندان برای دیدن این نمایش شگفت انگیز که به همت 
خانه تئاتر حوزه هنری تولید شده، می توانند از امروزتا ۲۳ آبان 
ماه هر شب رأس ساعت ۱۹:۰۰ به خانه هنرمندان واقع در پارک 

ایثارگران مراجعه کنند.

نمایش

در شهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تالش فرهنگی، از بهترین 
اعمال صالح است

به نقــل روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشــاره به جایگاه بزرگ فرهنگ و هنر 
اصفهان اظهار داشت: اصفهان یک شهر آرمانی در 

حوزه فرهنگ و هنر است.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی انصاری، به 
بهره گیری از تعالیم و آیات قرآنی تاکید کرد و گفت: 
برای رشد و تعالی در فعالیت های فردی و اجتماعی 
بایستی علم، معرفت، عمل و هدف گذاری صورت 
گیرد. وی اخالص در عمل را بســیار مهم برشمرد 
و  بیان کرد: تالش فرهنگی یکی از بهترین اعمال 
صالحی است که انسان می تواند انجام دهد و از این 

طریق به رشد و تعالی برسد.

در جشنواره فرهنگی اساتید معارف 
سراسر کشور رقم خورد؛

کسب مقام برتر چهار اثر 
اساتید دانشگاه صنعتی 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، 
در جشنواره فرهنگی اساتید معارف سراسر کشور، 
چهار کتاب از تالیفات اساتید گروه معارف اسالمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان، مقام برتر را کسب کردند.
در پایان این جشنواره، دو کتاب از محسن عمیق 
با عنوان »شناسایی خلقت« و »درس نامه تفسیر 
موضوعی قرآن کریم« به عنوان اثر برتر معرفی شد.

همچنین کتاب »اندیشه اســالمی یک با رویکرد 
نیازمحور« از حسین مطیع و کتاب »نقد و بررسی 
طبقه بنــدی علوم در تمدن اســالمی« نوشــته 
محمدباقر خزائیلــی، حائز رتبه برتر جشــنواره 

سراسری دانش یار شدند.

از سمت شمال که وارد شهر و خطه اصفهان می شوی و در گوشه 
ای از خیابان به دنبال رهگذری می گردی تا از او آدرس بگیری 
و سوال بپرسی، کنار مردی میانسال ترمز می کنی و از او آدرس 
می پرسی، مرد با لهجه شیرین اصفهانی می گوید:»برو جلو«. 
برای اینکه مطمئن شوی باز از سوال می پرسی و بازهم همین 
جمله را تکرار می کند. مستقیم که می روی، وارد بافت تاریخی 
شهر اصفهان می شوی، برخالف حاشیه شهر و ورودی ها که به 
سبب خشکسالی های گذشته و به ویژه کمبود بارش در فالت 
مرکزی ایران، کمتر از پوشش گیاهی و درختان و گل کاری ها 
برخوردار است، خیابان های مرکزی شهر اصفهان درختان سربه 
فلک کشیده ای دارد که اگر کمی قدرت تخیل داشته باشی، تو را 
به همان چهارباغ معروف شاه عباس و چشم انداز عمارت هشت 

بهشت در آن می برند.
از کنار مغازه ها که رد می شــوی، عده ای روی اجناسشــان 
اتیکت قیمت زده و با عبارتی تحکم آمیز نوشته اند »لطفا دست 
نزنید«؛کمی آن طرف تر در مغازه ای خوش رنگ و لعاب عده ای 
توریست با یک تورلیدر ایستاده اند و قیمت ها را می پرسند و تو 
با تعجب می بینی قیمت هایی که فروشنده می گوید و تورلیدر 
ترجمه می کند، تقریبا دوبرابر اتیکت های قیمت مغازه قبلی 

است.
با این حجم از تفاوت قیمت و گران فروشی، آیا توریست ها دیگر 
به ایران سفر می کنند یا اطرافیان خود را به سفر به ایران دعوت 

می کند؟
اصفهان به عنوان دومین شهر عرضه کننده صنایع دستی در 
جهان و بزرگ ترین پایگاه صنایع دستی ایران نیز از این مورد 

استثنا نیست.
مدیــر کل اداره میراث فرهنگی اصفهــان، چندی پیش طی 
طرحی اقدام به نظارت و ساماندهی ۷۰۰ فروشگاه صنایع دستی 

اصفهان کرد.
فریدون الهیاری عنوان کرد: بر مبنای این کد، 

الزم است تمامی اطالعات فروشگاه ها اعم از 
نوع و میزان محصوالت به گردشگران ارائه 

شــود  و عوامل اجرایی در این فروشگاه 
های صنایع دستی نیز بر اساس طرح 
جدید، ملزم به ارائه فاکتور فروش و 
کد فروشــگاه به گردشگران به ویژه 

گردشگران خارجی خواهند بود.
وی در انتها تصریح کرد: فروشــگاه های 

صنایع دســتی عالوه بر ارائه فاکتور، موظف 
به درج برچسب قیمت به دو زبان فارسی و انگلیسی هستند.

این طرح هرچند خیلی دیر به جریان افتاده اســت، اما نفس 
اجرای آن با اهمیت بوده و به منظور ساماندهی قیمت صنایع 

دستی شهر اصفهان اقدامی مناسب محسوب می شود.
شاید زود باشد که بخواهیم به موفقیت ها و شکست های این 
طرح بپردازیم، اما در همین ابتدا، رعایت نکاتی چند در اجرای 

آن حائز اهمیت است.
از موارد مهمی که در عرضه صنایع دستی باید به آن توجه کرد، 
میزان مواد اولیه استفاده شده در آنها و البته کیفیت کارهاست. 
بارها مشاهده شده فروشگاه های متخلفی که در برهه ای از زمان 
ملزم به نصب اتیکت های قیمت شده اند، بااستفاده از جنس های 
بی کیفیت یا سبک وزن تر، کم شدن سود خود در گران فروشی 
ها را جبران و عمال طرح های مبارزه با گران فروشی را با شکست 

مواجه کرده اند.
از طرفی تشخیص نوع کار هنری و میزان تالشی که برای آن 
صرف شده است در بسیاری از موارد برای گردشگران داخلی و 
خارجی مشکل است و متخلفان به بهانه هایی از قبیل اینکه »از 

این کار نمونه 
بهتری دارم« یا »این کار معمولی است 
و کار اســتادکاران حرفه ای را در انبار نگهداری 
می کنیم که اگر واقعا خریداریــد آنها را بیاوریــم« کارهایی با 
کیفیت های مشابه آنچه در مغازه ها اتیکت قیمت خورده و گاه 
پایین تر از آن را به قیمت هایی تا دوبرابر به گردشگران می فروشند.

لذا در اجرای این طرح، یکی از نکات مهم، پیوست های فرهنگی 
است؛ وجود راهنماهای گردشگری در مکان های گردشگری 
و بازارهــای صنایع دســتی و بیان توضیحــات الزم درمورد 
صنایع دستی و چگونگی شناخت انواع آنها و نیز درنظرگیری 
قسمت های توضیحاتی درخصوص صنایع دستی در نقشه های 
گردشگری اصفهان که به همت ســازمان میراث فرهنگی و 
زیرمجموعه های شهرداری تهیه می شود و برگزاری جلسات 
توجیهی برای تورگردانان و گذاشــتن ناظــر بر عملکرد آنها، 
می تواند تا حد زیادی این اطمینان خاطر را به گردشــگران 
بدهد که با خیالی آسوده جنس باکیفیت را خریداری می کنند 
 و به این شیوه، اصفهان را در نحوه عرضه صنایع دستی نیز الگو

 کند.

طرح نظارت و ساماندهی فروشگاه های صنایع دستی اصفهان و تجربه تلخ گذشته؛

نظارتی که »پیوست فرهنگی« می خواهد

نمایشگاه

به مناسبت اربعین برگزار می شود؛

 نمایشگاه عاشورا در آیینه 
صنایع دستی و هنرهای سنتی

به مناسبت اربعین حسینی نمایشــگاه »عاشورا در آیینه صنایع 
دستی و هنرهای سنتی« در اصفهان برگزار می شود.

این نمایشــگاه با حضور هنرمندان فردا در گالــری نقش خانه 
هنرهای سنتی افتتاح می شود.

این نمایشگاه به همت معاونت صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان برگزار می شــود، تا ۳۰ آبان ماه پذیرای 

بازدیدکنندگان و عالقه مندان به هنرهای سنتی است.

اینستاگردی

بازیگر ترک، طرفدار سینمای ایران شد
نورگل یشیلچای، بازیگر سینما و تلویزیون ترکیه در اینستاگرامش 
با انتشار عکسی از فیلم »جن زیبا« نوشت: »من طرفدار سینمای 

ایران هستم؛ صحنه ای از فیلم زیبای ما«.

تحدید حدود اختصاصی
8/390 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب کارگاه نجــاری پالک 3325 فرعی 
از 7897 اصلــی واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتــی به نام 
نوروز علــی آقاجانی کردآبــادی فرزند غالم در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
13960302027002714 مورخ 1396/3/9 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/14 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه خواهد داد.  م الف:25100 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )269 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/236 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه متصله به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی پالک 4702 فرعی از 15191 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام اکرم همتی ولندانــی و محمدرضا همتی و اعظم همتی 
ولندانی و لیال همتی ولندانی فرزندان مهدی در جریان ثبت اســت و آرای شــماره 
13960302027003990 و 13960302027003991 و 13960302027003997 
و 13960302027003994 مورخ 1396/4/12 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/9 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه خواهد داد.  م الف:24809 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )294 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/392 آقای مجید پرنده خوزانی دارای شناسنامه شماره 11948 به شرح دادخواست 

به کالســه  670/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مریم حاجی کریمی خوزانی به شناسنامه 17561 در تاریخ 
1396/5/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت  به: 1- فضل اله حاجی کریمی فرزند ابوالقاسم، ش.ش 197 )پدر( 
2-  مهین کرمی خوزانی فرزند یداله، ش.ش 10209 )مادر( 3- مجید پرنده خوزانی 
فرزند محمود، ش.ش 11948 )همسر( 4- مهسا پرنده خوزانی فرزند مجید، ش.ش 
1130584739 )فرزند( 5- مهشاد پرنده خوزانی فرزند مجید، ش.ش 1130851672 
)فرزند( 6- زهرا پرنده خوزانی فرزند مجید، ش.ش 1131245441 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5570 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/393 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1216/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10 عصر بعداز 
ظهر روز شنبه مورخه 1396/9/25، مشخصات خواهان: روح اله حیدری فرزند حسن 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد آخر خ 12 سنگبری آروین، مشخصات 
خوانده: پیلسم مرادی فرزند پرویز، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ یکصد میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 912008/637929 مورخ 95/2/30 عهده بانک 
رفاه کارگران گواهینامه عدم پرداخت خسارات دادرسی تاخیر تادیه، دالیل خواهان:  
1- فتوکپی چک عهده بانک رفاه کارگــران- 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 دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5552 شــعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )202 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/395 آقای محسن کمالی اندانی دارای شناسنامه شماره 40900 به شرح دادخواست 
به کالسه  664/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان لطفعلی کمالی اندانی به شناسنامه 15 در تاریخ 1395/11/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  به: 1- جمیله 
کمالی اندانی فرزند عباس، ش.ش 65 )همسر( 2- محسن کمالی اندانی فرزند لطف 
علی، ش.ش 40900 )فرزند( 3- مهین کمالی اندانی فرزند لطف علی، ش.ش 40899 
)فرزند( 4- اکرم کمالی اندانی فرزند لطف علی، ش.ش 3544 )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: 5562 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )152 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/396 آقای محمد علی رضائی دارای شناســنامه شماره 33 به شرح دادخواست به 

کالسه  669/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا لوائی آدریانی به شناسنامه 27 در تاریخ 1395/2/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  به: 1- محمد 
علی رضائی فرزند مهدی، ش.ش 33 )همســر( 2- رضا رضائی فرزند محمد علی، 
ش.ش 2694 )فرزند( 3- قدمعلی رضائی فرزند محمد علی، ش.ش 2441 )فرزند( 
4- صدیقه رضائی فرزند محمد علــی، ش.ش 56 )فرزند( 5- طاهره رضائی فرزند 
محمد علی، ش. ش102 )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: 5563 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/394 کالسه: 92/328 خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان تحت مدیریت 
غالمحســین تقی نتایج ملکشاه، خوانده: ســجاد مختاری به نشانی اصفهان خ باغ 
فردوس ک اسالمی پ 24 طبقه 2 روبروی  پ 13 درب طوسی رنگ، خوانده: قدرت 
اله شیروانی به نشانی مجهول المکان، شــورا با بررسی جامع محتورات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 
موسسه قرض الحسنه )بانک مهر اقتصاد( با وکالت خانم پریسا عظیمی علیه آقایان 
1- قدرت اله شیروانی 2- سجاد مختاری به خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 8727027330 بانک ملی و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده وجود اصل مستندات 
در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خواندگان و اشتغال ذمه وی دارد و نظر به 
اینکه خواندگان دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده نسبت به مستندات 
او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است و بالحاظ مسئولیت تضامنی خواندگان دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتندا به 245-249-310-313 قانون تجارت و 
مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرســی مدنی و مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در رابطه با تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک خواندگان را 
به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یکصد هزار ریال 
هزینه دادرسی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان پرداخت اصل دین محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از آن به مدت 2 روز دیگر قابل تجدیدنظر 
خواهی می باشد. م الف: 5554 شعبه 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )282 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610103633303409 شــماره پرونــده:  /397
9609983633300831 شماره بایگانی شــعبه: 960838 در خصوص دعوی خانم 
صاحب امینی والشــانی فرزند محمد علی به طرفیت آقای محمد بخش پور فرزند 
علی مبنی بر طالق جهت استماع شهادت شهود در خصوص ترک زندگی زوج شهود 
ایشان به اسامی 1- تقی امینی فرزند عزیزاله به آدرس درچه والشان خ حافظ کوچه 
شهید محمودباقرپور 2- اکبر رشیدی فرزند اسماعیل به آدرس درچه والشان خ حافظ 
کوچه آرامش پالک 11، 3- حســن امینی فرزند قدمعلی به آدرس درچه والشان خ 
حافظ پالک 80، 4 – نوراله امینی فرزند محمد علی به آدرس درچه والشان خ شهید 
باهنر پالک 39 محل جلسه رسیدگی خمینی شــهر بلوار پاسداران مجتمع قضائی 
شماره یک شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر که وقت رسیدگی مذکور 

در تاریخ 1396/10/26 رای ساعت 10 می باشد و با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده مراتب یکبار نشر آگهی می گردد. م الف: 5564 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/398 کالسه پرونده 321/96 شماره دادنامه: 920 تاریخ رسیدگی: 96/7/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: غالمرضا تاتاری به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک 100 روبروی انبارداری، خوانده: قربانعلی 
ناصح نیک به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای غالمرضا 
تاتاری به طرفیت قربانعلی ناصح نیک به خواســته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 612381 تاریخ 90/11/3 عهده بانک مهر شعبه خام 
انوشه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/7/24  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/24 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای 
 احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 
و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق 
خواهان صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.  م الف:5566 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )367 کلمه، 

4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/388 شماره صادره :1396/04/431880 – 1396/8/8 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی چهل قفیزی مشــهور باغ علی پالک شماره 1066 
فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای مظفر توکلی فسخودی و غیره فرزند اسد اله در جریان است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1396/09/07  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
 لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف:391 عباســعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)155 کلمه، 

2 کادر(

قاب روز
بازدید مدیرکل ارشاد استان از غرفه نشریات استان در نمایشگاه مطبوعات
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روباتی که داستان های ترسناک 
تعریف می کند!

تا پیش از قرن اخیر، همه گمان می کردند نویسندگی و خالقیت در 
نوشتن تنها منحصر به انسان است، اما با ورود روبات مجهز به هوش 
مصنوعی به زندگی انسان ها، به نظر می رسد آنها نیز از پس این کار بر 
می آیند. هوش مصنوعی امروزه راه خود را به دنیای فناوری باز کرده و 
تقریبا در هر تکنولوژی از آن استفاده می شود. این بار نیز دانشمندان 
روباتی ساخته اند که قادر است داستان های ترسناک بنویسد. نام این 
روبات مجهز به هوش مصنوعی، برگرفته از نام »مری شلی« نویسنده 
کتاب »فرانکشتاین« است. این روبات، ساعتی یک بار داستانی ترسناک 
می نویسد و در اکانت توئیتر خود پست می کند. »شلی« به توئیت های 
کاربران، در صورتی که با هشتگ »نوبت شماست« همراه باشد، پاسخ 
داده یا داستان کاربران را ادامه می دهد. جالب است بدانید که شلی تنها 
داستان هایی را ادامه می دهد که میزان الیک یا بازنشر آنها زیاد باشد. 
تیم توسعه دهنده این روبات، از ۱۴۰ هزار داستان ترسناک استفاده 
کردند تا نحوه نگارش داستان های ترســناک را طوری به این روبات 

آموزش دهند که با سلیقه و درک انسان ها مطابقت داشته باشد.

Razer  در راه است
گوشی جدید ریزر به زودی رونمایی می شــود و طبق اطالعاتی که 
منتشر شــده، این گوشــی دارای امکانات خوبی برای عالقه مندان 
 به بازی اســت. خبرهای قبلی هم نشــان می داد که شــرکت ریزر 
در حال کار روی یک گوشی هوشمند پیشرفته مخصوص عالقه مندان 
به بازی است، اما یک نشت اطالعاتی جدید مشخص کرد که این دستگاه 
چقدر قدرتمند است. احتماال گوشی جدید ریزر ۳G نام دارد. صفحه 
نمایش ۱۲۰Hz IGZO این گوشی ابعاد ۵٫۷ اینچ دارد، کیفیت صدای 
آن دالبی آتموس بوده و دو بلندگو در جلوی گوشی تعبیه شده است. 
۳G همانند بسیاری از گوشی های امسال، از دوربین دوگانه ۱۲ و ۱۳ 
مگاپیکسلی در عقب بهره می برود و دارای لنز wide angle است. 
باتری با قدرت ۴ هزار میلی آمپر و رم ۸ گیگابایتی، از دیگر ویژگی های 
آن است. به نظر می رسد به لطف ســرعت و کیفیت صفحه نمایش 
IGZO و ۸ گیگابایت رم، این گوشی هوشــمند برای اجرای بازی ها 
بسیار مناسب باشد؛ حتی تماشا و ویرایش فیلم ها نیز در این گوشی 

لذت بخش و راحت خواهد بود.

بهترین گوشی های هواوی موجود در بازار

عکس روزویژه 

فناورانه     
قیمت در بــازار ایران: حدود یــک میلیون و 

چهارصد هزار تومان
تا ریخ عرضه: ماه ژانویه سال ۲۰۱6

 Mate 8 یک فبلت قدرتمند اما نســبتا قدیمی 
اســت که با توجه به قیمت ارزانش در بازار امروز، 
می تواند برای کاربــران عالقه مند بــه فبلت ها 

انتخاب خوبی باشد.
با وجود اینکه صفحه نمایش Full HD این فبلت 
به قدرتمندی صفحه نمایش های Quad HD به 
کار گرفته شــده در فبلت های امروزی نیست، اما 
رنگ های آن زیبا و شاداب هستند و بدین ترتیب 
از تماشــای ویدئو و فیلم روی صفحه نمایش آن 
لذت خواهید برد. عالوه بر ایــن Mate 8 دارای 
درگاه کارت حافظه Micro SD است؛ بنابراین از 
بابت حافظه مورد نیاز برای ذخیره سازی محتوای 
ویدئویی، نرم افزارها و بازی هــای حجیم نگرانی 

نخواهید داشت.
البته Mate 8 عالوه بــر پخش محتوای ویدئویی 
از پــس انجام دیگــر امور شــما نیز بر مــی آید. 
ویژگی هــای کاربردی متنوعــی در رابط کاربری 
Emotion UI شــرکت هــواوی در نظر گرفته 
شــده که می تواند رضایت یک کاربر معمولی را 
به دنبال داشته باشــد؛ به عالوه این فبلت دارای 
دوربینی ۱6مگاپیکسلی است که با استفاده از آن، 
می توانید عکس های زیبایی را به ثبت برســانید. 
این گجت  دارای عملکرد ســخت افزاری بســیار 
مطلوبی بوده و عمر باتری آن نیز بســیار طوالنی 

است.

  
  

قیمت در بازار ایران: حدود 9۰۰هزار تومان
    تاریخ عرضه: ماه می سال ۲۰۱6

 P10 Lite نمونه میان رده ســری گوشــی های 
 P10 اســت که در مقایســه با نمونه اصلی P10
 P10 ،قیمتی ارزان تر دارد. با وجود قیمت پایین
Lite تمام ویژگی های نرم افزاری و رابط کاربری 
نمونه اصلی گوشــی P10 را در اختیــار کاربران 
قرار داده و از قدرت ســخت افــزاری قابل قبولی 

برخوردار است.
تفاوت اصلی P10 Lite بــا نمونه اصلی P10، در 
دوربین اصلی آنهاســت و در P10 Lite شــاهد 
حذف ماژول دوگانــه و اســتفاده از یک دوربین 
معمولی هستیم. P10 Lite کیفیت ساخت باالیی 
دارد، از پس انجام کارهای روزمره و معمولی کاربر 
بر می آید و باوجــود اینکه دوربیــن اصلی آن به 
قدرتمندی دیگر رقبای موجود در بازار نیست، اما 

عملکرد نسبتا قابل قبولی دارد.

