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اصفهان از»نهادهای فرهنگی 
موازی  ناهماهنگ« ضربه می خورد

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( اصفهان:

هشتمین نمایشگاه تجهیزات ایمنی 
و امنیت در اصفهان برگزار می شود 3

6

 اعزام بیش از دو هزار دانش آموز 
چهارمحالی به اردوهای راهیان نور

7

 
معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

صفحه3

تخصیص20 هزار میلیارد تسهیالت برای توسعه فضای کسب و کار

رضایت ۸۴ درصدی مردم از 
فوریت های پزشکی استان اصفهان

8

قیمت نان و روغن را هم نمی دانند!
2

مردم به نمایندگان خود دل نبندند؛

مدیرکل دفتر امور روستایی 
استانداری اصفهان معرفی شد

9

9 پایداریروزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2279 | سه شنبه 16 آبان 1396 | 18 صفر 1439

نایب الزیاره شهدا هستیم

راه امام حسین)ع( چراغی پیش راه شهیدان بود و شــهدا به همان راهی رفتند که امام بی سرشان در دفاع از اسالم عزیزرفت. 

اکنون هم پیاده روی های اربعین به تأسی از شهدا صورت می گیرد و امنیت مسیر، مرهون خون شهدای دفاع مقدس و  مدافع 

حرم است؛ از این رو برخی از خبرنگاران اصفهانی پویش نایب الزیاره الشــهدا را به راه انداختند و اذن همراهی در این مسیر را از 

خانواده های شهدا گرفتند.

درگفت وگو با کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح شد:

معرفت شهادت در پرتو 

پیاده روی اربعین 
حاصل

سمیه مصور شــهادت بــا ســاالر  می شود

شــهیدان)ع( رابطــه ای 

ناگسستنی دارد. نمی توان از امام حسین)ع( نام برد و یادی از 

شــهادت نکرد، امام حسین)ع( سرور وسید شهیدان اســت که عشق به شهادت و 

جان فشانی درراه حق، سراسر وجود آن حضرت را فراگرفته بود و آنجا که احساس کرد 

در راه هدف مقدس خویش باید از جان بگذرد، با آغوش باز به استقبال شهادت رفت و از 

این روست که این روزها که به اربعین حسینی نزدیک می شویم زائران پیاده، به سوی ارباب 

می شتابند تا درس شهادت را مشق کنند.

رسم زیبای پیاده روی اربعین در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در زندگی شهدای مدافع حرم 

داشته است؛ به طوری که بسیاری از این شهدا که این روزها در کنار اربابشان روزی خور سفره 

الهی هستند، برای حفظ ارزش های عاشورا با پای پیاده از هر دیاری راهی کربال می شدند و در 

آنجا شهادت را از خدا طلب می کردند.

با نزدیک شدن به اربعین حسینی برآن شدیم تا گفت و گویی را با حجت االسالم محمد ترکیان، 

کارشناس دفتر تبلیغات اســالمی  اصفهان ترتیب داده و  رابطه شهادت و شهادت طلبی را با  زیارت 

اربعین امام حسین)ع( جویا شویم.

پیاده روی اربعین در جهان بینی افراد تغییرو تحول ایجاد می کند

اربعین حسینی شــور انگیزترین قطعنامه ظلم ستیزی وحق جویی است که عاشــقان در آن میعادگاه گرد هم 

می آیند تا درس شهادت بیاموزند؛ چراکه حرکت در این مســیر، حرکت در مسیر شهادت است و زائران گام به گام 

به سوی امام)ع( وشهدای کربال حرکت می کنند تا حکایت سرهای جسور مردانی را مرور کنند که شمشیرها را به 

خاک افکندند تا امام زمانشان بی یاور نماند و بیاموزند که برای اینکه ننگ تسلیم شدن دربرابر دشمنان را نپذیرند 

باید از نفس بگذرند و همان طور که مقام معظم رهبری از یک شهید نقل قول کردند،  عبور از سیم خاردار دشمن  

نیازمند عبور از سیم خاردار نفس است و حضور در پیاده روی اربعین هرلحظه اش درس است؛ درس هایی که  

افراد  را به مرحله تسلط بر نفس می رساند.