   
 

قیمت در بازار ایران: حدود ۷۰۰ هزار تومان
    تاریخ عرضه: ماه فوریه سال ۲۰۱۷

 P8 Lite 2017 یکی از ارزان ترین گوشی های 
هوشمند  شرکت هواوی است؛ این گوشی در واقع 
نمونه ای به روز رســانی شــده از P8 Lite اصلی 
است که در سال ۲۰۱۵ به بازار عرضه شده بود و 
با توجه به قیمت باورنکردنی اش، می توانیم آن را 
رقیبی قدرتمند برای دیگر گوشی های هوشمند 

ارزان قیمت بازار بدانیم.
این گوشی ۵/۲اینچی حتی از گوشی ارزانی مانند 
Honor 6X هم قیمت کمتری دارد و در عین حال 
ویژگی های بیشتری داشته و سطح قدرت سخت 
افزاری باالتــری را هم به کاربــران ارائه می کند. 
 Full HD دقتی P8 Lite 2017 صفحه نمایش
دارد و از آخرین نســخه سیســتم عامل اندروید 
پشتیبانی می کند؛ آیا می توان انتظار بیشتری از 

یک گوشی ۷۰۰ هزار تومانی داشت؟

  
  

قیمت در بازار ایران: حدود یک میلیون و ششصد 
هزار تومان

    تاریخ عرضه: ماه سپتامبر سال ۲۰۱6
 Nexus 6p به سفارش شــرکت گوگل و توسط 
شرکت هواوی تولید شد و در اواخر سال ۲۰۱۵ پا 
به بازار گوشی های هوشمند گذاشت؛ کیفیت باال و 
فروش فوق العاده این فبلت ۵/۷اینچی در آن سال، 

اعتبار زیادی به این شرکت چینی نوپا بخشید.
بزرگ ترین گوشی هوشــمند تولید شده از سری 
Nexus شــرکت هواوی یــا Nexus 6P، دارای 
بدنه ای تمام فلزی با کیفیت ســاخت خیره کننده 
است که وجود نوار تیره رنگ در قسمت باالیی قاب 
پشتی، زیبایی ظاهری آن را دو چندان کرده است.

اندازه ۵/۷ اینچی صفحه نمایش Nexus 6P، این 
گجت را در زمره بزرگ ترین گوشی های هوشمند 
شــرکت هواوی قرار می دهد که البتــه از فبلت 6 
اینچی Mate 8 ابعاد کوچک تــری دارد. صفحه 
نمایش دارای دقت Quad HD است که می تواند 
کوچک ترین جزئیات تصویر را به نمایش درآورده 
و عالقه مندان به تماشــای فیلم و سریال روی یک 
گوشی هوشمند را هیجان زده کند. تنها نقطه ضعف 
موجود در این فبلت قدرتمند، در عدم پشــتیبانی 
اش از درگاه کارت حافظه Micro SD خالصه می 
شود و این مسئله از جمله اصلی ترین انتقادات وارد 

بر این گجت است.

 پیش از آغاز فعالیت شرکت هواوی در حوزه تولید گوشی های هوشمند، کاربران ذهنیت خوبی از گوشی های ساخت کشور چین نداشتند، اما پیشرفت مداوم این 
شرکت در تولید گجت های با کیفیت و قدرتمند، این ذهنیت را به طور کامل تغییر داد. در ادامه به معرفی 9 مدل از قدرتمندترین و به صرفه ترین گوشی های هوشمند این 
برند چینی می پردازیم. امروز گوشی های هوشمند شرکت هواوی به سطحی از قدرت و کیفیت رسیده اند که می توان آنها را با محصوالت رقبای سر سخت و کهنه کاری 
مانند سامسونگ و اپل مقایسه کرد؛ پس از سطح قدرت سخت افزاری محصوالت شرکت هواوی و بحث طراحی ظاهری آنها، همکاری هواوی با شرکت Leica کشور 
 Leica ،آلمان، مهم ترین عامل افزایش محبوبیت گوشی های هوشمند ساخت این شرکت است، همان طور که می دانید
یکی از قدیمی ترین شــرکت های فعال در حوزه تولید دوربین های عکاسی است و حک شدن نام این برند روی 

دوربین گوشی های هواوی، حس کیفیت و قدرت را به کاربران القا می کند.   

 

  

مفاد آراء
7/559 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 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 تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139660302016000141 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی 
آقای اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه يكباب مدرسه 
به نام دبيرستان حضرت زهرا)س( به مســاحت 3265/61 مترمربع پالک شماره 4 
فرعی از 52  اصلی واقع در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی 
آن توسط غير احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/01/03 شعبه 

دهم ديوانعالی كشور حكم به وقفيت پالک مذكور صادر شده است.
2-برابر رای شماره 139660302016000142 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی 
آقای اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه يكباب مدرسه به 
نام شهيد قاسمی به مساحت 1112/69 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 48  اصلی 
واقع در روستای كردعليا بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن توسط غير احداث 

شده است و  مقدار 42 حبه آن وقف عام و 30 حبه آن وقف خاص می باشد
3-برابر رای شماره 139660302016000143 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی 
آقای اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه يكباب مدرسه 
به نام مدرسه راهنمايی وحدت به مساحت 5287/21 مترمربع پالک شماره 1 فرعی 
از 52  اصلی واقع در روســتای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن 
توسط غير احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/01/03 شعبه 

دهم ديوانعالی كشور حكم به وقفيت پالک مذكور صادر شده است
4-برابر رای شماره 139660302016000144 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی 
آقای اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششدانگ عرصه يكباب مدرسه 
به نام دبستان ميثم تمار به مساحت 1473/57 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 52  
اصلی واقع در روســتای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن توسط 
غير احداث شده است و به موجب دادنامه شــماره 487 مورخ 68/01/03 شعبه دهم 

ديوانعالی كشور حكم به وقفيت پالک مذكور صادر شده است.
5-برابر رای شماره 139660302016000163 مورخ 96/5/30 مالكيت آقای روح 
اله فيروزمندی نجف آبادی بشناســنامه 843 كدملی 1090799853 صادره نجف 
آباد فرزند غالمحسين ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 365/85 
مترمربع پالک شماره 12 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده 

ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری از يد اله فردوسيان
6-برابر رای شــماره 139660302016000164 مــورخ 96/5/30 مالكيت آقای 
سهراب فردوسيان نجف آبادی بشناسنامه 106 كدملی 1090763107 صادره نجف 
آباد فرزند حسينعلی ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 1305/70 
مترمربع پالک شماره 14 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده 

ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری از حسينعلی فردوسيان و رحيم بركت
7-برابــر رای شــماره 139660302016000173 مــورخ 96/6/4 مالكيت آقای 
فرهاد فردوســيان نجف آبادی بشناســنامه 397 كدملــی 1090912706 صادره 
نجف آباد فرزند عزيزاله ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 446/30 
مترمربع پالک شماره 16 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده 
 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملــك تيران خريداری از رحمت الــه وناصرقلی روحانی و

عزيزاله فردوسيان
8-برابر رای شماره 139660302016000174 مورخ 96/6/4 مالكيت آقای عطاءاله 
فردوسيان نجف آبادی بشناسنامه 313 كدملی 1090826095 صادره نجف آباد فرزند 
فتح اله ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 503/95 مترمربع پالک 
شماره 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك 

تيران خريداری از رحيم بركت
9-برابــر رای شــماره 139660302016000175 مــورخ 96/6/5 مالكيت آقای 
بهيار داراب نجف آبادی بشناســنامه 910 كدملی 1090811901 صادره نجف آباد 
فرزند محمدعلی ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 305 مترمربع 
پالک شــماره 11 فرعــی از 136 اصلی واقع در روســتای هالب  بخــش دوازده 
 ثبت اصفهــان حوزه ثبت ملك تيــران خريداری از عزيزاله روحانی فرزند حســين

 و رحيم بركت 
10-برابر رای شماره 139660302016000176 مورخ 96/6/5 مالكيت خانم فاطمه 
دادخواه بشناسنامه 62 كدملی 0559646836 صادره خمين فرزند بهرام ششدانگ 
يكدرب باغ به مساحت 1463/79 مترمربع پالک شماره 1249 فرعی از يك اصلی 
واقع در تيران بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری با واسطه 

از محمد فدايی فرزند ميرزا
11-برابر رای شــماره 139660302016000180 مــورخ 96/6/8 مالكيت آقای 
سعادت اله فيروزمندی نجف آبادی بشناسنامه 214 كدملی 1090715404 صادره 
نجف آباد فرزند غالمحســين ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 
1044/35 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش 
دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری از غالمحســين فيروزمندی 

فرزند علی
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/7/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/13 

م الف: 279 شبان رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران وكرون
حصر وراثت

8/361  خانم توران خلیلی یان گورتانی دارای  شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست 
به کالسه  1617/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رضا نصر اصفهانی به شناســنامه 6 در تاریخ 91/11/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر، یک دختر، یک همسر دائمی: 1- ناصر نصر اصفهانی، ش.ش 1325 نسبت با 
متوفی فرزند 2- رسول نصر اصفهانی، ش.ش 907 نسبت با متوفی فرزند 3- مجتبی 
نصر اصفهانی، ش.ش 52 نسبت با متوفی فرزند 4- مرضیه نصر اصفهانی، ش.ش 

779 نسبت با متوفی فرزند 5- توران خلیلی یان گورتانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 24487 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/362  خانم مهرالسادات سیدی با وکالت نسرین صالحی دارای  شناسنامه شماره 
2259 به شرح دادخواست به کالسه  1614/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صالحی به شناسنامه 56 
در تاریخ 96/1/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر، چهاردختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- بیژن صالحی، 
ش.ش 1008 نســبت با متوفی فرزند 2- علیرضا صالحی، ش.ش 11253 نسبت با 
متوفی فرزند 3- صدیقه صالحی، ش.ش 1961 نســبت با متوفی فرزند 4- سپیده 
صالحی، ش.ش 1797 نسبت با متوفی فرزند 5- نســرین صالحی، ش.ش 2259 
نسبت بامتوفی فرزند 6- سارا صالحی، ش.ش 6644 نسبت با متوفی فرزند 7- رباب 
نمدمال، ش.ش  67 نسبت با متوفی همسر 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: 24489 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/364  خانم لیال منصوری دارای  شناسنامه شــماره 4318 به شرح دادخواست به 
کالسه  1539/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عباس منصوری حبیب آبادی به شناسنامه 116 در تاریخ 
96/3/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و ســه دختر و یک همسر به اسامی: 1- ســعید منصوری، ش.ش 
2356 نســبت با متوفی فرزند 2- میثم منصوری، ش.ملی 1270362119 نسبت 
با متوفی فرزند 3- مرضیه منصوری حبیب آبادی، ش.ش 77050 نســبت با متوفی 
فرزند 4- اعظم منصوری حبیب آبادی، ش.ش 2951 نسبت با متوفی فرزند 5- لیال 
منصوری ، ش.ش 4318 نسبت با متوفی فرزند 6- صغرا خیری حبیب آبادی، ش.ش 
41 نسبت با متوفی همسر 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: 23797 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/365  آقای حسن زمانی دارای  شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه  
1537/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طلعت استکی به شناسنامه 14510 در تاریخ 96/6/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پسر و سه 
دختر به اسامی: 1- حسن زمانی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا زمانی 
استکی، ش.ش 57935 نســبت با متوفی فرزند 3- مهدی زمانی استکی، ش.ش 
1195 نســبت با متوفی فرزند 4- حمیدرضا زمانی اســتکی، ش.ش 209 نسبت با 
متوفی فرزند 5- غالمرضا زمانی اســتکی، ش.ش 1521 نســبت با متوفی فرزند 

6- ثریا زمانی استکی، ش.ش 54336 نسبت با متوفی فرزند 7- زهره زمانی استکی، 
ش.ش 7 نسبت با متوفی فرزند 8- صدیقه زمانی استکی، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 23795 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/363  خانم فروغ الزمان غفوری دارای  شناسنامه شماره 3198 به شرح دادخواست 
به کالسه  1611/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عزت مقیمی ورزنه به شناسنامه 462 در تاریخ 96/2/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و سه دختر به اســامی: 1- امیر مظفر غفوری ورزنه، ش.ش 716 نسبت با 
متوفی فرزند 2- مهین غفوری ورزنه، ش.ش 2693 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه 
غفوری ورزنه، ش.ش 715 نسبت با متوفی فرزند 4- فروغ الزمان غفوری، ش.ش 
3198 نســبت با متوفی 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: 24491 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/367  آقای جعفر سالم دارای  شناسنامه شماره 128 به شرح دادخواست به کالسه  
1530/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی سالم به شناســنامه 146 در تاریخ 95/12/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
دو دختر و یک همسر به اسامی: 1- اکبر سالم ، ش.ش 1201 نسبت با متوفی فرزند 
2- اصغر سالم، ش.ش 1498 نســبت با متوفی فرزند 3- جعفر سالم، ش.ش 128 
نسبت با متوفی فرزند 4- مهری سالم، ش.ش 1499 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم 
سالم، ش.ش 2198 نســبت با متوفی فرزند 6- زهرا بیگم تجویدی، ش.ش 567 
نسبت با متوفی همسر 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: 23791 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/448 در خصوص پرونده کالســه 960519 خواهان منصور شماعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت احمد ده رضایی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز یکشــنبه مورخ 96/9/19  ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25133 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
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کشور کدامند؟
از زمان شــکل گیری دولت های مــدرن در دوره معاصر، اداره 
کشور ها در دو بخش سیاست خارجی و داخلی انجام می گیرد.

مجموعه اهداف، سیاســت ها و برنامه های مربــوط به خارج از 
مرزهای جغرافیایی و سیاســی و آنچه که بــه روابط فرامرزی و 
ارتباطات و قواعد بین المللی مربوط می شــود در قالب سیاست 
خارجی تعریف شده و معموال توسط دستگاه دیپلماسی و وزارت 

خارجه کشورها دنبال می شود.
متقابال مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های مرتبط با اداره 
کشور در حدود مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورها در سیاست 
داخلی تعریف شــده و معموال توســط وزارت خانه امور داخلی 
کارسازی می شود. در ایران وزارت کشور عهده دار این امور است.

از جمله مهم ترین مولفه های تشــکیل دهنده سیاست داخلی 
کشور می توان به مشارکت، امنیت، آزادی های فردی و اجتماعی 

و انتخابات اشاره کرد.
آزادی، به عنــوان مهم ترین آرمان بشــریت همــراه و مالزم با 
ذات و زیســت انســان ها باموضوعاتــی همچــون آزادی 
بیان،عقیده، ســکونت و...در حوزه فــردی و آزادی اجتماعات و 
امکان بیــان جمعی اعتــراض، مخالفت و نارضایتــی با رعایت 
 موازین قانونــی و حقوق دیگــران در حــوزه اجتماعی تعریف

 می شود.
انتخابات نیز به دلیل کانالیزه کردن رفتار سیاســی شهروندان و 
بستر سازی تعیین سرنوشت به دست خود افراد از لوازم الینفک 
نظام های مردم ساالر به شمار می رود و معموال در دو سطح ملی 
و محلی برگزار می شــود. از وزارت کشور به عنوان قدیمی ترین 
وزارت خانه مدرن کشور یاد می شود که در سال 1239 شمسی با 

عنوان وزارت داخله تاسیس شده است.
مهم ترین مســئولیت وزارت کشــور را می تــوان تامین نظم و 
امنیت داخلی و اجرای سیاســت های عمومی کشــور دانست.

در رأس این نمایندگی ها اســتانداران، فرمانداران وبخشداران 
قرار دارند. اســتانداران و فرمانداران در جایگاه ریاســت و مقام 
تصمیم گیر در شــورای تامین استان ها و شهرســتان ها که با 
 حضور مقامــات قضائی،امنیتــی و نظامی و انتظامی تشــکیل

 می شود، قرار دارند.
سیاســت گذاری های عمومی و بخشــی در حوزه آزادی های 
فردی و اجتماعی و بستر سازی و همراه سازی مراجع و جریانات 
تاثیر گــذار در این راســتا توســط مدیران سیاســی دولت در 
استان ها و شهرســتان ها و اصرار و پایبندی و حمایت از حقوق 
 شــهروندی مردم از لوازم مهــم و چالش برانگیــز در این حوزه 

است.
ادامه دارد...

   اسفندیار تاجمیری
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام )ره( کشور

عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی 
مجمع نیروهای خط امام ) ره ( استان اصفهان

 یادداشت

 چهره ها

معاون وزیر آموزش و پرورش در کاشان 
خبر داد:

ساخت ۲۴ هزار کالس 
درس با مشارکت خیران

معاون وزیر آموزش و پرورش در 
سفر یک روزه به کاشــان، اظهار کاشان

کرد: 15 تا 20 درصد مدرســه های موجود در دو 
نوبت صبــح و عصــر فعالیت دارند کــه دلیل آن 
بازسازی و تخریب مدرسه های فرسوده و یا تکمیل 
طرح های در دســت اجرای این مجموعه اســت.

محمدتقی نظرپور، خاطر نشان کرد: طرح های نیمه 
تمام وزارت آمــوزش و پرورش که ســاخت آن با 
مشــارکت خیران آغاز شــده نزدیک به 24 هزار 
کالس درس است که برای تکمیل آنها 180 هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم. وی افزود: یک هزار و 
200 فضای آموزشــی در قالب 55 هــزار و 200 
 کالس درس نیــز همزمان با آغاز ســال تحصیلی
 به بهره برداری رســید که 50 درصد آنها از محل 

کمک نیکوکاران مدرسه ساز بود.

رییس اداره میراث فرهنگی نایین :

گنبد تاریخی مسجد 
باباعبدا... مرمت شد

رییــس اداره میــراث فرهنگی  شهرستان نایین، با اشاره به مرمت نایین
و استحکام بخشی گنبد تاریخی مسجد باباعبدا...و 
فضاهای پیرامون آن، اظهار کرد: بنای این مسجد و 
بافــت پیرامون گنبد آن در ســال های گذشــته 
خسارات زیادی دیده است که نیاز مبرم به مرمت 
آن وجود داشت.محمود مدنیان ادامه داد: برهمین 
اساس و به منظور احیای بافت این مسجد مبلغ یک 
میلیارد ریال بودجه از طریق پیگیری های متعدد 
اختصاص پیدا کرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
گذشت زمان و فرسایش شــدید و متروکه شدن 
بناهای مجاور این بنای تاریخی و نیاز به ساماندهی، 
مرمت و اســتحکام بخشــی پی هــا و بدنه های 
نگهدارنده گنبد و اطراف آن، ایــن بخش از بنای 
تاریخی نیز توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان 

نایین مورد مرمت و استحکام بخشی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه  لنجان
امام حسین)ع( برای اقامه و حفظ ارزش های 
راستین دین اسالم قیام کرد، گفت: باید توجه داشت آنچه که 
سبب ماندگاری قیام امام حسین)ع( در روز عاشورا شد این 
است که این امام همام مال، جان و خانواده شان را با تمام وجود 
و اخالص در راه خدا فدا کردند و در اوج مظلومیت به شهادت 

رسیدند.
سید محســن ســجاد افزود: یکی از ابعاد بسیار مهم نهضت 
عاشــورا، بعد اصالح گرانه آن اســت؛ چراکه جامعه ای که از 
معیارهای اصیل دین و مالک های ارزشی فاصله بگیرد و فساد 
در پیکره آن ریشه بدواند، بی بند و باری در آن گسترش یابد 
و ظلم و ستم بر مردم حکومت کند و به جان و مال مسلمانان 

تعرض شــود، چنین جامعه ای بیش از هر چیز نیاز به اصالح 
دارد و امام حسین)ع( در چنین شرایطی زندگی می کردند؛ 
بنابراین ایشان مهم ترین هدف قیام خویش را اصالح امت جد 

خویش معرفی کردند.
وی تصریح کرد: پس از رحلت پیامبر اســالم)ص( انحرافات 
خالفت از مســیر اصلی آن موجــب شــد، ارزش هایی که 
پیامبر)ص( برای آنها خون دل خورده بود به زمان جاهلیت 
بازگردد از این رو باید گفت قیام امام حسین)ع( بر پایه اهداف 
و انگیزه های خاص و خالص الهی شکل گرفت و این موضوع 

باعث ماندگاری قیام کربال شد.
فرماندار لنجان در ادامه با اشــاره به اینکه پیاده روی اربعین، 
یکپارچگی و وحدت امت اسالمی را به نمایش می گذارد، اضافه 

کرد: پیاده روی اربعین حسینی سبب اتحاد و نزدیکی قلوب 
مسلمانان به یکدیگر می شود و این مراسم ساده اما با شکوه و 
پر عظمت از جنبه های گوناگون، آثار و برکاتی را برای زائران و 

میزبانان آنها به همراه داشته و دارد.
سجاد با اشاره به آثار و برکات حضور  مردم در پیاده روی اربعین 
حسینی ادامه داد: حضور چشمگیر و خودجوش مسلمانان در 
این همایش عظیم، قدرت و عظمت اسالم را نشان می دهد و 
تمام جهان را مجذوب خود می کند و باید توجه داشت که ایام 
اربعین و پیاده روی کربال بهترین فرصت برای اثبات بندگی و 

قدم نهادن در راه امام حسین)ع( است.
وی بزرگ ترین پیام اربعین را تبیین ابعاد قیام امام حســین 
)ع( به جهانیان دانســت و عنوان کرد: باید به این مهم توجه 
جدی داشت که حضور در همایش بزرگ اربعین تنها مختص 
شیعیان نیست؛ بلکه پیروان مذاهب و ادیان دیگر نیز در این 
همایش شرکت می کنند، از این رو زمینه نشر شعارهای امام 
حسین )ع( در سطح بین المللی وجود دارد و اربعین باید جنبه 
بین المللی پیدا کند تا پیروان مذاهب و ادیان دیگر هم بتوانند 

حضور بیشتری در اربعین داشته باشند.
فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین 
حرکتی عدالت طلبانه در برابر استکبار جهانی است، بیان کرد: 
همایش و پیاده روی اربعین که در قالب کاروان ها و دسته  های 
عزاداری برگزار می شــود برای استکبار بسیار هراس انگیز و 
دلهره آور است؛ چراکه پیر، جوان و کودک این مسافت طوالنی 
را با مشــکالت زیاد طی می کنند تا به کربال برسند و این نیز 
پیامی جز حق طلبی امام حسین )ع( برای مردم سراسر جهان 
ندارد و قطعا با برگزاری این همایش عظیم میلیون ها محب 

اهل بیت)ع( پیام خود را به گوش جهانیان خواهند رساند .
وی خاطرنشــان کرد: امروز ما نیز باید با تأسی از بازماندگان 
واقعه کربال و درس وفاداری گرفتن از فرزندان امام حسین)ع(، 
امام سجاد)ع( و زینب)س(، تالش کنیم که قدرت تشخیص و 

تحلیل خود را ارتقا دهیم.