پیاده روی اربعیــن در جهان بینی افــراد تغییر و تحول ایجاد مــی کند و به افراد نشــان می دهد که 

حق همیشــه پیروز بوده و این باطل اســت که نابود شدنی است، هرچند امام حســین)ع( به ظاهر 

شکســت خوردند ولی حرکــت عظیم اربعین نشــان می دهد که چقــدر امام)ع( مشــتاق و یار 

 

دارد.

آموزش مبارزه با بخل در این مسیر به خوبی نمایان است؛ نمونه آن دیدن افرادی است که از لحاظ 

مالی پشتوانه ای ندارند ولی با تمام وسعشان از زوار پذیرایی می کنند. افراد در این مسیر کسب 

تواضع و فروتنی می کنند آنجا که می بینند چگونه  عراقی ها شــرایط راحتی زوار را تسهیل 

می کنند و مهم ترین درسی که افراد در این مســیر یاد می گیرند درس ایثار و دیگر خواهی 

است. شهادت نیازمند ایثار است و شهید باید دیگرخواهی را بر خودخواهی ترجیج 
دهد.

حضور در پیاده روی اربعین ناشی از  اراده ای قوی است و همین اراده 

قوی است که شــهید را به مرز شهادت می رســاند و چه بسیار 

افرادی که دیدیم در خیل شهدای مدافع حرم، 

مدعیان صف اول را جا گذاشــتند و پیشتاز این 

مسیر شدند و برای همین است که شــاعر می گوید: از آخر 

مجلس شهدا را چیدند.

  حرکت شهید، نمایش قدرت حق است

از دیگر آثار حضور در پیــاده روی اربعین، نمایش قدرت و عظمت 

اسالم بوده و حرکت شــهید نیز  نمایش قدرت حق است که در دل 

دشمنان رعب و وحشت ایجاد می کند و شــهید درس دفاع از حق و 

حقیقت را دراین پیاده روی مشق می کند.

سرانجام پیاده روی اربعین، رســیدن به ارباب است و خواندن زیارت اربعین  و در 

این زیارت می خوانیم که امام حسین)ع( کسی بود که وظیفه اش در پاسداری از دین 

حق را به خوبی انجام داد و خیر خواهی را به نهایت کمال رساند و در نهایت جان عزیزش را در 

راه اهداف الهی داد تا مــردم را از ضاللت و گمراهی برهاند و از این حیرت وســرگردانی که 

نتیجه گمراهی است نجات دهد و این کاری است که شهید انجام می دهد. شهید به سوی 

شهادت حرکت می کند تا با جهل و مظاهر آن مبارزه کند؛ جهلی که ناشی از درگیری در 

این زندگی مادی است و شــهید حرکت می کند تا از این دنیا عبور کند و به جاودانگی 

برسد و رســیدن به ابدیت و جاودانگی، نیازمند  کسب معرفت است و معرفت در پرتو 

این پیاده روی حاصل می شود.

همچنین می توان گفت که در این زیارت کوتاه، چندین بار از واژه های مقدس جهاد و 

شهادت و جان نثاری در راه احیای ارزش های الهی سخن به میان آمده که این نشانه 

اهمیت موضوع جهاد و شــهادت در مکتب حیات بخش شیعه است؛ به طوری که  در 

آخرین بند از این زیارت، آرزوی همراهی با راهیان مکتب شــهادت و ایثار و جهاد را 

داریم و خود را در فضای عطر آگین عاشورائیان قرار می دهیم:

»شهادت می دهم به شما، ایمان و به رجعت شما یقین دارم در شروع به آیین و ختم کارم، 

و قلبم تسلیم قلب پاک شما و همه کارم پیرو امر شماســت و یاری ام، تا خدا اذن دهد، برای 

شما مهیاست. 

پس البته با شما هستم، نه با دشمنان شما، درود خدا بر شما و جسم و جان پاک شما 

باد! و درود خدا بر شما باد از حاضر و غایب شما و بر ظاهر و باطن شما! ای 

پروردگار عالمیان، این دعای مرا اجابت فرمای.«

شهید حسین همدانی

اولین عمود مسیر 

پیاده روی نجف تا کربال

اولین عمود مسیر پیاده روی زائران حسینی 

از نجف تا کربال، مزین به عکس شهید مدافع 

حرم مهدی نوروزی است.

مراسم تشییع دو شهید دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم در اصفهان

سردار سامرا،  میزبان زائران اربعین است

فرزندان سردار شــهید »حاج حمید تقوی فر« در راســتای گرامیداشت یاد و خاطره این 

فرمانده شهید در راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی، میزبان زائران سید و ساالر شهیدان 

هستند.پروین مرادی همسر ســردار شــهید حاج حمید تقوی فر بیان کرد: به شکر خدا 

این سومین سال اســت که پس از شــهادت حاج حمید، موکب او میزبان زائران راهیان 

نور می شــود. فرزندان و جمعی از رزمندگان تیپ سرایای خراســانی در جریان برگزاری 

راهپیمایی اربعین، خادم زائران خواهند بود.

وی خاطرنشــان کرد: موکب »سردار سامرا« مانند سال گذشــته در منطقه »خان نص« 

عمود۶۳۹ با ارائه خدمات رفاهی و پزشــکی از زائران پذیرایی خواهد کرد. در جریان این 

راهپیمایی باشکوه، زائرانی  به چشم می خورند که به نیابت از حاج حمید، مسیر رسیدن به 

بین الحرمین شریفین را طی می کنند.

ســردار شــهید حاج حمید تقوی فر، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و نوابغ اطالعات و 

عملیات بود که دی ماه ســال ۱۳۹۳ در جریان مقابله با تروریست های تکفیری داعش در 

شهر عزیزبلد عراق به شهادت رسید. این فرمانده ایرانی از موسسان حشد الشعبی )بسیج 

مردمی( در این کشور بود. این فرمانده دوران دفاع مقدس به توصیه سرلشکر حاج قاسم 

سلیمانی، فرماندهی محور سامرا را بر عهده گرفت.

شهیدی که 

پیاده روی اربعین را 

پیش بینی کرده بود

شــهید ابراهیم هــادی این روز 

را پیش بینــی کــرده بودند و در 

خاطراتشان گفته بودند که روزی 

مردم با پــای پیاده در مراســم 

اربعین حضور پیدا می کنند.

شهید جواد محمدی

شهید محسن حججی

 شهید حسین معزغالمی
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معرفت شهادت 
در پرتو  پیاده روی اربعین 

حاصل  می شود

 نماینده مردم اصفهان در مجلس
 مطرح کرد: 

11
ریه های شهر  در گیرو دار 

ساخت و ساز غیرمجاز

 آقایان سپاهانی! 
لیگ برتر را دریابید، لیگ 

قهرمانان آسیا پیشکش!
10

اختصاص3۶ میلیارد و۵33 
میلیون تومان به اشتغال 

مددجویان اصفهانی
8

4

كاهش معضالت اجتماعي با ارائه 
آموزش هاي مهارتي به سربازان

8

جناب آقای دكتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت استاندار اصفهان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق 

روزافزون در راستای تحقق هرچه بیشــتر اهداف واالی نظام اسالمی و خدمت به مردم از 

خداوند متعال برای شما مسئلت می نماییم.

آمار قلعه نویی بدتر از بدترین استقالل تاریخ!

 روزهای سخت ژنرال
 در ذوب آهن

 فرزین زالی - سرپرست شهرداری بهارستان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی  )نوبت اول(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال( محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

96-3-228
بهره برداری، نگهداری، تعمیرات 

تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ 
و مخازن ده هزار مترمکعبی گلپایگان 

2/411/828/597121/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 96/08/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/08/30

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
نام روزنامه: زاینده رودشماره تلفن گویا: 8-36680030-031  )داخلی 337(

تاریخ انتشار: 1396/8/16

10

شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و آژانس همکاری های بین المللی دولت ژاپن )جایکا( 
پیش نویس تفاهم نامه همکاری های فنی را برای اجرای طرح کاهش آب بدون درآمد امضا کردند که در مرحله نخست به طور آزمایشی 

در خوانسار پیاده می شود.
خانم تامورا، نماینده موسسه جایکا در آیین امضای این پیش نویس تفاهم نامه همکاری گفت: در مدت سه سال طرح مطالعات کاهش آب 

بدون درآمد در خوانسار به سرانجام رسید و پیش نویس تفاهم نامه همکاری امضا شد.
وی افزود: در شهرهای بزرگ ایران میزان آب بدون درآمد حدود ۲۰ درصد است، اما این رقم در شهر خوانسار به ۶۰ درصد می رسد.