فرماندار شهرستان لنجان تاکیدکرد:

راهپیمایی اربعین حرکتی عدالت طلبانه در برابر استکبار

فرماندار شــهرضا گفت: یکی از مهم ترین  شهرضا
اقداماتی که در راستای اجرای اصول اقتصاد 
مقاومتی و در راستای اصول پدافند غیرعامل باید انجام شود، 
مبارزه با ورود کاالی قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی است.

محسن گالبی ادامه داد: نیروی انتظامی با تالش شبانه روزی 
در کشور و مبادی کنترلی نظیر ایستگاه شهید امامی، از ورود 
کاالی قاچاق جلوگیری می کند و تولیدکنندگان داخلی هم 

باید با تالش در راستای بومی ســازی دستگاه های ساخت 
محصوالت و همچنین افزایش کیفیت مصنوعات داخلی در 

این زمینه یاری کنند.
فرماندار شهرضا تصریح کرد: اقدامات اولیه برای استقرار دفتر 
گمرک و تقویت سیستم تعزیرات در شهرستان انجام شده و 
به زودی هیئت کارشناسی برای بررسی مقدمات این طرح به 

شهرستان سفر می کند.

گالبی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان کرد: یکی از 
مهم ترین طرح هایی که از حدود 30 سال قبل در شهرستان 
آغاز شده، فاضالب شهری است که متاسفانه تنها 30 درصد 

از آن تکمیل شده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اعتباری بالغ بر 900 میلیون 
تومان برای ارتقای سیستم فاضالب شهری شهرضا اختصاص 
داده شــده و هیئتی نیز مرکــب از کارشناســان داخلی و 
خارجی به زودی برای بررســی میدانی و ارائه طرحی جهت 
 حذف بوی بد متصاعد در هوای مناطق اطراف، به شــهرضا

 سفر می کنند.

فرماندار شهرضا مطرح کرد:

 حمایت از تولیدات داخلی؛ مهم ترین اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی

با مسئوالن

حصر وراثت
8/368  آقای محمد هادی دیانتی دارای  شناسنامه شماره 10272 به شرح دادخواست 
به کالسه  1531/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالعظیم دیانتی به شناسنامه 1 در تاریخ 96/7/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 
سه دختر، یک همسر دائمی و پدر به اسامی: 1- محمد هادی دیانتی، ش.ش 10272 
نسبت با متوفی فرزند 2- زهره دیانتی، ش.ش 5166 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا 
دیانتی، ش.ش 24517 نسبت با متوفی فرزند 4- زیبا دیانتی، ش.ش 1270881930 
نســبت با متوفی فرزند 5- کبری عبداللهی مورچه خورتی، ش.ش 2185 نسبت با 
متوفی همسر 6- غالم حسین دیانتی، ش.ش 17 نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23788 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/369  آقای مجید رهنما دارای  شناسنامه شماره 1413 به شرح دادخواست به کالسه  
1527/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهره نیک نفس به شناسنامه 879 در تاریخ 96/5/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر و 
مادر وپدر به اسامی: 1- مسعود رهنما، ش.ملی 1272392740 نسبت با متوفی فرزند 
2- محمد رهنما، ش.ملی 1272748073 نســبت با متوفی فرزند 3- مجید رهنما، 
ش.ش 1413 نسبت با متوفی همسر 4- فاطمه تربت اصفهانی، ش.ش 281 نسبت 
با متوفی مادر 5- رضا نیک نفس، ش.ش 809 نسبت با متوفی پدر 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23785 شعبه 54 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/370  خانم عفت ظهرابی دارای  شناســنامه شــماره 140 به شرح دادخواست به 
کالسه  1528/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خدیجه سلمانی رنانی به شناسنامه 534 در تاریخ 96/6/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و چهار دختر به اسامی: 1- حبیب اله ظهرابی رنانی، ش.ش 155 نسبت با 
متوفی فرزند 2- عزت ظهرابی رنانی، ش.ش 137 نسبت با متوفی فرزند 3- اقدس 
ظهرابی رنانی، ش.ش  211 نسبت با متوفی فرزند 4- عفت ظهرابی، ش.ش 140 
نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا ظهرابی، ش.ش 4646 نسبت با متوفی 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: 23783 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/371  آقای دانیال شــاهرخی دارای  شناسنامه شــماره 1100068937 به شرح 
دادخواست به کالســه  1509/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان دانش شاهرخی به شناسنامه 2288 در تاریخ 

96/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر، یک دختر، یک همســر دائمی و پدر به اسامی: 1- دانیال شاهرخی، 
ش.ش 1100068937 نســبت با متوفــی فرزند 2- علیرضا شــاهرخی، ش.ش 
1274037719 نسبت با متوفی فرزند 3- نسترن شاهرخی، ش.ش 1160107801 
نسبت با متوفی فرزند 4- نازنین علی کردی، ش.ش 3179 نسبت با متوفی همسر 5- 
رحمت اله شاهرخی، ش.ش 244نسبت با متوفی پدر 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: 23779 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/372  آقای ســید محمدرضا فقیه ایمانی دارای  شناسنامه شماره 1292692995 
به شرح دادخواست به کالسه  1508/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصوره موسوی به شناسنامه 38934 
در تاریخ 96/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر، یک دختر و یک همســر دائمی و مادر به اسامی: 1- سید 
محمدرضا فقیه ایمانی، ش.ش 1292692995 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد 
حسین فقیه ایمانی، ش.ش 1270550527 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد مهدی 
فقیه ایمانی، ش.ش 1271648131 نســبت با متوفی فرزند 4- صفیه فقیه ایمانی، 
ش.ش 3826 نسبت با متوفی فرزند 5- ســید محمد فقیه ایمانی، ش.ش 51430 
نسبت با متوفی همسر 6- صدیقه موســوی بادجانی، ش.ش 184 نسبت با متوفی 
مادر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 23778 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/373  آقای محســن جان نثاری الدانی دارای  شناسنامه شــماره 1284 به شرح 
دادخواســت به کالســه  1526/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امیرجان نثاری الدانی به شناسنامه 
1270808321 در تاریخ 96/1/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پدر و یک مادر به اسامی: 1- محسن جان 
نثاری الدانی، ش.ش 1284 نســبت با متوفی پدر 2- رضوان ترک، ش.ش 1166 
نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 23798 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/374  رایموند بیگ جهان دارای  شناســنامه شــماره 1270180487 به شــرح 
دادخواست به کالســه  1524/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان وازریک بیگ جهان به شناسنامه 181 در تاریخ 
96/7/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و یک دختر و یک همسر به اســامی: 1- آرلن بیگ جهان، ش.ش 

1521 نسبت با متوفی فرزند 2- آرموند بیگ جهان،ش.ش 10104 نسبت با متوفی 
فرزند 3- رایموند بیگ جهان، ش.ش 1270180487 نسبت با متوفی فرزند 4- مانیا 
بیگ جهان، ش.ملی 1270611216 نسبت با متوفی فرزند 5- رزا یونیک یان، ش.ش 
16190 نسبت با متوفی همسر 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: 23796 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/375  آقای شــکراله زارع بهرام آبادی دارای  شناســنامه شــماره 298 به شرح 
دادخواست به کالســه  1525/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم زارع بهرام آبادی به شناسنامه 19 در 
تاریخ 75/3/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و سه دختر به اسامی: 1- شکراله زارع بهرام آبادی، ش.ش 
298 نسبت با متوفی فرزند 2- عبدالرســول زارع، ش.ش 16 نسبت با متوفی فرزند 
3- عبداله زارع بهرام آبادی، ش.ش 340 نســبت با متوفــی فرزند 4- طلعت زارع 
بهرام آبادی، ش.ش 6 نسبت بامتوفی فرزند  5- ماه منیر زارع بهرام آبادی، ش.ش 
10 نسبت با متوفی فرزند 6- عصمت زارع بهرام آبادی، ش.ش 14 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 23794 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/376  آقای نجاتعلی بقائی شهرکی دارای  شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست 
به کالسه  1521/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان گل تاج جهان بین تیمور به شناسنامه 332 در تاریخ 96/6/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهارپسر، دو دختر، یک همسر به اســامی: 1- خسرو بقائی شهرکی، ش.ش 3131 
نســبت با متوفی فرزند 2- منوچهر بقائی شــهرکی، ش.ش 2086 نسبت با متوفی 
فرزند 3- مهران بقائی شهرکی، ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 4- محمد بقائی 
شهرکی، ش.ش 1344 نسبت با متوفی فرزند 5- مینا بقائی شهرکی، ش.ش 1176 
نسبت با متوفی فرزند 6- مرجان بقائی شــهرکی، ش.ش 18808 نسبت با متوفی 
فرزند 7- نجاتعلی بقائی شهرکی، ش.ش 63 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23792 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/377  آقای احمد اکبریان تفاقی دارای  شناسنامه شماره 1424 به شرح دادخواست 
به کالســه  1519/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم اکبریان تفاقی به شناسنامه 1107 در تاریخ 
78/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو فرزند پسر، دو فرزند دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- احمد اکبریان 

تفاقی، ش.ش 1424 نســبت با متوفی فرزند 2- محســن اکبریان تفاقی، ش.ش 
859 نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا اکبریان تفاقی، ش.ش 745 نسبت با متوفی 
فرزند 4- ربابه اکبریان تفاقی، ش.ش 836 نســبت به متوفی فرزند 5- ملک خانم 
اکبریان نژاد، ش.ش 18877 نسبت با متوفی همسر 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: 23790 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/378  آقای احمد اکبریان تفاقی دارای  شناسنامه شماره 1424 به شرح دادخواست 
به کالسه  1520/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ملک خانم اکبریان نژاد به شناســنامه 18877 در تاریخ 
91/6/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر به اسامی: 1- احمد اکبریان تفاقی، ش.ش 1424 نسبت با 
متوفی فرزند 2- محسن اکبریان تفاقی، ش.ش 859 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا 
اکبریان تفاقی، ش.ش 745 نسبت با متوفی فرزند 4- ربابه اکبریان تفاقی ،ش.ش 
836 نسبت با متوفی 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: 23789 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/379  آقای سید باقر مدرس زاده به عنوان ذینفع دارای  شناسنامه شماره 75 به شرح 
دادخواست به کالســه  1513/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغرا سلطان باباصفری رنانی به شناسنامه 
1493 در تاریخ ثبت 1369 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- فاطمه بیگم موسوی 
رنانی، ش.ش6621 نسبت با متوفی فرزند 2- سید احمد موسوی رنانی، ش.ش 2067 
نسبت با متوفی همسر 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: 23787 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/380  آقای علیرضا ظهوری پور دارای  شناسنامه شماره 168 به شرح دادخواست 
به کالســه  1516/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عبدالمحمود ظهوری پور به شناسنامه 668 در تاریخ 
96/3/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و یک دختر به اسامی:1- علیرضا ظهوری پور،ش.ش 168 نسبت 
با متوفی فرزند 2- صفیه ظهوری پور، ش.ش 42922 نسبت با متوفی 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: 23786 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
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اخبار

با مسئوالن

هوای چهارمحال و بختیاری، برای 
گروه های حساس ناسالم است

مدیر کل محیط زیســت چهارمحال و بختیاری، وضعیت هوای 
استان برای گروه های حساس را ناسالم اعالم کرد.

شهرام احمدی افزود: شــاخص کیفیت هوا در استان 123 است  
که شــاخص آن فراتر از حد مجاز قرار گرفته اســت.به گفته وی 
هوای استان برای گروه حساس جامعه شامل کودکان ، سالمندان، 
خانم های باردار و بیماران قلبی و تنفســی در شرایط ناسالم قرار 
دارد.مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری هم افزود: تشکیل 
کانون های گردوغبار در کشور عراق و استان خوزستان موجب شده  
گردو غبار آسمان استان را فرا گیرد .شاهرخ پارسا افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون هوای اســتان چهارمحال و بختیاری 28 روز در 

شرایط ناسالم قرار داشته است.

 انبار و توزیع نامناسب 
انار را گران کرد

رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان شهرکرد از کمبود انار در 
بازار خبر داد و گفت: عرضه انار به سبب انبار کردن این میوه توسط 

بنکداران، برای شب یلدا کاهش یافته است. 
جمشید آل مومن افزود: قیمت انواع میوه در مقایسه با هفته های 
اخیر با ثبات نسبی همراه بوده و تنها نرخ انار به سبب انبار کردن 

آن برای شب یلدا و توزیع نامناسب با نوساناتی مواجه شده است.
رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان شهرکرد با اشاره به افزایش 
25 درصدی قیمت انار در بازار طی چند روز گذشته، تصریح کرد: 
قیمت هر کیلو انار درجه یک هم اکنون 5000نومان  اســت در 

حالی که در چند روز گذشته 3500 تا 4000 تومان بوده است. 
آل مومن با بیان اینکه قیمت میوه را عرضه و تقاضا مشخص می کند 
و هرچه عرضه بیشتر باشــد قیمت کمتر خواهد بود، خاطرنشان 

کرد: پیش بینی می شود پس از شب یلدا قیمت انار کاهش یابد. 

افزایش20 درصدی تولید چغندرقند 
در چهارمحال و بختیاری

امسال تولید چغندرقند در چهارمحال و بختیاری20درصد افزایش 
یافته است.مدیرامور زراعت جهادکشاورزی استان گفت: امسال80 
هزار تن چغندر قند  در دو هزارهکتار مزارع این استان تولید شده 
است.  سیروس بیک بکان با اشــاره به میانگین برداشت حداقل 
40 تن چغندر قند در هر هکتار افزود: متوســط عیار چغندر قند 
برداشت شده چهارمحال و بختیاری17/9  و چغندر استان های 

همجوار 16/9 است.
وی گفت: ارقام چغندر تولیدی استان شــامل پایا، افشار و ارقام 
بومی است.مدیرامور زراعت جهادکشاورزی استان افزود: بیشتر 
مزارع این محصول در شهرســتان های کیار و شهرکرد قرار دارد.

بیک بکان گفت:تا کنون43هزار تن ازچغندر قند برداشتی، توسط 
کارخانه قند استان خریداری شده است.وی افزود:ظرفیت کارخانه 
قندچهارمحال و بختیاری 100 هزار تن چغندر قند است که بقیه 

آن ازاستان های لرستان و مرکزی تامین می شود.

برپایی موکب فرهنگی 
امامزادگان در کربال

موکب فرهنگی امامزادگان اســتان چهارمحال و 
بختیاری در کربالی معلی برپا شد.مدیر اوقاف استان 
گفت: موکب فرهنگی، مذهبی و تبلیغی امامزادگان 
در کربال با حضــور 40 خادم  در کنــار موکب قمر 
بین هاشــم)ع( واقع در عمــود 1337 قــرار دارد.
 حجت االسالم و المســلمین مرتضی عزیزی افزود:

5 مبلغ مســلط به زبان های انگلیسی، اردو، ترکی، 
عربی و فارســی در این موکب حضــور دارند که به 
زائران خدمات فرهنگی و مذهبی شامل پاسخگویی 
به مسائل و شبهات مذهبی، بیان پیام عاشورا و سیره 
ائمه معصوم)ع( و آموزش سبک زندگی اسالمی را 

ارائه می دهند . 

صدور حدود 10 هزار 
روادید برای زائران اربعین 

مدیرکل حج و زیارت استان  چهار و محال بختیاری 
گفت: تاکنون 10 هزار و 216 نفر در سامانه سماح 
نام نویســی کرده اند و صدور ویزای اربعین تا 15 
آبان)فردا(  ادامه دارد.آقا بزرگی افزود: عاشقان سرور 
و ساالر شهیدان حضرت سیدالشهدا)ع( برای حضور 
در اجتماع بزرگ اربعین حسینی فقط می توانند در 
سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نام نویسی 
کنند. به گفته وی  امســال مجموع هزینه ثبت نام 
و ویزا برای هر زائر، حدود دو میلیون ریال شــامل 
هزینه ویزا، بیمه، خدمات پزشکی هالل احمر و دفتر 

کارگزاری می باشد.

اجرای طرح »کودکان، 
همیاران طبیعت« 

طرح »کودکان، همیاران طبیعت« در چهارمحال 
وبختیــاری اجرایی شــد.مدیر کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در مرحله  
نخســت  این  طرح 300کــودک  از اعضای طرح 
کانون مدرســه کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان به گــروه همیاران طبیعت پیوســتند.

فرزاد رحیمی افــزود: در این طــرح آموزش های 
زیســت محیطی  به همت منابع طبیعی و اجرای 
طرح هــای مرتبط بــا طبیعت جهت کــودکان و 
 نوجوانان با  برنامه ریزی کانون های پرورشی اجرایی

 شده است.

رییس ســابق شــورای شــهر تهران در تجمع عاشوراییان 
استکبارستیز شهرکرد با اشاره به اهمیت استکبارستیزی و 
مقاومت در مقابل ظلم، اظهار کرد: اگر روحیه استکبارستیزی 
در بین جوانان، زنان و مردان ما وجود داشته باشد، می توانیم 
در مقابل دشمن بایستیم و آنگاه موفقیت و پیروزی نصیب 

ما می شود.
مهدی چمران با بیان اینکه نسل جوان ما جنایات آمریکا را 
از نزدیک ندیده اند، عنوان کرد: من خود شاهد کودتای  28 
مرداد بودم که آمریکای جنایتکار با همکاری دست نشاندگان 
داخلی، شاه خائن فراری را به کشــور بازگرداند تا به وسیله 
این رژیم سفاک ثروت و نفت ما را به تاراج ببرد.رییس سابق 
شورای شــهر تهران اضافه کرد: دولت جنایتکار آمریکا قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی در حوادثی از جمله قیام خونین 
15 خرداد و کودتای ننگین 28 مرداد، جوانان بسیاری را به 
خاک و خونین کشید و همچنین با انواع توطئه تالش کرد تا 
لقمه چربی مانند ایران را از دست ندهد؛ بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی هم از دشمنی و توطئه علیه ایران دست برنداشت.
چمران با اشاره به اینکه تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط 

دانشجویان ابهت آمریکا در جهان را فرو ریخت و امام راحل 
این اقدام را انقالب دوم نامیدند، خاطرنشان کرد: تسخیر النه 

جاسوسی شور و هیجانی در ملت ایران ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه با مطالعه اســناد به دســت آمده از سفارت 
آمریکا در ایــران می توان به جنایات آمریــکا پی برد، گفت: 
حوادثی از جمله خنثی شدن توطئه نیروهای آمریکایی در 
طبس توسط لشــکریان خدا از دیگر توطئه های آمریکا در 

ایران برای براندازی نظام جمهوری اسالمی است.
رییس سابق شورای شــهر تهران با اشــاره به اینکه هر روز 
شاهد قدرت روزافزون جمهوری اسالمی در منطقه و جهان 
هستیم، ادامه داد: دانشمندان ما در تمام عرصه های علمی 
به موفقیت های بزرگ دســت یافتند و در مدت زمان کوتاه 
توانستند به غنی سازی 20 درصد در انرژی هسته ای دست 
پیدا کنند و امروز ما نیز اگر به خود متکی باشیم می توانیم به 

موفقیت های بزرگ دست یابیم.
چمران با بیان اینکه ما از طــرف دولتمردان آمریکایی انواع 
توطئه، محاصره نظامی و اقتصادی، دروغ و نیرنگ را دیدیم، 
اظهار داشــت: آمریکا پیشــنهاد مذاکره به ایــران را داد و 

 دولتمردان ایرانی با خوش بینی تمام فریب آنها را خوردند و به 
تمام تعهدات خود عمل کردند، اما آمریکا به عهد خود پایبند 

نبود و این یک تجربه بزرگ برای ماست.
وی با بیان اینکه امروز دولتمردان و مردم کشور پشت رهبری 
ایستاده اند، تصریح کرد: کسانی که روزی فریب لبخند ها و 
امضای دولتمردان آمریکایــی را خوردند، امروز به صراحت 
اعالم می کننــد اعتماد و مذاکره با آمریکا دیوانگی اســت و 
امروز ما با اتکا به خداوند، گوش ســپردن بــه نصایح رهبر 
فرزانه انقالب و همت جوانان می توانیم به پیروزی دســت 
 یابیــم و از آمریکا هراســی نداریم، زیرا خداوند پشــتیبان

 ماست.

چمران در تجمع عاشوراییان استکبارستیز شهرکرد:

تسخیر النه جاسوسی ابهت آمریکا را در جهان فرو ریخت

 ندای مرگ بر استکبار
  در چهار محال وبختیاری

 طنین انداز شد
 راهپیمایی ضد استکباری سیزدهم آبان روز گذشته 
همزمان با سراسر کشور با شــعار استکبارستیزی 
مرگ برآمریکا و اســراییل در نقاط مختلف چهارو 
محال بختیاری برگزار شد. در این مراسم جمعیت 
دانش آموزان ، دانشــجویان و طــالب حوزه های 
علمیه با تعطیل کــردن کالس های درس در جمع 

راهپیمایان سیزدهم آبان حضور یافتند.
 رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: درســیزدهم آبان ماه، 
24 کمیته برگزاری راهپیمایی در استان فعال شده 
است. علی گرجی به ایرنا گفت: افزایش مشارکت و 
هم بســتگی در دفاع از آرمان های انقالب اسالمی ، 
توسعه و گسترش فرهنگ استکبار ستیزی و ایجاد 
بصیرت و آگاهی از مهم ترین اهداف راهپیمایی 13 
آبان است. به گفته وی، راهپیمایی 13 آبان در 123 
نقطه شهری و روستایی اســتان به صورت همزمان 

درحال انجام است.
 13 آبان در تقویم کشــور با عنــوان روز مبارزه با 
اســتکبار جهانی نام گذاری شده اســت که یادآور  
 ســالروز تســخیر النه جاسوســی آمریکا در ایران 

است. 

رای داگاه
8/389 در خصوص دعوی خانم فخری ســادات جدی به طرفیت آقای محمدرضا 
طحان فرد طاهری به خواســته نصب و ضم امین ، بدین توضیح که خواهان مدعی 
است خوانده که به عنوان ولی قهری منحصر فرزندش خانم تبسم طحان فرد طاهری 
محسوب می شــود به علت ارتکاب قتل متواری شده و بدین سبب قادر به اداره امور 
فرزندش )مولی علیه( نمی باشد و حال با عنایت به مراتب مذکور و نیز با توجه به فوت 
مادر و جد پدری طفل تقاضای نصب خود )که در سمت مادربزرگ طفل می باشد( به 
عنوان امین منضم به ولی قهری خانم تبسم طحان فرد طاهری را مطرح نموده است 
. خوانده علی رغم وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه حضور 
نیافته و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است . علی ایحال دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و به طور مشخص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم از جمله دادنامه 
صادره به شــماره 9609970370500044 مورخ 96/03/28 صادره از شعبه چهارم 
دادگاه کیفری یک مستقر در کاشان ، گواهی های فوت مرحومان شمس اله طحان 
فرد طاهری ) جد پدری طفل( و خانم ســمیرا نوروزی )مــادر طفل( و نیز تحقیقات 
معموله در خصوص صالحیت اخالقی خواهان ، دعوی مطروحه را وارد تشــخیص 
و به اســتناد ماده 1187 قانون مدنی خواهان را به عنوان امین منضم به ولی قهری 
خانم تبسم طحان فرد طاهری منصوب می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد . م الف: 5/2/96/547 
سید سجاد موسوی فرد دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل )276 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/387 شماره صادره:1396/04/431955 – 1396/8/8 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ دو قطعه زمین مزروعی متصل بیســت و پنج قفیزی پالک شماره 957 
فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای مظفر فسخودی و غیره فرزند اسداله در جریان است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه 
 مورخ 1396/09/07  ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الف:390 عباســعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)153 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/381  آقای علیرضا روشنی دســتگردی دارای  شناسنامه شــماره 738 به شرح 
دادخواست به کالســه  1515/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس دستگردی روشــنی به شناسنامه 
1272912991 در تاریخ 96/7/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر به اسامی: 1- پوران رجبی، ش.ش 905 
نسبت با متوفی مادر 2- علیرضا روشنی دستگردی، ش.ش 738 نسبت با متوفی پدر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 23784 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 
)137 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/382  آقای محمد امینی رورانی دارای  شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به 
کالسه  1512/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مهدیقلی امینی رورانی به شناسنامه 2 در تاریخ 96/7/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر، چهار دختر، یک همسر دائمی به اسامی: 1- محمد امینی رورانی، ش.ش  66 
نسبت با متوفی فرزند 2- احمدرضا امینی رورانی، ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 3- 
پری امینی رورانی، ش.ش 13 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا امینی رورانی، ش.ش 
22 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم امینی رورانی، ش.ش 290 نسبت با متوفی فرزند 
6- راضیه امینی رورانی، ش.ش 37 نسبت با متوفی فرزند 7- توران شجاعی واژنانی، 
ش.ش 6 نسبت با متوفی همسر 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: 23782 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/383  خانم آناهیتا فرقانی سعید آبادی دارای  شناســنامه شماره 39961 به شرح 
دادخواست به کالســه  1504/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون فروردین به شناسنامه 586 در تاریخ 
95/12/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به چهار دختر،  یک همسر دائمی، مادر و پدر به اســامی: 1- غزال فروردین، 
ش.ش 9588 نســبت با متوفی فرزند 2- یاسمن فروردین، ش.ش 1270779206 
نســبت با متوفی فرزند 3 – هاله فروردین، ش.ش 1271199866 نسبت با متوفی 
فرزند 4-  الدن فروردین، ش.ش 0016140486 نسبت با متوفی فرزند 5- آناهیتا 
فرقانی ســعید آبادی، ش.ش 39961 نسبت به متوفی همســر 6- ماه منیر خلیلی 
بروجنی،ش.ش 6 نسبت با متوفی مادر 7- حسین فروردین، ش.ش 15684 نسبت با 
متوفی پدر 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: 23781 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/384  آقای محمد جواد جاگیری دارای  شناسنامه شماره 2644 به شرح دادخواست 
به کالسه  1510/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهربانو اخوندی اشنی به شناسنامه 30 در تاریخ 95/11/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- محمد جواد جاگیری ،ش.ش 2644 
نســبت با متوفی فرزند 2- نرگس جاگیری، ش.ش 1692 نســبت با متوفی فرزند 
3- مریم جاگیری، ش.ش 1239 نسبت بامتوفی فرزند 4- زهرا جاگیری به ش.ملی 
1271143674 نسبت با متوفی فرزند 5- علی اصغر جاگیری، ش.ش 35 نسبت با 
متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 23780 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/385  آقای رضا احالم پور دارای  شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه  
1511/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نگار احالم پور به شناسنامه 135 در تاریخ 96/4/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و چهار 
دختر به اسامی: 1- علیرضا احالم پور، ش.ش 1- نسبت با متوفی فرزند 2- محمدرضا 
احالم پور ، ش.ش 533  نسبت با متوفی فرزند 3- رضا احالم پور ، ش.ش 1- نسبت 
با متوفی فرزند 4- مصطفی احالم پور، ش.ش 865 نسبت با متوفی فرزند 5- خدیجه 
داوری پور، ش.ش 372 نسبت با متوفی فرزند 6- دلشــاد احالم پور، ش.ش 137 
نســبت با متوفی فرزند 7- گل بناز احالم پور، ش.ش 547 نســبت با متوفی فرزند 
8- نازنین احالم پور ،ش.ش 1030 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23777 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  9610426823200038  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /342
9509986823200498 شماره بایگانی شعبه:950555 بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شــماره 880 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976823200261 
محکوم علیه محمد تقی امینی نژاد فرزند رجبعلی به نشــانی زواره کارخانه ســبک 
سازان قطره محکوم است به پرداخت مبلغ 311/918/400 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/07/10 لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به انضمام مبلغ 11/072/144 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له احمد علی یدنگ زواره فرزند رضا به نشانی 
زواره خ طالقنی کوی شمالخانه منزل شخصی و مبلغ 15/595/920 ریال بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت. )دادنامه موضوع اجراییه غیابی می باشد لذا اعمال تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 303 شعبه اول  دادگاه عمومی بخش زواره)429 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100351508976 شــماره پرونــده:  /443
9609980351500778 شماره بایگانی شعبه: 960897  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقایان رحمت اله شیران و احمد شیران و رضا شیران، خواهان: 
خانم صغری رستمی بروجنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رحمت اله شیران و 
احمد شیران و رضا شیران و شهرداری مرکزی اصفهان به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351500778 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/09/18 و ســاعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
اتاق شماره 222( مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:25194 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصي

7/253 شماره صادره: 1396/04/421543 - 1396/7/11 چون تمامي ششدانگ 
یک درب باغ پالک شماره 1002 فرعي از 71 اصلي واقع در سرشک بخش 9 ثبتي 
نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتي به نام معصومه سلمانی سرشکي فرزند ابراهیم 
و غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/9/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد.م الف: 328  عمراني رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )145 کلمه، 

2 کادر(

اعالم مفقودی 
سند و برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل 1387 
به رنگ سفید به شماره پالک 13-417 و 49 و شماره 
شاســی NAAN01CA29E806372 و شــماره موتــور 
12487238511 به نام اکبر زواره زادگان مفقود گردیده 

و از درج اعتبار ساقط می باشد.
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رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

مجرمان با فناوری های جدید جرائم 
جدیدی را مرتکب می شوند

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: مجرمان با دسترسی به 
فناوری های جدید، جرائم جدیدی را نیز مرتکب می شوند و ابزارهای 
جدید روند وقوع جرم را ســرعت بخشــیده است.ســتار خسروی 
درخصوص کالهبرداری های نوظهور اظهار داشت: جرم کالهبرداری 
با رشد و توسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در قالب های جدیدتر 
که به اصطالح »نوظهور« گفته می شود، خود را نشان می دهد. وی 
افزود: مجرمان با دسترسی به فناوری های جدید، جرائم جدیدی را 
نیز مرتکب می شوند که ابزارهای جدید روند وقوع را سرعت بخشیده 
است.رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان ادامه داد: هر روز تعداد 
بیشــتری از افراد قربانی جرائم در فضای ســایبری یا تلفن همراه 
می شــوند و یکی از این نوع کالهبرداری ها، کالهبــرداری به روش 
»پیامکی« است.وی از دستگیری 19 نفر کالهبردار از ابتدای سال 
جاری خبر داد و یادآور شد: پیشــگیری از این جرم مستلزم افزایش 

سطح آگاهی مردم است.

مسئول بهداشت محیط مرکز پزشکی حج و زیارت هالل 
احمر:

اپیدمی بیماری در کربال مشاهده 
نشده است

مسئول بهداشت محیط مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر در کربال 
با اعالم اینکه تاکنون درکربال و هتل های تحت  پوشش حج و زیارت 
اپیدمی بیماری نداشتیم، گفت: با توجه به مشکالت تنفسی در میان 
مراجعان به مراکز درمانی هالل احمر، زائران حتما ماسک های فیلتردار 
با خود همراه داشــته باشند.ایمان شــکیب خواه با بیان این مطلب، 
تصریح کرد: تمامی هتل های تحت  پوشــش سازمان حج و زیارت به 
صورت روزانه توسط بازرسان بهداشت محیط بازرسی شده و از نظر 
شاخص های بهداشتی، اسکان، نظارت و آموزش های الزم ارائه می شود.

کشف بیش از دو  هزار موتور 
جاروبرقی قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان از کشف بیش از ۲ هزار موتور 
جاروبرقی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 11۶ میلیون ریال در اصفهان 
خبر داد.جواد محمدی فشارکی با اشــاره به اینکه هفته گذشته در 
بازرسی های کارشناسان قاچاق کاال مدیریت بازرسی و نظارت اصناف 
استان از یک واحد تخلیه بار در شــمال شرق اصفهان، تعداد ۳۰۵۰ 
المپLED  قاچاق کشف شد، بیان داشــت: ارزش این اقالم قاچاق 
۳۰۵ میلیون ریال بود. وی همچنین افزود: در بازرسی از همین واحد 
تخلیه بار ۴۲ عدد کارتن المپ LED شــلنگی قاچاق به ارزش 1۲۶ 
میلیون ریال کشف، جمع آوری و برای مراحل قانونی تحویل مراجع 
ذی صالح شد. مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف استان اصفهان در 
ادامه به بازرسی دیگری از یک واحد تخلیه بار در شمال شرق اصفهان 
اشاره کرد و گفت: در این بازرسی تعداد دو هزار و ۲۳۲موتور جاروبرقی 
قاچاق به ارزش یک میلیارد و 11۶ میلیون ریال کشف و تحویل مراجع 

قانونی شد. 

عکس روز

 نذر »برق« یک موکب 
در نجف اشرف 

دستگیري متخلف قاچاق 
چوب بلوط در زرچشمه

دو متخلف قاچاق چوب بلوط در منطقه شکار ممنوع 
زرچشمه شهرضا دستگیر و به مراجع قضائي معرفي 
شــدند.به گزارش پارما؛محیط بانان اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان شهرضا در قسمت جنوب 
غربي منطقه شــکار ممنوع زرچشمه یک دستگاه 
خودرو حامل حدود پانصد کیلوگرم چوب بلوط را که 
از مسیرهاي بیراهه از استان چهار محال بختیاري به 
سمت اصفهان در حرکت بود را متوقف و مراتب طي 
هماهنگي با منابع طبیعي سمیرم تحویل پرسنل 
نیروي انتظامي حوزه مربوطه در شهرستان سمیرم 
شــد.در این رابطه دو متخلف  قاچاق چوب بلوط 

دستگیر و به مراجع قضائي معرفي شدند.

شکارچی متخلف در کاشان 
دستگیر شد

رییــس اداره حفاظت محیط زیســت کاشــان از 
شناسایی و دســتگیری یک شــکارچی متخلف 
در منطقه حفاظت شــده قمصر و بــرزک از توابع 
این شهرســتان خبر داد.محمــود قهرمانی گفت: 
یگان حفاظت محیط زیســت کاشــان شکارچی 
متخلف را به علت شــکار ۲ قطعه پرنده وحشــی 
باقرقره شکم سیاه در منطقه حفاظت شده دستگیر 
کرد و در بازرســی از وی یک قبضه اسلحه و برخی 
ابزارهای شکار کشف شــد.وی افزود: متخلف پس 
 از تکمیل پرونده برای رســیدگی به دستگاه قضا 

معرفی شد .

فرزانه افسرطه مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، پدافند غیرعامل را مجموعه 
اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش 
آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی 
و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی 
دشــمن می شــود، تعریف کرد و نقش جمعیت هالل احمر 
مطابق با ماده ۴ اساســنامه جمعیت هالل احمــر را اینگونه 
تشــریح کرد که در زمان جنگ و در تصادفات و برخوردهای 
مســلحانه، جمعیت و عوامل امدادی آن طبق مقررات ملی و 
بین المللی مصون از هرگونه ممانعت و یا تعرض دســتجات 
متخاصم، بی طرفانه به کمک مجروحین،آســیب دیدگان، 
پناهندگان، آوارگان، اســراء و جســت وجوی مفقود االثرها 
شــتافته و به طرفین درگیر به نحو یکســان و بدون هرگونه 

تبعیض کمک های انســانی خود را عرضه می کند و طرفین 
 متخاصم، مکلف به احترام و همکاری با جمعیت و عوامل آن

 هستند. 
در این راستا جمعیت هالل احمر برنامه استراتژیک و برنامه 
عملیاتی با هدف جامعه تاب آور طراحی و اجرا کرده اســت و 
هماهنگ با سایر اعضای پدافند غیرعامل کشور، اقدامات الزم 

را طرح و اجرا می کند. 
محسن مومنی در تشریح زیرســاخت های پدافند غیرعامل 
در جمعیت هالل احمر، گفت: جمعیــت هالل احمر باتوجه 
به وظیفه ذاتی خود در پاســخگویی به حوادث، دارای مراکز 
مهم بوده و براساس تبصره 1۲۰ قانون بودجه کشور از محل 
اعتبارات مشخص شــده، اقدام به توســعه فضاهای انباری، 
پایگاه های امداد و نجات و سایر زیرساخت های الزم کرده است 

و مراکز مهم و حساس جمعیت دارای پیوست پدافندی بوده و 
با اقدامات مدیریتی توانسته در انجام اقدامات، تمرکز زدایی و 

سیستم های جایگزین را بومی سازی کند. 
وی در ارزیابی سطح آمادگی جمعیت هالل احمر در پدافند 
غیرعامل بیان داشت: آمادگی های جمعیت هالل احمر شامل 
آموزش، تجهیز و نگهداری سیستم های واکنش سریع و توسعه 
آنها، افزایش پایگاه ها و انبارهای امداد و نجات، بهسازی ترابری 
سبک و چابک ســازی آن و توســعه ترابری سنگین، توسعه 
سیستم های ارتباطی با سیم و بی سیم با بسترهای مختلف 
ارتباطی، مردم نهاد کردن بسیاری از وظایف و امداد و نجات 
مبتنی بر جامعه، اجرای مدیریت اقتصادی در سطح شعب و 

ستاد با سناریوهای مختلف است.
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه رزمایش هایی انجام 
داده و یا برای آنها برنامه ریزی کرده اید، گفت: این نهاد در همه 
شهرستان ها تمرین ها، مانورهای درون بری، مانور در شرایط 
واقعی و نیز مانورهای استانی با همکاری سایر سازمان ها انجام 
داده است. مانند مانور زیستی با همکاری راه آهن و مانور پدافند 

پرتویی روح ا... کاشان.
محسن مومنی درباره چگونگی پیش بینی و یا پیش فرض های 
احتمالی هالل احمــر در مقابله با تهدیدات نیمه ســخت، با 
رویکرد پدافند غیرعامل، بیان کرد: جمعیت هالل احمر برای 
مخاطرات طبیعی اســتان براســاس طرح خطرپذیری که با 
همکاری استانداری و دانشگاه های استان انجام شد طرح های 
عملیاتی متفاوتی را برنامه ریزی کرده است. با هشت استان 
همجوار معین، برنامه های راهبردی تهیــه و تدوین کرده و 
همچنین برای روستاها طرح تیم امداد و نجات روستایی در 
حال اجراست. این برنامه ها برای تهدیدات انسان ساخت و سایر 
خطرات نیز قابل تعمیم است و با همکاری و تفاهم با نیروهای 
نظامی استان براساس شرح وظایف آمادگی های نسبی برای 
پاسخگویی به سایر تهدیدات ایجاد شــده است و به پشتوانه 
نیروهای تخصصی داوطلب مردمی خود، پاســخ مناسبی به 

حوادث مختلف داده و در آینده نیز خواهد داد. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

پدافند غیرعامل، ضرورتی برای ارتقای پایداری ملی است

اخبار

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با 
اشاره به وجود 1۷۵ مرکز مشاوره در استان 
گفت: 9درصد طالق ها در اصفهان در سال 
اول و ۴۰درصد آنها در ۵ سال اول زندگی رخ 
داده اســت.مجتبی ناجی در مورد وضعیت 
آماری طالق در اســتان اصفهان  گفت: نرخ 
طالق بــه دو صورت از نظر آماری بررســی 
می شود یکی نسبت طالق به ازدواج و دیگری 
نســبت طالق به کل جمعیت است.معاون 

پیشگیری بهزیستی استان در ادامه عنوان 
کرد: به دلیل کاهش آمار ازدواج که به خاطر 
کاهش موالید بوده است، سال 9۵ در استان 
حدود ۳۷ هزار و پانصد ازدواج داشتیم این 
در حالی است که در همان سال، حدود 11 

هزار طالق داشــتیم و اگر بخواهیم نسبت 
آنها را به هم بگوییــم ۳/۵ ازدواج در مقابل 
1 طالق داشــته ایم.این مقام مســئول در 
بهزیستی اســتان در ادامه افزود: طالق در 
استان ما در سال 9۵ حدود 1۰ درصد نسبت 

به سال گذشته آن افزایش داشته  است که 
امیدواریم با فعالیت های جدید و تقسیم کار 
بین ارگان های دست اندرکار کنترل کننده 
که چیزی حدود ۳۰ دســتگاه و نهاد اعم از 
استانداری، صداوســیما، آموزش و پرورش، 
دانشگاه ها، اداره تبلیغات اسالمی، فرهنگ 
و ارشاد و...هستند نرخ آمار طالق سال 9۶، 
همان افزایــش 1۰ درصدی قبــل یا حتی 

کاهش داشته باشد.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان می گوید ۹درصد طالق ها در اصفهان در سال اول و ۴۰درصد 
آنها در ۵ سال اول زندگی رخ می دهد؛

۵ سال  بعد!

محیط زیست

مفاد آراء
8/355 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 2043-93/08/27 هیأت : آقای محمد رضا خاتمی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 234 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 113.25 مترمربع شماره 
پالک 874 فرعی مجزا ازشــماره 106 فرعی و باقیمانده پالک 6 اصلی از پالک 6 
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازاسداله 

رزاقی
2- رأی شماره 2281و2282-96/07/30 هیأت : آقای محمد ناظمی بیدگلی فرزند 
مصطفی شــماره شناســنامه 337 و خانم زهرا رجب پوربیدگلی فرزند علی شماره 
شناسنامه 1250047951  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139.35 
مترمربع شماره پالک 904 فرعی مجزا از باقیمانده پالک 6 اصلی از پالک 6 اصلی 
واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حاج غالمرضا 

ستاری
3- رأی شماره 2237-96/07/26 هیأت : خانم معصومه حاجی زاده بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 7797  ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 131.30 مترمربع 
شماره پالک 66 فرعی مجزا از شــماره 4 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
4- رأی شــماره 2283-96/07/30 هیأت : خانم مریم مقصــودی بیدگلی فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 2445 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 153 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مجزا از شــماره 4 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 665 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث احمد وکفایت 

سفاری بیدگلی
5- رأی شــماره 2240و2241و2242-96/07/26 هیأت : آقای محســن شعوری 
بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 8708 و خانم زهرا حاجی علی اکبریان بیدگلی 
فرزند خیراله شماره شناسنامه 67 آقایحسن شــعوری بیدگلی فرزند محسن شماره 
شناسنامه 6190074091 )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع 
شماره پالک 212 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
6- رأی شماره 2235و2236-96/07/26 هیأت : آقای حسن باطنی نژاد فرزند عباس 
شماره شناسنامه 337 و خانم ســمیه نوروزیان آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
226  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86.50 مترمربع شماره پالک 1 
فرعی مجزا از پالک 1278 اصلی واقع در اماکن بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازمیثم خلیفه
7- رأی شماره 2238-96/07/26 هیأت : شــهرداری آران وبیدگل شماره شناسه 
140002777330 با نمایندگی مهدی غیرتی ، ششــدانگ  یکباب ســاختمان به 
مساحت 265.81 مترمربع شــماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 1 الی 6 فرعی و 

قسمتی از مشاعات از پالک 1480 اصلی و پالک 1480 اصلی واقع در اماکن بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حســین ومحمود وعلــی اصغر و غیرهمگی 

روحانی آرانی
8- رأی شماره 2239-96/07/26 هیأت : خانم محبوبه شبانی زاده آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 3246 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت    80 مترمربع شماره پالک 
5 فرعی مجزا ازباقیمانده از پالک 1876 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک مشاعی
9- رأی شــماره 2284- 96/07/30 هیأت : خانم زهرا فــالح کار آرانی فرزند علی 
خان شماره شناسنامه 289  ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 65.50 مترمربع 
شماره پالک 2 فرعی مجزا از پالک 2209 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل موروثی
10- رأی شماره 2122-96/07/15 هیأت : آقای مرتضی الماسی مقدم فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 2662 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره 
پالک 3152 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد وکوکب شاگردی
11- رأی شــماره 2243و2244- 96/07/26 هیأت : آقای سلیمان حقیقت صفت 
فرزند علی محمد شماره شناســنامه 579 و خانم عاطفه عابدینیان فرزند حمیدرضا 
شماره شناسنامه 11853  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146 مترمربع 
شماره پالک 3155 فرعی مجزا از شماره 2497 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
12- رأی شــماره 2253و2254-96/07/26 هیأت : آقای محمدرضا عرشی فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 1250327342 و خانم معصومه قاسمی فرزند محمدآقا 
شماره شناسنامه 6233  نســبت به 4 و2 دانگ مشاع از ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 112.30 مترمربع شــماره پالک 1892 فرعی مجزا از شماره 1583 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

حسین دهقانی وکیوان سالمی ستوده آرانی
13- رأی شماره 2251 و2252 - 26 /96/07 هیأت : آقای حسن کمال آرانی فرزند 
علی محمد شماره شناســنامه 1931 و خانم محترم فرد نژاد آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 84  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144.64 مترمربع شماره 
پالک 1169 فرعی مجزا از شــماره 342 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
14- رأی شــماره 2279-96/07/30 هیأت : آقای مهدی سعدآبادی بیدگلی فرزند 
محمود شماره شناسنامه 15  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 373 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه
15- رأی شــماره 2245و2246-96/07/26 هیأت : آقای علی اصیل زاده بیدگلی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 213 و خانم مریم بیدگلی خونچه  فرزند فرج اله شماره 
شناسنامه 1344  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 120 مترمربع 
شماره پالک 6134 فرعی مجزا از شــماره 1945 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
درریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید عباس 

شمسی
16- رأی شماره 2249و2250-96/07/26 هیأت : آقای حسین اصیل زاده بیدگلی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 106 و خانم منا کائنی فرزند عباس شماره شناسنامه 
12784  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره پالک 
6135 فرعی مجزا از شــماره 1945 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید عباس شمسی
17- رأی شماره 2255و2256-96/07/26 هیأت : آقای علی دهنویان آرانی فرزند 
رحمت اله شــماره شناســنامه 377 و خانم مریم داروغه آرانی فرزند صادق شماره 
شناسنامه 367  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 256.60 مترمربع 
شماره پالک 6136 فرعی مجزا از شماره 4510 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
18- رأی شــماره 2280-96/07/30 هیأت : آقای حســین عبدلــی آرانی فرزند 
محمدحسن شماره شناســنامه 354 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 377.95 
مترمربع شماره پالک 6137 فرعی مجزا از شماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
19- رأی شماره 2132-96/07/15 هیأت : خانم زهره سادات یعقوبی نوش آبادی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 5319 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
شماره پالک 1794 فرعی مجزا از شماره 59 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن 

آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین سالک نوشابادی
20- رأی شــماره 2374و2375-96/08/06 هیأت : آقای غالمحســین مجدی 
نوش آبادی فرزند عباس شماره شناسنامه71 و خانم رضوان کشاورزی نوش آبادی 
فرزند میرزاآقا شماره شناســنامه 91  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
291.50 مترمربع شــماره پالک 1797 فرعی مجزا از شماره 66 فرعی از پالک 41 
اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث 

علی اکبررزاقیان
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/30

م الف: 5/2/96/555 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  
آران وبیدگل

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغنامــه: 9610100354706501 شــماره پرونــده:  /447
9509980362501468 شماره بایگانی شعبه: 951409  شاکی اداره جهاد کشاورزی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده امید امانی به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و 
باغها  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر  اصفهان )121 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ 
چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شــماره 225  ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  
1396/09/18 و ســاعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:25183 

شعبه 121 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100354706460 شــماره پرونــده:  /446
9609980362500109 شــماره بایگانــی شــعبه: 960636  شــاکی اداره جهاد 
کشاورزی دادخواستی به طرفیت  خوانده هادی انوشا به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 

اراضــی و باغها  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر  اصفهان )121 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 225  ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ  1396/09/18 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:25182 

شعبه 121 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100354706506 شــماره پرونــده:  /445
9609980362500609 شماره بایگانی شعبه: 960643  شاکی اداره جهاد کشاورزی 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان حسن و محمود صفائی و صفرمانیان  به اتهام تغییر 
غیرمجاز کاربری اراضی کشــاورزی و باغها  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر  اصفهان 
)121 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 225  ارجاع و به کالسه ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  1396/09/18 و ساعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:25181 شعبه 121 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان) 121 جزایی 

سابق( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100354706516 شــماره پرونــده:  /444
9609980362500388 شــماره بایگانــی شــعبه: 960688  شــاکی اداره جهاد 
کشاورزی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان احمد و رســول و حمزه همگی علی 
باالئی، اکبر جعفری، جمال زمانی، مصطفی اســماعیلی، مجیــد احمدی به اتهام 
تغییر غیرمجاز کاربــری اراضی کشــاورزی و باغها  تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفری دو 
شــهر  اصفهان )121 جزایی ســابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 
225  ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  1396/09/19 
و ســاعت 8 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانــده/ متهم  و 
درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف:25180 
 شــعبه 121 دادگاه کیفری دوشــهر اصفهــان) 121 جزایی ســابق( )191 کلمه، 

2 کادر(
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ادبیات

قطره ای از دریای عرفان؛ 

عارفان سرشناس
در بیــن شــاعران و ادیبان،  سعید نریمانی
چهره های سرشناسی هستند 
که عشــق به اهل بیت و خاندان عترت و طهارت)ع( را در آثار 
خود بروز داده انــد؛ چهره هایی همچون مولوی، فرودســی، 
محتشم و...  . در این بین چهره هایی هم هستند که در مدح و 
رثای ساالر شهیدان آثاری باشکوه خلق کرده اند؛ چهره هایی 
که به سبب کثرت ادیبان فارسی چندان شناخته شده نیستند. 

از این جمله می توان به عمان سامانی و آثار وی اشاره کرد.
میرزا نورا... عمان سامانی ملقب به »تاج الشعرا« و متخلص به 
عمان، از شــعرای پرآوازه آیینی در نیمه دوم سده 13 و اوایل 
سده 14 هجری است که به سال 1258ه .ق در سامان )مرکز 
بخش الر در اســتان چهارمحال و بختیاری( به دنیا آمده و به 
سال 1322ه .ق در سن 64 سالگی در زادگاهش بدرود حیات 

گفته است.
جنازه عمان سامانی در مسجد جامع زادگاهش به رسم امانت به 
خاک سپرده می شود و بعدها براساس وصیت او به نجف اشراف 

انتقال یافته و در وادی السالم مدفون می شود.

حیات ادبی عمان سامانی
عمان سامانی از اعضای اصلی انجمن ابوالفقرای اصفهان بوده 
و تا ســال 1286ه .ق )که تاریخ فوت مال محمدباقر اصفهانی 
معروف به ابوالفقراست( در جلسات هفتگی این انجمن شرکت 
می کرده و در این ایام، شــاعری 26 ســاله بوده است. وی در 
قصیده »انجمنیه« خود، از 14 نفر از شــعرای بنام اصفهان که 
عضو انجمن ابوالفقرا بوده اند یاد کرده است: ابوالفقرا، مسکین، 
پرتو، افسر، بق، عنق، سرگشته، آشــفته، فّرح، ساغر، پروین، 

دهقان، شعری و جوز.
پس از درگذشت ابوالفقرا، جلسات هفتگی انجمن ادبی در منزل 
ملک الشعرا )عنقا( تشکیل می شده و عمان سامانی نیز در آن 
شرکت می کرده است. استاد فقید مرحوم همایی )سنا( مرقوم 
داشته اند که عمان سامانی قصیده معروف »المیه« خود را در 
مدح امیرمومنان علی)ع( در ایامی ســروده است که جلسات 

انجمن در منزل عنقا برگزار می شده:
به پرده بود جمال جمیل عّزوجل

به خویش خواست کند جلوه ای به صبح ازل
چو خواست آن که جمال جمیل بنماید

علی شد اینه، خیرالکالم قلَّ و دّل!

آثار ادبی عمان سامانی
آثاری که از عمان سامانی به یادگار مانده، عبارت اند از: گنجینه 

رر و دیوان اشعار. اسرار، معراج نامه، محزن الدُّ
به روایت بازماندگان عمان، دیوان خطــی او در خانواده ثقفی 
اصفهان موجود بوده و تاکنون به چاپ نرسیده و محزن الّدرر او 
)که ظاهرا اثری تذکره گونه است( نیز مجال چاپ و نشر نیافته 

است. منظومه معراج نامه عمان که تاکنون چندین بار تجدید 
چاپ شده، از نظر ساختار محکم لفظی و غنای محتوایی، قابل 
مقایســه با گنجینه اسرار نیســت و حاصل طبع آزمایی های 
اولیه و شاید اولین تجربه مثنوی ســرایی وی در این مقطع از 

زندگی اش باشد.

منزلت ادبی و عرفانی گنجینه 
اسرار

اگرچــه »زبده االســرار« صفی 
اصفهانی، بــر گنجینه اســرار 
عمان ســامانی قدمــت زمانی 

دارد و صفــی اصفهانی 
در منظومه عاشــورایی 

خود بــرای اولیــن بار با 
قرائت عرفانی از فرهنگ خون 
نگار کربال، به تجزیه و تحلیل 

عارفانــه این رخــداد بی نظیر 
تاریخی پرداخته )پیش از او هیچ 
شاعر فارسی زبانی در این وادی 

خطیر و خطرخیز، گام استوار 
و اساسی برنداشته است(؛ ولی 
حضور اصطالحــات فراوان 

فلســفی، حکمی، عرفانی 
و ســلوکی در منظومــه 
عارفانه و عاشورایی او از 
یک سو و غموض بیانی و 
افت و خیزهای کالمی او 
در تبیین این مقوله های 
مجرد ذهنــی )که طبعا 
ناملموس و نامحســوس 
هســتند( از سوی دیگر، 
دامنــه تاثیرگذاری این 
اثــر را کوتــاه و محدود 
کرده اســت؛ به گونه ای 
که فقط اهل فــن از آن 
بهره وافر مــی گیرند و 
الغیــر، ولــی گنجینه 
عمان ســامانی به خاطر 
شــیوه بیانی بی دالنه ای 
کــه دارد مقوله های دور 
از دسترس عرفانی را به 

عینیت جامعه منتقل مــی کند و مفاهیم مجــرد ذهنی را با 
ابزارهای بیانی عاشقانه به صورت کامال ملموس و محسوس به 
تصویر می کشد و با استفاده از جاذبه های سبک وقوع به واقعه 

عاشورا صبغه ای بی دالنه می بخشد؛ با این همه در تاثیرپذیری 
عمان از صفی در آفرینــش این اثر ماندگار عاشــورایی نباید 
تردید کرد و میزان این تاثیرپذیری را هنگامی درمی یابیم که 
می بینیم عمان سامانی در سرودن این منظومه فاخر عرفانی 
از همان وزن عروضی زبده االســرار بهره گرفته اســت؛ یعنی 

فاعالتن، فاعالتن، فاعالت.
صرف نظر از تســامحات ادبی معدودی 
کــه عمــان در این اثــر جاودانه 
عاشورایی داشــته، گنجینه او را 
باید به عنوان یک اثر فاخر و 
استثنایی در پیشینه شعر 
عاشورا تلقی کرد که مرور 
زمان نه تنهــا از جاذبه های 
کالمی و روحانی آن نکاسته، 
بلکه شاهد بالندگی و شکوفایی 
اعجاب انگیز آن در طول ســده 
اخیر نیــز بــوده ایم که 
به تدریج بر میــزان اقبال 
شــیفتگان ادب عاشورا از 
این اثر ماندگار افزوده شــده 

است. تا باد چنین بادا!
عمان ســامانی را باید یک 
شاعر تمام عیار والیی قلمداد 
کرد که عطــش دیرپای خود 
را با زالل گــوارای فرهنگ 
ارزشی آل اهلل فرو می نشاند 
و با سلوک بی وقفه خود در 
طریق معرفت، مشاهدات 
روحانی خود را در خلوت 
کشف و شهود هنرمندانه 
بــه تصویر می کشــد و 
هنگامی که اتصال باطنی 
او برای لحظاتــی با عوالم 
ماورایی قطع می گردد، با 
پریشــان گویی های خود، 
از قبض موقتی که به سراغ 
او آمده، خبر می دهد و پس 
از برقــراری ارتباط درونی، 
بی درنگ از حاشیه به متن 
مــی رود و دنباله مطلب را 
پی می گیــرد و این همان 

فرق اساسی شعر جوششی از نوع کوششی آن است.
با اینکه ابیات این منظومه حماسی عرفانی از 831 بیت تجاوز 
نمی کند، ولی به اقیانوس کران ناپیدایی می ماند که افق های 

دور از دســترس خود را با آبی آســمان پیوند داده باشد. 
گنجینه عمان در حقیقت یک ســفرنامه است؛ سفرنامه ای 

عارفانه و روحانی که حرکت قافله عشــق را در مسیر شهادت 
مرحله به مرحله گزارش می کند؛ قافله ای که از روز الست به راه 
افتاده و با عبور از نشئات مختلف وجود، به این جهان خاکی )که 
آخرین مرحله سیر نزولی اوست( قدم می گذارد و در پایان این 
سفر دور و دراز روحانی، در وادی طف منزل می کند تا به عهدی 
که در روز ازل با خدای خود بسته است، وفا کند و با کوله باری 
از یقین و استقامت و شهادت، ســیر تکاملی خود را در مسیر 

صعودی ادامه دهد.
گنجینه عمان مبتنی بر قرائت عرفانــی از فرهنگ خون نگار 
عاشوراســت؛ قرائتی که به مقوله هــای تاریخی و جغرافیایی 
و اجتماعی اعتنایی نــدارد و تنها از منظــر معرفتی به واقعه 
کربال نــگاه می کند و در تبییــن راز و رمزهای آن، از شــیوه 
بی دالنه سود می جوید. عمان سامانی برآن است تا گلخروش 
شهیدان نینوا را )که در عوالم هستی طنین افکن دیده است( 
به گوش اســیران خاک برســاند و با قدم نهادن در مسیر این 
خاکیان افالکی، فاصله خــود را با کاروان کربــال کمتر کند؛ 
کاروانی که پیوســته در حرکت اســت و لحظــه ای از رفتن 
باز نمی ایســتد و باید کوشــید تا به این کاروان رسید. عمان، 
ماجرای این حرکت الهی را از عالم ذّر به روایت می نشــیند و 
ُِّکم« ربوبی و »قالوا بلی«، این نفوس  از صالی عام »اَلَْســُت بَِرب
کروبی با ما ســخن می گوید تــا صبغه ماورایی قیام ســاالر 
 شهیدان، حســین بن علی)ع( را در بی رنگی محض به تصویر

 کشد.

شرح میدان رفتن ساالر شهیدان
عمان سامانی در بیان مهیا شدن آن میدان مرد چابک سوار و 
پای در رکاب آوردن آن سید بزرگوار و مکالمات با ذوالجناح و 

ذوالفقار بر مشرب صافی مذاقان گوید:
دیگرم شوری به آب و گل رسید

گاه میدان داری این دل رسید
روی در میدان این دفتر کنم

شرح میدان رفتن شه، سر کنم
چون که خود را یکه و تنها بدید

خویشتن را دور از آن تن ها بدید
قد برای رفتن از جا، راست کرد

هر تدارک خاطرش می خواست، کرد
پس به چاالکی به پشت زین نشست

این بگفت و برد سوی تیغ، دست:
ای مشعشع ذوالفقار دل شکاف

مدتی شد تا که ماندی در غالف
آن قدر در جای خود کردی درنگ

تا گرفت آیینه اسالم، زنگ

معروف کرخی 
ابو محفوظ معروف کرخی ، اهل کرخ ، نزدیک 
بغداد بود. نام پدر وی را فیروز و فیروزان، برخی 
هم علی نوشته اند؛ همچنین در شرح حالش 
آمده که پدر و مادرش مســیحی بودند و او 
را به معلمی ترسا سپردند ، معلم تعلیم می 
داد که بگو »اهلل ثالــث تالثه« یعنی »خدای 
سه اســت« او گفت: نه، بل »هو اله الواحد«؛ 
یعنی » او خدای یگانه است« و معلم مسیحی 
می زدش و سودی نداشــت. یک بار سخت 
بزدش و معروف گریخت و پنهان شد، مادر 
و پدر گفتند: کاشکی باز آمدی و به هر دین 
که خواستی، ما موافق می کردیم. او به دست 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع(  مسلمان شد 
و به در خانه پدر آمد و در زد و گفتند: کیست؟ 
گفت: معروف، گفتند: بر کدام دینی؟ گفت بر 
دین محمد رسول ا...)ص(، پدر و مادرش هم 
مسلمان شدند. قشیری هم نوشته: او از جمله 

موالیان علی بن موسی الرضا )ع( بود. 
معــروف، از عرفا و صوفیه بزرگ و مشــهور 
اســت و سلســله »معروفیه« از طریق او به 
حضرت رضا)ع( می پیوندند. از ســخنان و 
اعمال صوفیانــه او در کتب اهل تصوف نقل 
شده و از آن جمله است:» روزی با جمعی می 
رفت، عده ای از جوانان در فساد و منکر بودند و 
به لب دجله رسیدند، یاران گفتند : یا شیخ ! دعا 
کن حق تعالی این جمله را غرق کند تا شومی 
ایشان منقطع گردد. معروف گفت: دست ها 
بردارید، پس گفت: الهــی، چنان که در این 
جهانشان خوش می داری، در آن جهانشان 
عیش خــوش ده ؛ یاران متعجــب ماندند و 
گفتند: یا شیخ ما ِسّر این دعا نمی دانیم ، گفت: 
توقف کنید، پیدا آید؛ آن جمع چون شیخ را 
بدیدند، رباب بشکستند و َخمر بریختند و گریه 
بر ایشان افتاد و به دست و پای شیخ افتادند و 
توبه کردند. شیخ گفت: » دیدید که مراد جمله 
حاصل شد؟ بی غرق و بی آنکه رنجی به کسی 
برســیدی« وفات معروف در سال 200 ه .ق 

روی داده و قبرش در بغداد است.
عطار گوید: »چون وفات کرد، از غایت خلق 
و تواضع او بود که همــه ادیان در وی دعوی 
کردند و جهودان و ترسایان و مومنان، هر گروه 

گفتند که وی از ماست.«

اِذن / اجازه 

در عربی میان این دو کلمه فرق هست : اذن، درخواست رخصت پیش از انجام دادن کار است و اجازه یا »اجازت«، درخواست 

رخصت برای کاری است که به انجام رسیده و به عبارت دیگر ، اذن تحصیل رضایت کسی پیش از مبادرت به کار است و 

اجازه تحصیل، رضایت او پس از انجام کار. بعضی از ادبا در فارسی نیز این تفاوت را مراعات می کنند و از دیگران می خواهند 

که آن را مراعات کنند؛ با این همه بزرگان شعر و نثر فارسی اجازه را به همان معنای اذن به کار برده اند و میان این دو کلمه 
فرق نگذاشته اند :

نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر                                                                             نسیم باد مصال و آب رکنا باد » حافظ « 
امروزه نیز این دو کلمه در فارسی به عنوان مترادف به کار می رود و اشکالی ندارد.

از ترس اینکه 

پس از این ترکیب، فعل وجه التزامی به صیغه مثبت می آید و اگر به صیغه منفی بیاید متضاد آن را افاده می کند؛ مثال اگر 

نگران آمدن کسی باشیم ، یعنی در حقیقت خواهان آمدن او نباشیم، می گوییم : » از ترس اینکه او بیاید، از خانه بیرون 

رفتم« ؛ برعکس اگر بگوییم:» از ترس اینکه او نیاید، خودم به خانه اش رفتم « در حقیقت خواهان آمدن او هستیم و 

نگرانیم که مبادا نیاید. برای اطمینان از صحت عبارت، به جای »ترس از اینکه« می توان اصطالح »مبادا« را به کار برد 
و جای پایه و پیرو را عوض کرد؛ مثال به جای دو عبارت فوق می توان گفت: » از خانه بیرون رفتم؛ مبادا که او بیاید« و 
» خودم به خانه اش رفتم؛ مبادا که او نیاید«. بنابراین عبارت زیر درست خالف مقصود نویسنده آن را بیان می کند: 
»از ترس اینکه او از میان ایشان نرود و برکات وجود او از ایشان منطق نشود، او را کشته و در آنجا دفن کردند.« 
درحقیقت بایستی گفته باشد: » از ترس اینکه او از میان ایشان برود و برکات وجود او از ایشان منطق شود...« 

غلط
 ننویسیم

دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت
                    سببی ساز خدایا که پشیمان نشود

  
حافظ

بیت 
روز

                                             فردا سه نفري آمده بودند مدرسه .ناهار 
هم به خرج ناظم خورده بودنــد و قرار دیگري براي یک 
سور حسابي گذاشته بودند و رفته بودند و ناظم با زبان بي 
زباني حالیم کرد که این بار حتما باید باشم و آن طور که مي 
گفت، جاي شکرش باقي بودکه مراعات کرده بودند و حق 
بوقي نخواســته بودند .اولین باري بودکه چنین اهمیتي 

پیدا مي کردم .
این هم یک مزیت دیگر مدیري مدرســه بود ! سي صد 
تومان از بودجه دولت بسته به این بودکه به فالن مجلس 
بروي یا نروي.تا سه روز دیگر موعد سور بود ، اصال یادم 

نیست چه کرد م !
اما همه اش در این فکر بودم که بروم یا نروم؟یک بار دیگر 
استعفا نامه ام را توي جیبم گذاشتم و بي اینکه صدایش 
را در بیاورم ، روز ســور هم نرفتم . بعد دیدم این طور که 

نمي شود .
گفتم بروم قضایا را براي رییس فرهنگ بگویم . و رفتم .

سالم و احوال پرسي کردم و نشستم .
اما چه بگویم ؟ بگویم چون نمي خواستم در خوردن سور 

شرکت کنم ، استعفا مي دهم ؟ 
دیدم چیزي ندارم که بگویم و از این گذشــته خفت آور 
نبود که به خاطر ســي صد تومان جا بزنم واستعفا بدهم 

و »خداحافظ؛ فقط آمده بودم سالم عرض کنم« واز این 
دروغ ها... و استعفا نامه ام را توي جوي آب انداختم .اما 
ناظم  یک هفته اي مثل سگ بود؛ عصباني ، پر سروصدا 

و شارت و شورت ! حتي نرفتم احوال مادرش را بپرسم .
یک هفته تمام مي رفتم و در اتاقم را مي بستم و سوراخ 
هاي گوشم را مي گرفتم و تا عز و چز بچه ها بخوابد ، از این 
سر تا آن سر اتاق را مي کوبیدم .ده روز تمام ، قلب من و 

بچه ها با هم و به یک اندازه از ترس و وحشت تپید .
تا عاقبت پول ها وصول شــد . منتها به جاي ســیصدو 

خرده اي، فقط صد و پنجاه تومان .
علت هم این بود که در تنظیم صورت حساب ها اشتباهاتي 
رخ داده بود که ناچار اصالحش کــرده بودند ! غیر از آن 
زني که هفته اي یک بار به مدرسه سري مي زد ، از اولیاي 

اطفال دو سه نفر دیگر هم بودند که مرتب بودند .
یکي همان پاسباني که با کمربند ، پاهاي پسرش را بست 
و فلک کرد .یکي هم کارمند پست و تلگرافي بودکه ده 

روزي یک بار مي آمد و پدر همان بچه شیطان .
و یک استاد نجار که پسرش کالس اول بود و خودش سواد 
داشت و به آن مي بالید وکار آمد مي نمود .یک مقني هم 
بود درشت اســتخوان و بلند قد که بچه اش کالس سوم 
بود و هفته اي یک بار مي آمد و همــان توي حیاط ، ده 
پانزده دقیقه اي با فراش ها اختالط مي کرد و بي ســرو 

صدا مي رفت .

نه کاري داشــت ، نه چیزي از آدم مي خواست و همان 
طورکه آمده بود، چنــد دقیقه اي را با فراش صحبت مي 

کرد و بعد مي رفت .
فقط یک روز نمي دانم چرا رفته بود باالي دیوار مدرسه .

البته اول فکر کردم مامور اداره برق است ولي بعد متوجه 
شدم که همان مرد مقني است .

بچه جیغ و فریاد مي کردند و من همه اش دراین فکر بودم 
که چطور به سر دیوار رفته است! ماحصل داد و فریادش 
این بود که چرا اسم پسر او را براي گرفتن کفش و لباس 
به انجمن ندادیم. وقتي به او رسیدم نگاهي به او انداختم 

و بعد تشري به ناظم و معلم ها زدم که ولش 
کردند و بچه ها رفتند سرکالس و بعد 

بي اینکه نگاهي به او بکنم، گفتم : 
»خسته نباشي اوستا« و همان طور 
که به طرف دفتــر مي رفتم رو به 
ناظم و معلم ها افــزودم: » البد 
جواب درست و حسابي نشنیده 
که رفته سر دیوار« که پشت سرم 

گرپ صدایي آمــد و از در دفتر که 
رفتم تو ، او و ناظم با هم وارد شدند. 

گفتم نشســت و به جاي اینکه 
حرفي بزند، به گریه افتاد .

ادامه دارد...

مدیر مدرسه )قسمت هجدهم(
اساطیر و داستان واره های ادبیات فارسی؛

چهل

چهل یا به زبان عامیانه »چل«، عدد سی و نه به عالوه یک است که در بسیاری از فرهنگ ها و باورهای کهن و 

عوامانه مورد توجه عمده بوده است و به نظر می رسد این توجه در فرهنگ غرب و نیز فرهنگ اسالمی، از حضور 

و بروز عدد چهل در کتب مقدس ناشی شده باشد و به همین خاطر از قدیم نوعی تقدس برای آن قائل بوده اند . 

در کتب مقدس، موسی چهل شبانه روز در کوه، دل به مناجات حق سپرده بود. کالغان سیاه چهل روز از الیاس 

تغذیه می کردند. ساختن کشتی نوح چهل سال طول کشید . در طوفان نوح آب چندان باال آمد که هرچه کوه 

بود به مقدارش چهل اَرش زیر آب رفت. پس از چهل روز و چهل شــب بود که باران در طوفان نوح باز ایستاد . 

دوران مومیایی را چهل شب و روز دانسته اند . عیسی چهل روز روزه گرفت، چهل روز پس از رستاخیزش دیده 

شد و بسیاری از موارد دیگر. بنابر گفته قرآن مجید، موســی به چهل شب وعده داده شد، پس از آنکه قومش 

گوساله را به اغوای سامری به خدایی گرفتند. موسی وقتی از جهل قومش به تنگ آمد از خدا خواست که میان 

او و قومش فراق بیندازد و خداوند هم به خواست موسی چهل سال آنان را در بیابان سرگردان گذاشت . خداوند 

موسی را به سی شب وعده داد ، آنگاه ده شب دیگر بر آن افزود . دوران کمال انسان چهل سالگی است و شاید به 

همین دلیل بوده که محمد )ص( هم در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد . همه این موارد و نظایر آن عدد 

چهل را در فرهنگ ایران و اسالم عددی مهم و مقدس کرده و سبب شده است » چهل « های فراوانی در باورها 

و فرهنگ عمومی پدید آید و نام های جغرافیایی فراوانی با این عدد ساخته شوند که می توان نمونه هایی از آنها 
را در لغت نامه »ذیل چل وچهل« دید. 

چل /چهل بسم ا...:تعویذی ) دعایی ( از مس یا برنج که برای دفع چشم زخم بر گردن طفل آویزند .

چل / چهل بند : جامه مخصوص رقاصان که دامن آن به رنگ های مختلف است و به این جهت هر چیز رنگارنگ 
را به آن تشبیه کنند . 

چل / چهل پله : آب انبار بسیار گود ، هرچند دارای چهل پله نباشد.

اسماعیل نادری

قیصــر امین پور شــاعر 
توانمند معاصر، از جمله  
افرادي است که تعهد به 
مســائل اجتماعــی  را 
سرلوحه مضامین شعري 
خویــش قــرار داده و آثار 
ارزشــمندي در این حوزه از 
خود به یادگار گذاشــته است. 
صلح طلبــی، آزادي، تشــویق به 
مبارزه و جهاد و انعکاس ظلم و فساد موجود در 
جامعه، از برجسته ترین مضامین اجتماعی در آثار این شاعر 
است. قیصر امین پور در ســال 1333 در روستاي »گتوند« 
شهرستان دزفول به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی را در گتوند 
و متوسطه را در دزفول سپري کرد و در سال 1357در رشته 
دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد؛ ولی پس از مدتی از 
این رشته انصراف داد و در سال 1363وارد رشته زبان و ادبیات 
فارسی شد و تا مقطع دکترا آن را ادامه داد. وي سرانجام در 

سال 1386در تهران در گذشت.
قیصر در کنار »ســلمان هراتی« و »سیدحســن حسینی« 
آغازگر و ترویج دهنده حرکت و جریانی تاثیرگذار در  شــعر  
معاصر  است.  مهم ترین شــاخصه هاي  این  جریان  شعري،  

نمود  باورهاي دینی  و  تعهد  ملی  بود  که  در  چارچوب  آن، 
سلحشوري، از  جان  گذشتگی  و  خلوص رزمندگان و شهیدان 
جنگ به صورت موضوع و مضمون شعري درآمدند. قیصر را 

سکاندار شعر انقالب لقب  داده اند.
شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه شاعر

قیصر در ابتدا شاهد حوادث قبل از انقالب اسالمی و مبارزه 
مردم علیه رژیم پهلوي، سپس حوادث بعد از پیروزي انقالب 
تا پایان جنگ و بعد استقرار نظام اسالمی و ثبات سیاسی در 
کشور بود. در فاصله سال هاي پیروزي انقالب اسالمی تا پایان 
جنگ،  اشعار  قیصر  اغلب  اندیشه هاي  سیاسی  و اجتماعی او  
را  منعکس می کند.  اما  از  سال  1376اشعار او از نظر محتواي 
 سیاسی کم رنگ تر شــده و بیشــتر از نظر اجتماعی وضوح 

می یابد.
محور اندیشه هاي اجتماعی قیصر 

قیصر شــخصیتی معتــرض و روحی ســرکش داشــت و  
همین  امر  باعث  شــد  که  هیچ گاه  تســلیم واقعیت هاي  
حاکم  بر  جامعه  نشــود  و اعتراض خود را  در قالب شــعر 
نشــان دهد. گرایش قیصر بــه نیروهاي انقالبــی و مبارز و 
هم نوایی با آنهــا در میدان هاي  جنگ  تحمیلی،  نشــانگر  
همین  روح سرکش  و  تعهد  اجتماعی  اوست.  آزادي،  صلح 
طلبی،  بازتاب  فساد  و  ســتم  جامعه  و تشویق  به مبارزه و 
 جهاد، از برجسته ترین مضامین اجتماعی این شاعر بزرگ

 است.

مفهوم آزادي در شعر قیصر
قیصر  از  آزادي  برداشت هاي  گوناگونی  دارد. مفهومی که با 
رشد و تطور اندیشه او و همچنین با  تغییر  شرایط  اجتماعی  
ابعاد  مختلفی  به  خود گرفته است، در دوران جنگ معناي 
»رهایی از قید اســارت  دشــمن«  را  به  خود  می گیرد،  در  
اواخر جنگ  و  سال هاي  آغازین  بعد  از  جنگ،  معادل است 
با »رهایی نفس از قید تعلقات« و در سال هاي پس از جنگ، 
در مفهوم اجتماعی آن یعنی »رهایی انسان در معنی عام و 
مطلق« به کار می رود و در  این مرحله  اســت که  قیصر  به 
عملکرد اجتماع  و  فقدان  آزادي  بیان،  اعتراضی آشکار دارد. 

صلح طلبی در شعر قیصر
قیصر  در  ابتداي  امر  تابع  اندیشــه هاي  محوري  ومرکزي  
انقالب  و در  خدمت  ضرورت هاي  این عقیده  بود،  ولی  بعدها  
به  سمت  رهایی  همه بشریت از جنگ و  خونریزي و  رسیدن 
به صلح حرکت کرد. البته باید دانســت که شعر قیصر براي 
صلح، به هیچ وجه نشانه تغییر نظر او درخصوص دفاع مقدس 
نیست؛ بلکه با حفظ اصول اعتقادي اش،  به  سراغ  مضامینی  

می رود که  پیشتر  چندان به  آنها  نپرداخته  بود.  
شعر معاصر، توجه به مسائل اجتماعی را سرلوحه مضامین 
خویش قــرار داده و شــاعرانی را بــه تاریــخ معرفی کرده 
اســت  که  در  راســتاي  تصویر  مفاهیم  اجتماعی  و  حل  
مشکالت جامعه  خویش کوشیده اند. قیصر  امین پور،  شاعر 
انقالبی  معاصر،  ازجمله  ادیبانی  است  که  تعهد  به  مسائل 
اجتماعی بخش بزرگــی از دغدغه هاي ذهنــی وی بوده و 
 آثار شــعري فراوانی در این موضوع از خود برجاي گذاشته

 است.

امین پور؛ عاشقی با دغدغه های انقالبی

گنجینه ای در رثای 

ساالر شهیدان
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 در حاشیه

تالش عجیب برای دیدن ستاره بارسا؛

مالقات به قیمت بیکار شدن!
 روزنامه اســپورت، روزنامه هواداری تیم فوتبال 
بارسلونا گزارشــی از فردی دارد که زحمت های 
فراوانی برای دیدن مسی کشــیده است. در این 
گزارش آمده اســت: مالقات با لیونل مسی چقدر 
می تواند ارزش داشته باشــد؟ ارزشش را دارد که 
زندگی را پشت ســر بگذاری؟ اگر از مارتین گالی 
بپرسید جوابش »بله« است. او مردی ۲۷ ساله از 
ماردل پالتای آرژانتین اســت که برای تماشــای 

مسی، راهی طوالنی پیموده است.
جوالی سال گذشــته او به بارســلونا رفت و همه 
چیز از آن زمان آغاز شد. بعد از اینکه برای مدتی 
مشغول انجام کارهای متفاوت بود شانس سراغ او 
آمد و این فرصت را پیدا کرد تا در نیوکمپ به عنوان 
یک خدمتکار مشغول به کار شود. مارتین درباره 
این پروسه توضیح داده اســت: روز اول ماموران 
امنیتی را رد کردم و گفتم مصاحبه کاری دارم که 
دروغ هم نگفته بودم، اما بعد از آن فهمیدم پروسه 
رسیدن به مسی بســیار پیچیده است و باید برای 

این کار راهی مناسب پیدا کنم.
سرنوشت باعث شد او به عنوان خدمتکار استخدام 
شــود. از همان زمان تحقیقات گسترده او شروع 
شــد. تحقیقات درباره اینکه راه رسیدن به مسی 
چیست؟ اینکه او از کدام ورودی وارد می شود؟ قبل 
از هر بازی کجاست و برای چه مدت در آن مکان 
حضور دارد؟ همه اینها سواالتی بود که پاسخ الزم 
 داشــت، چون مارتین همه چیز برنامه ریزی شده

 باشد.
پیش از بازی بارسلونا با ایبار زمانی بود که رویای او 
تعبیر شد. او در این باره گفت: همه آمدند، راکیتیچ، 
آلبا، اینیستا و ... اما مســی هنوز نیامده بود. فکر 
کردم شاید مشــکلی پیش آمده، اما وقتی دیدم 
دوربین هــا هم مانند من منتظر هســتند متوجه 

شدم که او خواهد آمد.
 مســی آمد، بدنم یخ کرده بود. نزدیک او شدم، از 
او خواســتم که بغلش کنم و او هم اجازه داد. بعد 
اجازه گرفتم که یک عکس ســلفی بــا او بگیرم و 
این کار را کردم. بعد هم به او گفتم بهترین بازیکن 
دنیاست و در روسیه ما قهرمان دنیا خواهیم شد. 
بعد از اینکه کارم را انجام دادم می دانســتم کارم 
در نیوکمپ تمام شده اســت. پیش رییسم رفتم، 
 لباس ها را تحویل دادم و گفتــم کارم اینجا تمام

 شده است.

سرمربی سابق تیم سپاهان پیرامون شرایط این روزهای 
زردپوشان اصفهان اظهار داشت: فارغ از نمایش سپاهان 
در مقابل پیکان، عملکرد این تیم در لیگ، جای دفاعی 
باقی نگذاشــته و این نتایج حاصل تفکرات غلط ابتدای 
فصل کرانچار در انتخاب و خرید بازیکن است.حســین 
چرخابی ادامه داد: مدیران سپاهان دست کرانچار را در 
انتخاب بازیکن باز گذاشتند، اما تفکرات اشتباه این مربی 
در یارگیری ســبب شــد که این تیم همچنان از فقدان 
هافبک بازی ساز در میانه میدان رنج برده و به جای حفظ 

امثال کولیبالی، اقدام به خرید 5 مدافع کند.
حسین چرخابی  پیرامون دیدار این تیم مقابل پیکان بیان 
کرد: سپاهانی ها در این مسابقه بازی زیبا و قابل قبولی را 
به نمایش گذاشتند، اما عالوه بر بی دقتی مهاجمان، دفاع 
منطقی شاگردان جاللی و ضعف در جای گیری دروازه بان 

سبب شکست این تیم شد.
وی یکی دیگر از مشکالت سپاهان را نداشتن تیم آنالیزور 
قوی دانست و افزود: سپاهان برای خروج از وضعیت فعلی 
باید اقدام به جذب چند بازیکن کارآمد در پســت های 

مختلف مخصوصا در خط حمله و میانی کند.

چرخابی با اشاره به اضطراب حاکم بر بازیکنان این تیم، 
نقش روانشناس های ورزشی را در فوتبال روز دنیا یادآور 
شد و گفت: تیم های فوتبال ما حاضر به انجام هزینه های 
زیادی هســتند، اما به لزوم حضور روانشــناس ورزشی 
توجه الزم را نمی کنند. به طور مثال تیم ملی نوجوانان ما 
می توانست مقابل اسپانیا نمایش بهتری داشته باشد، اما 

از نظر روانی آمادگی این بازی را نداشت.
وی درباره احتمال تغییر کادر فنی سپاهان در نیم فصل و 
شایعه حضور منصوریان روی نیمکت این تیم خاطرنشان 
کرد: تغییر سرمربی باید به عنوان آخرین راهکار در نظر 
گرفته شود درحالی که در فوتبال ما سریع ترین انتخاب 
است. در تمام باشگاه های بزرگ، کمیته فنی وجود دارد 
که انتخاب سرمربی زیر نظر آنها بوده و عملکرد کادر فنی 

را بررسی می کنند.
سرمربی سابق سپاهان بیان کرد: آن طور که شنیده ام 

در سپاهان نیز این کمیته فنی تشــکیل شده و اگر 
قرار است تغییراتی ایجاد شــود، باید زیرنظر آنها 

باشد،کمیته فنی باید ســوابق وعملکرد فنی 
کاندیداها را برســی کرده و بهترین انتخاب 

را انجام دهد؛ گرچه امیدوارم سپاهان در 4 بازی آینده با 
کسب نتایج الزم از شرایط فعلی خارج شود.

وی اضافه کرد: بازی سپاهان مقابل پیکان این امیدواری 
 را به وجــود آورده که در صــورت تداوم ایــن نمایش،

زرد پوشــان بتوانند نتایج بهتری را در 
ادامه راه کسب کنند.

ذوب آهن در دیدار با تراکتورسازی هم به مانند دیدار قبل برابر پارس 
جنوبی موفق به گشودن دروازه حریف نشــد. در این شرایط، طبیعتا 
هیچ یک از بازیکنان این تیم و از جمله مرتضی تبریزی نتوانستند به 
آمار گل یا پاس گل خود اضافه کنند.با وجود ناکامی در دو هفته اخیر، 
تبریزی با پنج گل و سه پاس گل همچنان از موثرترین بازیکنان لیگ 
برتر به حساب می آید. با اتکا به این آمار مثبت، برخالف برخی دیگر از 
مدعوین کارلوس کی روش، دعوت از کاپیتان ذوب آهن جای تعجبی 
ندارد؛ البته درخشش نسبی در لیگ هفدهم علی الحساب تنها برای 
حضور تبریزی در اردوی داخلی کفایت کرده است زیرا احتمال زیادی 
وجود دارد که با اضافه شدن لژیونرها او نیز به مانند بیشتر بازیکنانی 
که در حال حاضر در اردو حضور دارند در ادامه خط بخورد و تیم ملی را 

در دیدار برابر تیم های پاناما و ونزوئال در اتریش و هلند همراهی نکند.

 آثار اثرگذاری در 
ذوب آهن

سرمربی پیشین سپاهان در داربی ته جدولی ها رقابت را از مربی اسبق 
تیم اصفهانی برد تا به یک امتیازی طالیی پوشان برسد.

دیدار روز پنج شنبه تیم های استقالل خوزستان و سیاه جامگان مشهد  
در ورزشگاه غدیر اهواز تنها داربی ته جدولی ها به حساب نمی آمد بلکه 

مچ اندازی سرمربی سابق و مربی اسبق سپاهان هم محسوب می شد.
عبدا... ویسی این رقابت را از علیرضا مرزبان برد تا استقالل خوزستان 
پس از ۹ هفته دوری از برد باالخره رنگ پیروزی در لیگ برتر را به خود 
ببیند و جایش در قعر جدول رده بندی را به سیاه جامگان بدهد. پیروزی 
در این مسابقه یک پیامد دیگر هم برای ویسی و شاگردانش داشت و 
آن چسبیدن استقالل خوزستان به سپاهان بود. قهرمان لیگ پانزدهم 
که امسال شرایط خوبی را تجربه نمی کند اکنون تنها یک امتیاز از تیم 

اصفهانی کمتر دارد.

مربی سابق؛ بیخ گوش 
طالیی پوشان

فدراسیون بوکس در حالی که بیش از دو ماه تا پایان قرارداد با سرمربی خارجی 
تیم ملی بوکس باقی مانده بود، با وی قطع همکاری کرد.

این موضوع در بوکس تکراری است؛ خوش استقبال و بد بدرقه! فدراسیون بوکس 
 در برهه ای از زمان که جنگ مربیان داخلی باال 
می گیرد برای آرام کردن شــرایط، سرمربی 
خارجی جذب می کنــد و بعد بدون برنامه و 
مدتی با هجوم و فشار همان مربیان داخلی 
یا گزینه خارجی خودش فراری می شود یا 
با وی به بدترین شکل ممکن قطع همکاری 

می کند.
 بعد از تجربه تلخ جدایی از »آســه بال« و 
»وینکوف هــا« حاال نوبت بــه »خیمنز« 
کوبایی رســید. وی از مهد بوکس به ایران 
آمد و بر خالف آنچه برخی به شدت عالقه 
مند به تخریب و تکرارش دارند به عقیده 
بسیاری از مربیان فنی و توانمند و غیر ذی 

نفع،  سطح فنی باالیی هم داشت. شــاید مقصر خود خیمنز بود که با قراردادی 
نسبتا پایین به تیم ملی ایران پیوست و حاال در فاصله دو ماه مانده به پایان قرارداد 
به خانه اش برمی گردد.اگرچه شاید برخی تعداد مدال های کسب شده با وی را 
ناچیز تلقی کنند، اما نباید فراموش کرد وی کارش را با نسل تازه ای از بوکس ایران 
آغاز کرد؛ چیزی که مربیان نتیجه گرای داخلی هرگز ریسک به انجام آن نخواهند 

کرد. فراموش نکنیم خیمنز نقطه پایانی بر باند و باندبازی در تیم ملی ایران بود و 
هرگز جایی برای حاشیه در تیم ملی باقی نگذاشت.

حاال فقط می توان تاسف خورد  به حال تصمیمات ســلیقه ای در ورزش ایران 
که چطور با آمدن مدیری جدید یک شــبه ســرمربی تیم ملی برکنار می شود 
و چرا باید کمیته ملی المپیک و ســایر 
نهادهای نظارتی تا این حد سکوت کنند؟ 
خیمنز با کدام معیار و خط کش و قیاس 
سنجیده شد که نمره قبولی نگرفت و آیا 
بهتر نبود حاالکه تمــام مبلغ قرارداد وی 
پرداخت شــده او تا پایان موعد قراردادش 
در ایــران بماند.آیا همه افــرادی که هیچ 
نفعی در تیم ملی ندارند و از ســطح فنی و 
عالقه خیمنز به رشــد بوکس ایران حرف 
می زننــد دروغ می گویند؟ آیا سرپرســت 
جدید فدراسیون بوکس که خود از مدیران 
توانمند و با تجربه این رشته است  در آستانه 
انتخابات فدراســیون، حتی این احترام را به 
رییس آینده )که ممکن است خودش نیز باشد( نمی گذارد  تا وی در خصوص 
ســرمربی تیم ملی تصمیم بگیرد؟  همه اینها سواالتی اســت که اگر در پس 
 پرده البی، ســفارش و یا دستوری نهفته باشــد، یارای پاســخ به آن نخواهد

 بود.

منهای فوتبال
دو ماه زودتر از موعد؛

پایان تلخ همکاری با سرمربی خارجی تیم ملی بوکس

احمد کامدار، هافبک باشــگاه نفت درباره شــرایط 
این تیم گفت: فکر می کنم خیلی از تیم های محلی 
شرایط بهتری نسبت به نفت تهران دارند. قبل از بازی 
با استقالل در اردو می خواستم غذابخورم ولی ظاهرا 
غذا را کم گرفته بودند و من با 4 قاشــق برنج مقابل 
استقالل بازی کردم . در تیم ما مشکالتی وجود دارد 

که خیلی ها اطالعی از آن ندارند .
قائم مقام باشگاه تراکتورسازی درباره ادعای شفق مبنی بر مالک 07

بودن در سال آینده گفت:صحبت در خصوص ادعای مالکیت 
یک باشگاه در رسانه ها چندان صحیح نیست. واقعا نمی دانم که 
چرا شفق هرازگاهی با رسانه ها صحبت می کند . همانطور که 
قبال نیز  عنوان شده است، این باشگاه در آینده از طریق فروش 
سهام به صاحبان اصلی تیم که هواداران تراکتورسازی هستند، 

واگذار می شود.

پس از جدایی کاوه رضایی از استقالل، سجاد شهباززاده به این 
تیم  بازگشت. این فصل برای شهباززاده بدون گل زده آغاز شد 
و پس از گذشت یک ماه از مصدومیت خود، دوباره به تمرینات 
بازگشت. او هنوز پایش به گلزنی باز نشده و مهاجم استقالل که 
قرار بود امسال ستاره باشــد، آنقدر افت کرده که خبر می رسد 
وینفرد شــفر تا پایان نیم فصل به این بازیکن برای اثبات خود 

فرصت داده است.

تراکتور از طریق سهام واگذار می شود با 4 قاشق برنج، مقابل استقالل بازی کردم

طاهری:

 آماده ایم تا جانشین محرومان 
در آسیا شویم

 مدیرعامل باشگاه ســپاهان درباره احتمال جایگزینی سپاهان 
اصفهان بــه جــای نفت تهــران در 
رقابت هــای فصل آینــده لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: امیدوار 
هستیم هر چهار نماینده ای 
که توانستند فصل گذشته 
جواز حضور در مسابقات 
آسیایی را کســب کنند 
به این رقابت هــا راه یابند، 
اما اگر قرار بــر حذف یکی از 
این تیم ها و حضور سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا باشد، باید 

اعالم کنم که آمادگی کامل را برای حضور در این بازی ها داریم.
محسن طاهری در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه سپاهان نیز 
همچون سرخابی های پایتخت بدهی مالی دارد، افزود: به هیچ وجه 
چنین موضوعی صحت ندارد، هیچ گونه بدهی از ســوی باشگاه 
سپاهان در دادگاه های بین المللی ورزش وجود نداشته و ندارد. 
همه می دانند که مسئوالن باشگاه سپاهان روی مسائل حقوقی 

دقت کافی را داشته اند.

شهباززاده تا نیم فصل فرصت دارد

نقل قول روز

سرمربی سابق سپاهان:

نتایج بهتری برای زرد پوشان در راه است

علیرضا بیرانوند همچنان پیگیر اســت که به تراکتورسازی 
تبریز برود و سرباز شود. این در حالی است که مسئوالن باشگاه 
تراکتورســازی به تازگی در مصاحبه هایی اعالم کرده اند که 
بی معرفتی است وقتی پرسپولیس در دوران محرومیت این 
باشگاه، بازیکنی از تراکتور نگرفته، آنها بخواهند از پرسپولیس 
بازیکن بگیرند، اما با ایــن وجود بیرانونــد همچنان پیگیر 
ماجراســت. این موضوع را یکی از افراد نزدیک به باشــگاه 
تراکتورسازی تاکید کرد: »بیرانوند بار ها قضیه سربازی خود را 
پیگیری کرده و می گوید می خواهد در همین نیم فصل سرباز 

باشگاه تراکتورسازی شود.«
این در حالی اســت که برخــی می گویند بیرانوند اشــتباه 
محاسباتی دارد، چون فکر می کند اگر در دی ماه به تراکتور 
برود، تابستان سال آینده ســربازی اش تمام است. او به این 

خاطر که ۲ فرزند دارد، ۶ ماه از خدمت ســربازی اش کســر 
می شود، اما سایر مدارکش باید کامل باشد تا بتواند ۶ ماه دیگر 
را کسر کرده و در خرداد ۹۷، کارت پایان خدمتش را بگیرد. 
بیرانوند تصــور می کند، چون متاهل اســت، ۳ ماه دیگر هم 
کسری خدمت می گیرد، اما این قانون مدتی است که حذف 
شده و اگر این طور بود، برای حسین ماهینی در باشگاه ملوان 

چنین قانونی به حالت اجرا در می آمد.
یکی از نزدیکان به باشگاه تراکتورسازی در این خصوص گفت: 
»در حال حاضر، بیرانوند اگر سرباز باشگاه تراکتورسازی شود 
باید حداقل ۱۲ ماه خدمت را پشت سر بگذارد؛ یعنی دی سال 
آینده کارت پایان خدمت خود را می گیرد و ما نمی دانیم چطور 

عنوان شده که خرداد سال بعد خدمتش تمام می شود.«
بد نیست بدانید بیرانوند عالقه خاصی دارد تا بار دیگر با یحیی 

گل محمدی همکاری کند. گل محمدی اولین مربی بود که به 
بیرانوند در لیگ برتر بازی داد و سوشا مکانی را از ترکیب نفت 
کنار گذاشت تا این گلر جوان، فرصت بازی پیدا کند. از این رو، 

بیرانوند می خواهد به جایی برود که هم 
سربازی خود را پشت سر بگذارد و هم 
کنار گل محمدی کار کند، اما با این 
شرایطی که دارد، بعید است حساب 
و کتاب هایش برای اتمام ســربازی، 

درست از آب دربیاید.

اشتباه محاسباتی بیرانوند در تعیین مدت سربازی

معاون اداره ورزش و جوانان استان اصفهان مطرح کرد:

معرفی سرپرست جدید هیئت 
اسکیت پس از استعفای رییس

معاون امور توســعه ورزش اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
اظهار کرد: رییس هیئت اسکیت استان 
اصفهان به عنوان شــهردار یکی 
از شهرستان ها انتخاب شده 
اســت و بر اســاس قانون، 
نمی تواند در مســئولیت 

هیئت باقی بماند.
علیرضا امینــازاد افزود: 
طی صحبتی که داشتیم، 
»بحیرایی« برای اســتعفا از 
سمت خود اعالم آمادگی کرده 
و پس از ارائه استعفا، سرپرست 
جدیدی برای هیئت معرفی خواهد شد.معاون امور توسعه ورزش 
اداره ورزش و جوانان استان اصفهان درباره وضعیت هیئت ورزش 
همگانی اســتان اصفهان نیز گفت: آخرین ثبت نام از کاندیداها 
مدتی قبل برگزار شــد و تاریخ هایی نیز برای برگزاری مجمع در 
نظر گرفته شده، اما هنوز وضعیت برگزاری مجمع مشخص نشده 
است. وی ادامه داد: ثبت نام از متقاضیان ریاست هیئت والیبال و 
دوچرخه سواری استان انجام شده و روال قانونی برگزاری مجمع 

نیز در آینده برگزار می شود.

خبر روز

 ورود دوربین  های تلویزیونی
 به تمرین تیم ملی ممنوع شد

در ادامه مشکالت فدراســیون فوتبال با ســازمان صداوسیما از 
ورود دوربین های تلویزیونی به محل 
تمرین تیم ملی نیز ممانعت به 
عمل آمد. در ادامه مشکالت 
فدراســیون فوتبــال بــا 
صداوسیما سر حق پخش 
تلویزیونی که منجر به راه 
ندادن دوربین های تولید 
محتوای صداوسیما به محل 
برگــزاری مســابقات فوتبال 
شد،روز گذشته ورود دوربین ها 
به محل تمرین تیم ملی نیز ممنوع شد.پیش 
از تمرین تیم ملی حراست ورزشگاه آزادی اجازه ورود دوربین های 
تلویزیونی به تمرین تیم ملی را نداد و حتی خبرنگاران نیز بازدید 

می شدند که مبادا دوربینی همراه خود داشته باشند.

اتفاق روز

واکنش رییس اللیگا به اظهارات 
گواردیوال درباره کاتالونیا

»خاویر تباس« رییس ســازمان لیگ اســپانیا به اظهارات اخیر 
پپ گواردیوال، سرمربی تیم فوتبال 
منچسترسیتی واکنش نشان 

داد.
ســرمربی کاتاالن سابق 
بارســلونا روز جمعــه 
بــه دســتگیری ســران 
سیاسی کاتالونیا به دلیل 
ابراز عقایدشــان اشاره و از 
این اتفاق ابراز تاســف کرد. 
او همچنیــن گفت کــه اگر 
آنها دســتگیر شــده اند پس هر شخص 
دیگری در کاتالونیا از جمله او هم ممکن است به خاطر عقایدش 
بازداشت شــود.تباس در ســفری که به بوئنوس آیرس داشت، 
در واکنــش به اظهــارات گواردیوال گفت: گواردیــوال فوتبال را 
خوب می شناســد، اما از حقوق چیز زیــادی نمی داند.تباس در 
ادامه درباره اوضاع کاتالونیا هم گفت: در کاتالونیا یاغی ســاخته 
می شود. ما در اللیگا معتقدیم که وضعیت  حقوق مردم باید ارتقا 
پیدا کند. پدران آنهایی که اکنون آشوب به پا کرده اند )اشاره به 
استقالل طلبان کاتالونیا( همان کسانی بودند که به قانون اساسی 
 اسپانیا رای دادند و شاید تعدادی از خود آنها حاال دارند اعتراض

 می کنند.

واکنش روز

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات 

 برقی و مکانیکی بیمارستان 
حضرت محمد رسول ا... )ص( مبارکه

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشکی 

 poshtibani.mui.ac.ir اصفهان بــه آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005-031 تماس 

حاصل فرمایند.
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با مسئوالن

با حضور در گلستان شهدا؛

نخستین روز کاری استاندار جدید 
اصفهان آغاز شد

محسن مهرعلیزاده استاندار جدید اصفهان، دیروز اولین روز کاری 
خود را با حضور در  گلستان شهدا آغاز کرد.

وی در حاشــیه تجدید میثاق با شــهدا در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: نخستین ساعات کاری ام را در گلستان شهدا آغاز کردم؛ چرا 
که معتقدم هرچه داریم از برکت خون همین شهداست.وی با بیان 
اینکه اوایل انقالب سپاهی و رزمنده بودم و امروز به نوعی برایم تجدید 
خاطره شد، افزود: در تداوم آن فداکاری ها امروز مسئولیت ما بعد از 
گذشت 40 سال از انقالب برای رسیدن به اهداف انقالب و ادامه راه 
شهدا سنگین است. مهرعلیزاده تاکید کرد: اصفهان در شاخص های 
مختلف برای دفاع از نظــام و انقالب در ردیف اول قرار داشــته و 

بیشترین شهید و جانباز باالی 70درصد را دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 اولین پارکینگ موتورسیکلت 
در اصفهان افتتاح شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به راه اندازی 
اولین پارکینگ موتورسیکلت در شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از 
مشکالتی که در شهر دیده می شود، پارک موتورسیکلت ها در معابر 
و به ویژه پیاده روهاست که با احداث این پارکینگ ها این ناهنجاری 
ها کمتر می شــود. علیرضا صلواتی، با اشــاره به لــزوم کم کردن 
ناهنجاری های پارک موتورســیکلت ها، خاطرنشان کرد: برهمین 
اساس در محدوده دولتخانه صفوی، بازار و میدان نقش جهان، اولین 
پارکینگ موتورسیکلت را در یکی از نقاط مرکزی شهر احداث کرده 
ایم. وی ادامه داد: برهمین اساس پارکینگ عالی قاپو از ابتدای آبان 
ماه از ساعت 7 الی 22 به صورت رایگان محل پارک موتورسیکلت ها 
شده است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: 
با احداث این پارکینگ پیاده روهــای این منطقه به ویژه در اطراف 
میدان امام)ره( و خیابان های استانداری، سپه و چهارباغ منسجم تر 
می شود. صلواتی ادامه داد: اگر این طرح با استقبال شهروندان روبه رو 

شود، فضاهای بیشتری در سطح شهر به این امر اختصاص می یابد.

مدیرخانه عکس حوزه هنری اصفهان:

 نمایشگاه عکس »تحسین محسن« 
در اصفهان برپا می شود

مدیرخانه عکس حوزه هنری اســتان اصفهان، دربــاره برگزاری 
نمایشگاه عکس »تحســین محسن« اظهار داشــت: تصاویر این 
نمایشگاه مربوط به مراسم استقبال و تشــییع پیکر شهید مدافع 
حرم محسن حججی در اصفهان اســت. فرزان معظم با بیان اینکه 
این نمایشــگاه محصول هنرنمایی هفت عکاس هنرمند اصفهانی 
است، گفت: مراسم استقبال و تشییع پیکر شهید حججی، از نگاه 
سید مصطفی شــیرزادی، مهدی جانی پور، مجید حجتی، حسین 
غالمرضایی، فاطمه نصر اصفهانی، محمدصادق نادری و احســان 

جزینی در قاب تصویر قرار گرفته است. 
مدیرخانه عکس حوزه هنری اســتان اصفهان تصریــح کرد: این 
نمایشگاه در روز 17 آبان ماه از ساعت 17 به مدت 13 روز در اصفهان 
و همزمان در 3 استان آذربایجان شرقی، قزوین و سمنان برپا می شود. 
معظم با بیان اینکه این نمایشگاه  از سوی حوزه هنری اصفهان و با 
همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی و بسیج هنرمندان 
اصفهان برپا می شود، افزود: این نمایشگاه با حضور خانواده شهید 
محسن حججی، در مرکز حوزه هنری استان اصفهان افتتاح می شود.

مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری خبر داد: 

 برگزاری نخستین مسابقه بین المللی 
کارتون»بیت المقدس، میراث ما«

مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اصفهان، با اشاره به نخستین 
مسابقه بین المللی کارتون »بیت المقدس، میراث ما«، درخصوص 
فراخوان آن اظهار داشت: کاریکاتوریست های اصفهانی می توانند در 

این مسابقه بین المللی که در ترکیه برگزار می شود شرکت کنند.
پیام پورفالح افزود: موضوع این مسابقه در مورد بیت المقدس، میراث 
ما حقوق بشر، عدالت، آزادی، عشــق، فرهنگ، زندگی اجتماعی، 

مسئولیت اجتماعی، صلح و زندگی شهری است. 
مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اصفهان  در مورد مقررات 
این مسابقه گفت: در تعداد آثار ارسالی محدودیتی وجود ندارد، این 
آثار نباید قبال برنده جایزه ای شده باشد و  اندازه آنها حداقل A4 و 

حداکثر A3 باشد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: 30 جریب از خیابان باهنر 
با عنوان »موقوفه گرک یراق« به نام اوقاف سند خورده که 4۵0 واحد 

مسکونی در این موقوفه بدون قرارداد با اوقاف ساخته شده است.
حجت   االسالم رضا صادقی با اشاره به اینکه در استان اصفهان حدود 
4۵ هزار رقبه وجود دارد، اظهار داشت: حدود 30 درصد این موقوفات 

دارای سند مالکیت است.
وی با بیان اینکه هنوز 70 درصد رقبه های استان اصفهان بدون سند 
هستند، افزود: در سال جاری سهمیه اســتان اصفهان برای سنددار 
کردن رقبه ها هفت هزار رقبه است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون برای ۶00 رقبه در اســتان اصفهان سند مالکیت صادر 
شده است، ابراز داشت: باید توجه داشت که تعداد اسناد صادر شده، کم 

ولی از کیفیت باالیی برخوردار بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

در سال جاری 600 رقبه 
سنددار شده است

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در خصوص آتش سوزی 
جنگل های استان اصفهان در شش ماه نخست سال ۹۶ اظهار داشت: 
باتوجه به اقدامات پیشگیرانه که در ســال جاری انجام شده، نسبت 
آتش سوزی ها در مراتع و جنگل ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۸0 درصد کاهش داشته است.
محمد حسین شاملی با بیان اینکه در سال ۹۵، دو هزار و 300 هکتار  
از جنگل ها و مراتع اســتان اصفهان در آتش ســوخته است، تصریح 
 کرد: این در حالی است که در ســال جاری این میزان به 400 هکتار

 رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه 
باالی ۶0 درصد از آتش ســوزی های مراتع، عامل انسانی دارد، افزود: 

بخشی از این آتش سوزی ها آگاهانه و بخشی ناآگاهانه بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان:

۴00هکتار از جنگل های 
اصفهان در آتش سوخت

 در دیدار مدیرکل راه و شهرسازی 
با شهردار اصفهان مطرح شد:

نقش زیرساخت های حمل و 
نقل در جذب گردشگر

مدیرکل راه و شهرسازی و رییس شورای حمل و نقل 
و مسکن استان، به اتفاق اعضای شورای حمل و نقل، 
ضمن دیدار با شــهردار جدید اصفهان، درخصوص 
پاره ای از فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط هر 
دستگاه از مجموعه وزارت راه و شهرسازی با شهردار 

اصفهان گفت وگو کرد.
حجت اله غالمی در ابتدا با تبریک انتصاب شهردار 
جدید شــهر اصفهان گفت: اقدامــات، فعالیت ها و 
پروژه هایی که توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی 
در اســتان در حوزه های راه، مســکن، شهرسازی، 
راه آهن، فرودگاه، هواشناسی، راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی 
انجام می شود، تماما در راستای تکامل و توسعه شهر 
و استان اصفهان اســت و آن میسر نمی شود مگر با 
تعامل و همیاری که امید اســت با توجه به یکسان 
بودن اهداف با مجموعه شهرداری ها، این تعامل بیش 
از پیش محسوس باشد. مدیرکل راه و شهرسازی و 
رییس شورای حمل و نقل و مسکن استان، در ادامه 
بیان داشت: اســتان اصفهان به عنوان یک استان 
توریستی که قابلیت های بسیاری در جذب توریست 
و گردشگر دارد، استفاده حداکثری از پتانسیل های 
موجود آن همواره مورد تاکید مقام عالی وزارت بوده 
و پرداختن به زیرساخت ها و بخش حمل و نقل آن در 
سطح استان بسیار حائز اهمیت و در جذب گردشگر 

بسیار نقش آفرین است.
شهردار اصفهان نیز در این دیدار فعالیت های انجام 
شده توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 
را همسو با شهرداری دانست و گفت: نقش وزارت راه 
و شهرسازی در توسعه شهرها و ایجاد تسهیالت الزم 
برای آسایش و آرامش مردم بسیار مهم است و ایجاد 
تعامالت فی مابین قطعا در حل و فصل مشــکالت 
شهری نقش بسزایی خواهد داشت.قدرت اله نوروزی  
با اشــاره به تعامالت خوب فی مابین شــهرداری با 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان گفت: ما 
در تیمی قرار گرفته ایم که همه با یک هدف در حال 
فعالیت هستیم و نتیجه آن عاید مردم خواهد شد. در 
این راستا مردم نیز باید بدانند که در ایجاد هر حرکت 
و اتفاقی درخصوص توسعه در شهر، چه دستگاه هایی 

نقش دارند.

اجـرای خط یـک متروی  اعظم حاجی رضازاده
اصفهـان پـس از فـراز و 
نشـیب های بسـیار، در سـال 13۸1 آغاز و به 3 فاز تقسـیم 
شـده بود. فاز اول شـامل 10 ایسـتگاه به طول 11 کیلومتر 

بوده که در 23 مهرماه 13۹4 افتتاح شد. 
فـاز دوم بـه فاصلـه یـک سـال پـس از فـاز اول در 13 آبان 
13۹۵ بـه بهره برداری رسـید کـه ایسـتگاه تختـی را دربر 
می گیـرد. در اواخر مـرداد ماه 13۹۶ ایسـتگاه های سـی و 
سـه پل، دکتر شـریعتی و آزادی )دروازه شـیراز( به صورت 
آزمایشـی بهره بـرداری شـدند و از ابتدای مهرمـاه، قطار به 
صورت رسـمی، برای اولین بـار از زیر زاینـده رود عبور کرد 
و در حـال حاضـر ایـن ایسـتگاه هـا فعال و مـورد اسـتفاده 
مـردم اصفهـان هسـتند. امـا با گذشـت مـدت کوتاهـی از 
آغاز فعالیت ایسـتگاه آزادی، مسـافران با ایسـت یکباره پله 
هـای برقی در موقـع حرکت یا توقـف کامل آن در سـاعاتی 

از روز مواجه شـدند. 
بـه منظـور پیگیری ایـن موضـوع گفـت و گویی داشـتیم با 
مدیرپـروژه سـاخت پله هـای برقی خـط یک قطار شـهری 

کـه شـرح آن را در ادامه مـی خوانید:
احمدرضـا برزو بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیت ایـن پلـه ها به 
دو بخش ایسـت پلـه هـا و نگهـداری آن مربوط می شـود، 
اظهارکرد: فعالیت های مذکور طی سـه روز انجام می شـود 

کـه یـک روز آن بـه تسـت هـای مربـوط بـه بحـث فایـر 
فایتینگ )تسـت بوسـتر پمـپ های آتش نشـانی ایسـتگاه 
آزادی( و دو روز بـه بررسـی قطعـی بـرق تابلوهـای داخلی 

ایـن ایسـتگاه اختصاص داشـت.
وی در توضیـح قطعـی پلـه هـای برقـی در طـول مسـیر 
حرکـت ادامـه داد: پلـه هـای برقـی از وسـایل پرمصـرف 
محسـوب مـی شـود کـه اگـر بخواهیـم آنهـا را در زمـان 
خاموشـی هدایـت کنیـم بایـد بـه انـدازه خـود ایسـتگاه، 

u.p.s )باتـری ذخیـره بـرق( مصـرف کنیـم.
مدیرپـروژه سـاخت پله هـای برقی خـط یک قطـار، ضمن 
اشـاره به اینکه بـا تنظیم دسـتگاه های ایسـتگاه متـرو، در 
 )u.p.s( هیچ جـای دنیـا بـرای پله برقـی از ایـن سیسـتم
اسـتفاده نمی شـود، دلیـل ایسـت پلـه برقـی را قطعـی یـا 
 u.p.s نوسـان برق اصلی و تغییر حالت دسـتگاه بـه حالت

دانسـت.
 برزو اذعان داشـت: پلـه های برقی کـه برای مترو اسـتفاده 
می شـود به تایید مسـئوالن واحد نظـارت رسـیده و مجوز 

فعالیـت را دریافت کرده اسـت.
وی ادامـه داد: در مرحلـه تحویل موقـت، پیمانـکار و ناظر، 
پلـه هـای برقـی را از شـرکت تحویـل گرفتـه و بـه واحـد 
بهره بـرداری ارائه می دهد؛ سـپس در بازه زمانـی چندروزه 
مجددا همـه سیسـتم ایمنی پله بـا حضور دسـتگاه نظارت 

و شـرکت بهره بـردار پلـه هـا در ایسـتگاه هـای آزادی و 
سی وسـه پـل کنتـرل می شـود.

مدیرپروژه سـاخت پلـه هـای برقی خط یـک قطـار افزود: 
ایـن کنتـرل بـا بسـتن حصـار مقابـل پلـه برقـی صـورت 
می گیـرد و دو نفر پیمانکار قسـمت های مختلـف پله برقی 
را بررسـی می کننـد؛ ناظر نیز بـر روند کار نظارت داشـته و 

در آخـر آن را تاییـد مـی کند.
برزو دلیـل خاموشـی پله هـای برقـی را همزمانـی تحویل 

موقـت پله ها بـا نظـارت مدیـران اعـالم کرد.
وی ادامـه داد: بهـره بـرداری آزمایشـی بیـن دو تا سـه ماه 
طول می کشـد که درحـال حاضر در ایـن مرحله قـرار دارد 

و بعـد از آن بهره بـرداری رسـمی انجام می شـود. 
ایـن مدیـر پلـه هـای برقـی در قطـار شـهری، از متوقـف 
نشـدن پله هـای برقـی در آینـده ای نزدیـک خبـر داد و 
افـزود: امیدواریـم بـا همـکاری شـرکت بهـره بـردار زمان 
رسـیدگی ایـن پلـه هـا بـه زمـان هایـی موکـول شـود که 
مسـافر تردد نمـی کند تـا شـاهد خدمـات رسـانی بهتری 

بـه شـهروندان باشـیم.
وی در پاسـخ بـه اینکـه چرا بیـن بخـش نشـیمنگاه باالیی 
پله هـای برقی و سـطح زمیـن فاصلـه عمودی چندسـانتی 

وجود دارد، گفـت: پله های 
برقـی جزو وسـایلی اسـت 
فاصلـه  یـک  بایـد  کـه 
بیـن  چندسـانتی متری 
گاه  نشـیمن  و  سـطح 
آنهـا وجـود داشـته باشـد 
و ایـن فاصلـه بـا مـواد 
مناسـب پـر شـود. بـرزو 
بـا اشـاره بـه اینکـه فاصله 
افقـی و عمـودی بیـن دو 
سـطح حتـی در حـد یـک 
غیـر  هـم  سـانتی متر 
اسـتاندارد اسـت، افـزود: 
درزهـای زیـاد بین سـطح 
پله هـای  و  سـاختمانی 
برقـی، بـا ورق هـای ژوئـن 
پر شـده اسـت. مدیرپروژه 

سـاخت پله هـای برقـی خـط یـک قطـار  در پایـان افـزود: 
درخصـوص مواد مناسـب برای پـر کردن درزهـای کوچک 
کـه باعـث حفـظ زیبایـی ایسـتگاه شـود، بیـن مشـاور 

سـاختمانی و پیمانـکار اختـالف نظـر وجـود دارد.

مدیرپروژه ساخت پله های برقی خط یک قطار شهری، در واکنش به توقف پله ها در حین حرکت:

 پله های برقی به تایید مسئوالن واحد نظارت رسیده است

چهره

 فرزانه افسر طه  در نشست رسانه ای مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان به مناسبت بیست و سومین سالگرد تاسیس این 
نهاد، حیطه وظایف اداره تعزیرات، در سه بخش مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بخش تخلفات 
بهداشتی، دارو و درمان و بخش کاال و خدمات، به همراه گزارشی از عملکرد اعالم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشــاره به حمایت این اداره از اشتغال و 
کارآفرینی، یکــی از اقدامات محوری خود را مبارزه با قاچــاق کاال و ارز عنوان کرد و 
گفت: پیام این سازمان به تولیدکننده این است که هیچ عامل خارجی نمی تواند عرصه 
رقابت و میدان فعالیت را به شکل غیرقانونی و با شرایطی نابرابر از او سلب کند. غالمرضا 
صالحی،  پیام اداره تعزیرات برای مصرف کننده را این گونه بیان کرد که هیچکس در 
حوزه بازار و کسب و کار، حق اجحاف در حق مصرف کننده را ندارد و باید به تعرفه ها و 
سودهای قانونی خود قانع باشد. وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی سازمان تعزیرات در 
بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و در بخش مصرف و حقوق مصرف کننده تامین 
امنیت و سالمت یک اقتصاد عاری از تخلف اســت. وی در تشریح عملکرد اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: در بخش کاال 
و خدمات، ده هزار و 713 پرونده وارد شعب تعزیرات استان شده است که به انضمام 
پرونده های سال های قبل، ده هزار و ۹32 پرونده مختومه اعالم شد که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل، 23 درصد کاهش را نشان می دهد. در بخش مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، یک هزار و ۸22 پرونده، وارد و دو هزار و 120 پرونده مختومه شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، چهار درصد افزایش یافته است. در بخش بهداشت و 
درمان، دو هزار و ۵23 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات استان اصفهان شده و دوهزار و 
222 فقره پرونده اعالم شده است که افزایش 2۶ درصدی را نشان می دهد. وی انتظار 
برای استعالم دانشگاه علوم پزشکی را دلیل طوالنی شدن روند پرونده های این بخش 

عنوان کرد.  صالحی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، اولین فراوانی تخلف 
در هفت ماهه سال جاری را در زمینه گران فروشــی و سپس به ترتیب، درج نشدن 
قیمت، رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی و ارائه نشدن فاکتور اعالم کرد. وی 
نمونه ای از موارد محکومیت قاچاق را ضبط یک دستگاه تویوتا  لندکروز به نفع دولت 
و دو میلیارد و ۶۶3 میلیون و ۸27 هزار و ۹4 ریال پرداخت جریمه به صندوق دولت 
عنوان کرد و افزود: همچنین رسیدگی به پرونده تخلف یک هزار و ۸۹۸ کیسه برنج 
قاچاق در شهرستان دهاقان نمونه دیگری بوده است که عالوه بر ضبط کاال، متخلف به 
پرداخت ۹۸4 میلیون و ۹۶۶ هزار ریال در حق صندوق دولت جریمه شده است. بخشی 
از موارد تخلف نیز که می توان به آن اشاره کرد، عبارت است از:  صدور حکم تعطیلی 
یک داروخانه متخلف و یک شرکت پاالیش نمک به دلیل نداشتن مجوز و عدم رعایت 
فرمول ساخت، جریمه هفت میلیاردی قاچاقچیان سوخت برای 72 هزار و 710 لیتر 
سوخت قاچاق، تعطیلی درمانگاه دندان پزشکی و مطب دو پزشک متخصص به دلیل 
اخذ زیرمیزی و جریمه 100 میلیون ریالی، جریمه سه میلیارد و 1۹۹ میلیون ریالی 
برای قاچاقچی یک نوع تلفن همراه عالوه بر ضبط کاال، ضبط ۶۹۶ دستگاه گوشی تلفن 
و جریمه سه میلیارد ریالی و همچنین کشف و ضبط یک میلیون و ۸70 هزار نخ سیگار 

خارجی با پنج میلیارد و ۸74 میلیون و ۶00 هزار ریال جریمه.

 در بیست و سومین سالگرد تاسیس اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان مطرح شد:

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حمایت از اشتغال، تولید و کارآفرینی است 

آن سوی خبر

راهپیمایی 13 آبان در اصفهان
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پله های برقی که 
برای مترو استفاده 

می شود به تایید 
مسئوالن واحد 
نظارت رسیده و 
مجوز فعالیت را 

دریافت کرده است
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امام باقرعلیه السالم :
بردبارى لباس عالم است، پس تو خود را از آن عريان مدار.
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سالم کردن چه نقشی 
درشادابی زندگی دارد؟

ســام باید با صداى بلند و واضح باشــد، نه 
آهسته و نهان. زن و شوهر نباید این موضوع 
را که اســام به آن اهمیت زیاد داده است، 
کوچک شمرند و کم اهمیت گیرند و بگویند: 
سام کردن براى بیگانگان اســت، نه زن و 

شوهر که با هم یگانه و نزدیکند.
واعظی می گفت: دوست ثروتمند و مرفهی 
داشــتم. روزى به من گفت: نمــی دانم چه 
سرى در کار اســت که زندگی من و همسر 
و فرزندانــم با وجود آماده بــودن همه گونه 
وســایل زندگی، روح و نشــاط نــدارد؛ در 
صورتی که زندگی شما و امثال شما که یک 
دهم در آمد و توســعه و رفاه ما را ندارید، پر 
از شور و عشق و شادى و نشــاط است شما 
از ما بیشــتر می خندید و گونه هاى شــما 
 سرخ تر اســت و فرزندان شــما با نشاط تر و 

زنده دل ترهستند.
به او گفتم شما با همسرت سام و خداحافظی 
می کنی؟ گفت: نه، گفتــم: چند وقتی این 
موضوع مهم اسامی را آزمایش کن. در آنجا 
ســرى تکان داد، به عامــت اینکه مثا من 
از مرض سل و ســرطان می گویم و او قرص 
آسپرین تجویز می کند ولی چندى بعد تشکر 
کنان نزد من آمد و گفت: به راستی نصیحت 

تو معجزه کرد.
یک ســام کــردن کوچــک و ناقابــل، در 
خانواده ما روح و نشــاط آورد، وقتی ســام 
نمی کردم، من در گوشــه اى می نشستم و 
همســرم دنبال کارهاى خانه می رفت ولی 
از وقتی ســام می کنم، همســرم مجبور 
اســت جوابی بدهد. همین ســام و جواب 
آســان و بی مایه، اخم و گرفته رویی ما را به 
نشــاط و گشــاده رویی تبدیل کرد و دهان 
بســته ما را باز کرد. بعد از ســام و جواب، 
ســخنی از این در و آن در گفته شد، غصه ها 
و ناراحتی هاى بازار و خانه فراموش گشــت، 
خاصه زندگی افســرده و مرده ما را با یک 
دســتور کوچک رونــق و حیات تــازه اى 
 بخشیدى و عشق و شــور و شعف به خانه ما 
آوردى. ایــن را هم بدانید که ســام کردن 
مســتحب و جواب آن واجب است، پس اگر 
همسرى ســام کند و همســر وى جوابش 
ندهــد، عــاوه بر عواقــب وخیــم زندگی 
خانوادگی یعنــی اختاف و کینــه و نزاع و 
جدایی، خداوند عادل در روز قیامت، کسی را 

که جواب سام نداده است، عذاب می کند.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

سعید بن هارون
 ســعید بن هارون، کاتب بغدادى که معاصر مامون خلیفه عباسی 
بوده به بخل معروف اســت. ابوعلی دعبل خزاعی، شــاعر مشهور 
گوید: با جمعی از شعرا، برسعید وارد شدیم و از صبح تاظهر نزدش 
نشستیم ؛ از گرسنگی چشم هاى ما تاریک شده بود و بی حال شده 
بودیم. به پیرغامی که داشت گفت: اگر خوردنی دارى بیاور. غام 
رفت و تا ظهر پیدا  نشد، بعد از مدتی سفره اى چرکین آورد که در 
آن  یک دانه نان خشک بود و کاسه کهنه لب شکسته اى پر از آب 
گرم که در آن پیر خروسی نپخته و بی سر بود! چون کاسه را بر سر 
سفره نهاد، ســعید نظر کرد و دید ســرخروس بر گردنش نیست. 
کمی فکر کرد و گفت: غام این خروس ســرش کجاست؟ گفت : 
انداختم ، گفت : من آن کس را که پاى خــروس را بیندازد، قبول 
ندارم تا چه رسد به ســرخروس. این به فال بد می باشد که رییس 
را از رأس گرفته اند و ســرخروس را چند امتیاز است: اول آنکه از 
دهان او آوازى بیرون می آید که بندگان خداى را وقت نماز  معلوم 
 کند و خفتگان بیدار می گردند و شب خیزان براى نماز شب آماده  

شوند.
دوم آنکه تاجی که بر سر اوست، نمودار تاج پادشاهان است و به آن 
تاج در میان مرغان ممتاز است.  ســوم : دو چشم که در کاسه سر 
اوست به آن  فرشتگان را معاینه می بیند و شاعران شراب رنگین را 
به وى تشبیه می کنند و در صفت شراب لعل می گویند : این شراب 

مانند دو چشم خروس است. 
چهارم مغز سراو داراى کلیه است و هیچ استخوانی خوش طعم تر از 
استخوان سر اونیست و اگر تو آن را به جهت این انداختی که گمان 
بردى که من خواهم خورد خطاى بزرگ کردى . بر تقدیرى که من 
نخورم ، عیال و اطفال من می خورند واینان هم نخورند، میهمانان 
من که از صبح تا این وقت هیچ نخورده اند آنان می خوردند. از روى 
غضب غام را گفت: برو هرجا انداختی آن را پیدا کن وبیار اگر اهمال 
کنی تو را اذیت کنم. غام گفت: وا... نمی دانم که کجا انداخته ام . 
سعید گفت: به خدا قســم من می دانم  کجا انداختی درشکم شوم 
خود انداختی! غام گفت: به خدا قســم من آن را نخورد ه ام و تو 
دروغ می گویی. سعید با حالت غضب بلند شــد و یقه پیر غام را 
گرفت تا وى  را به زمین بیندازد که پاى سعید به آن کاسه خورد و 
سرنگون  شد و آن پیر غام نپخته به زمین افتاد. گربه اى در کمین 
بود خروس را در ربود. ما نیز سعید و غام را که به هم گاویز بودند 

گذاشتیم و از خانه اش بیرون آمدیم.

باغ 
کاغذی

              
رمان »هم بخت« اثر گودرز شکری از سوی انتشارات کتاب 
نیستان با محوریت قصه ای از یک تهاجم، روانه بازار کتاب شد. 
این رمان از جمله تالش هایی است که این روزها سعی کرده 
است تا مخاطب دلزده از انواع و اقسام گزاره های تاریخی را به 
سمت روایتی سوق  دهد که غیر مستقیم حقیقی ترین این 

دست گزاره ها را در دل و جان به او بار می نشاند.
هم بخت، داستانی دارد که از دل شهریورسال 1320 شروع 
می شود . با آغاز تهاجم نیروهای بیگانه به مردمان سرزمینی 

که بی طرف ترین در طول حیات تاریخی خــود بوده اند و 
شاید به همین خاطر است که در استعاره داستانی این رمان 
دو نماینده متفاوت از این نسل که از قضا هم نام هستند و هر 
دو متصل به یک ساختار و خاک ، یک دست که از قضا دست 
راستشان است را در این تهاجم از دست می دهند تا نویسنده 
بگوید که تاریخ ایران تاریخ قطع شدن دست هایی است که 
قبل ازآنکه از سوی دولتمردان گرفته شود با دست بیگانه به 

یغما می رود.

هم بخت بخیل

نکاتی  که قبل از فروش خانه باید بدانید)2(

دانستنی ها

راهی که باید رفت
 اگرانسان »ماجرا جویی« پیشه کند، بی تردید 
تجربه هایی کســب می کند که دیگران از آن 
محرومند. ما براى در پیش گرفتن این ســفر، 
شــیر یا خط انداختیم .شــیر آمد ؛ یعنی باید 
رفت و ما رفتیم اگر خط هم می آمد و حتی اگر 
 ده بار پشت سرهم خط می آمد ، ما آن را شیر 
می دیدیم و به راه می افتادیم. انســان میزان 
همه چیز است . نگاه من است که به  همه چیز 

معنا می دهد. 

»خاطرات سفر با موتور سیکلت« 
 ارنستو چه گوارا

حرف حساب
2. کمدها و گنجه ها را تا حد امکان خالی کنید

معموال یکی از اولویت هاى هر خریدار، فضاى کافی براى 
انبارکردن وسایل و لوازم منزل اســت. انبارى، کمدها 
و گنجه ها اولین مکان هایی هســتند کــه خریداران به 
آنها ســرک می کشند و آنها را وارســی می کنند. سعی 
کنید از قبل، نیمی از وسایل و لوازم کمدها و کابینت ها 
را تخلیه کنیــد و بقیه را به طــور مرتب ومنظم در آنها 
بچینید. با این کار، خریدار به این نتیجه می رســد که 
 فضــاى کافی بــراى انبارکــردن لوازمــش در اختیار 

دارد.
3. خانه را روشن و پرنور جلوه بدهید

پس از موقعیت و محل خانه، آنچه بیشتر از سایر موارد 
براى خریداران اهمیت دارد، نور و روشــنایی آن است. 
پنجره ها را تمیز کنید و پرده ها را بکشید. المپ هاى خانه 
را عوض کنید و درصورت امــکان از المپ هاى پرنورتر 
و قوى تر اســتفاده کنید. هر کارى انجام دهید تا خانه 

روشن تر و دل باز تر به نظر برسد.

4. واسطه مناسب برای فروش انتخاب کنید
یک واســطه مناســب انتخاب کنیــد. واســطه باید 
اطاعاتی کافی و به روز داشــته باشــد. از جریان بازار 
آگاه باشد و با بهره گیرى از ابزار و فناورى هاى مناسب، 
 راهکارها و مشاوره  الزم براى فروش خانه تان را به شما 

ارائه کند.
5. حیوانــات خانگــی خــود را در معرض دید 

خریداران قرار ندهید
شــاید تصور کنید ســگ، گربه یا یک حیوان خانگی 
بامــزه می تواند نظر خریــداران را به خــود جلب کند 
اما این طور نیســت، زیرا همه خریداران، عاشــق سگ 
و گربه نیســتند. بســیارى از خریداران با دیدن ظرف 
غذاى سگ یا گربه یا چســبیدن موها و پرزهاى آنها به 
لباسشان به این نتیجه می رســند که خانه شما به اندازه  
کافــی تمیز نیســت. هنگامی آمدن خریــدار، حیوان 
 خانگی خود را به دوســتان و آشــنایان یا پانسیون ها 

بسپارید.
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