به گفته وی، بر پایه این تفاهم نامه کارشناسان حوزه بهره برداری در کشور و استان اصفهان تحت آموزش درباره کاهش آب بدون درآمد 
با توجه به علم روز دنیا قرار می گیرند.

تقویت ظرفیت نیروی انسانی
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: با نظارت شرکت مهندسی آبفای کشور و همکاری مسئوالن امر 

در شرکت آبفای استان اصفهان، باید این طرح در زمان مقرر به پایان برسد.
شاهین پاکروح افزود: تقویت ظرفیت نیروی انسانی در بخش آب بدون درآمد مطابق با علم روز دنیا یکی از اهداف مهم این طرح است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت: بیش از چهار سال است که ارتباطات فنی و آموزشی میان کارشناسان آبفای 
اصفهان با کارشناسان کشــور ژاپن در زمینه کاهش آب بدون درآمد در دستور کار قرار گرفته اســت تا امروز شاهد امضای پیش نویس 

تفاهم نامه همکاری میان آبفای اصفهان و موسسه جایکا باشیم.
هاشم امینی افزود: طرح کاهش آب بدون درآمد در شهر خوانسار به یک پروژه ملی تبدیل شده تا با بومی سازی این دانش بتوانیم چالش 

مهم هدررفت آب در کشور را مهار کنیم.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق صبح شنبه در نمایشــگاه بین المللی تهران با حضور ۴۵۸ شرکت داخلی و ۳۱۰ شرکت خارجی از 

۳۰ کشور مانند آلمان، چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، فنالند، لهستان، انگلیس، سوئد، امارات و روسیه گشایش یافت و به مدت 
چهار روز ادامه دارد.

شرکت های فعال در زمینه های سیم، کابل، تجهیزات برقی، اتوماسیون و سیستم های ابزار 
دقیق در این نمایشگاه حضور دارند.

با همکاری شرکت آبفای اصفهان؛

 ژاپن، طرح كاهش آب بدون درآمد 

را در ایران كلید زد

درگفت وگو با کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان مطرح شد:
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واکنش

 عبدالرضا هاشــم زایی، نماینده دهمیــن دوره مجلس ، 
در گفت وگو با نامه نیوز در خصوص شعارهای اصالح طلبانه 
روحانی طی ایــام تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهم، گفت: به نظرم انسان  مواقعی که التهاب انتخابات 
وجود دارد با مواقع عادی، کمی متفاوت است. در کشورهای 
دیگر هم که دارای سابقه دموکراسی بیشتری هستند، این 
تفاوت نمایان اســت، اما وقتی که مشی سیاسی ایشان را 
در معرض سوال قرار می دهیم، بسیاری از افراد این پاسخ 
را مطرح می کنند که بیش از اندازه ای که طبیعی اســت، 
محافظه کار شده اند. این برداشت هم بیشتر به دلیل انتخاب 
همکاران خودشان در دولت است. وی در ادامه در خصوص 
آینده روابط روحانی با اصولگرایان و نزدیک شــدن بیشتر 
این دو به یکدیگر اظهار داشــت: بعید نیست چنین شود. 
اصولگرایانی که معتدل هســتند و دیگر تندروی ندارند 
نزدیک تر از اطالح طلبان به دولت هستند. آقای روحانی که 
اکنون رییس جمهور شده اند، در ادامه راه هم اصالح طلبان 
برای موفقیت ایشان و اجرای برنامه هایشان، با او وارد تنش 
نخواهند شد  ولی من به عنوان یک عضو کوچک اصالح طلب 
معتقدم که یک جریــان بعد از آنکه وزنــش در انتخابات 

مشخص شد، بایستی دست به ائتالف بزند نه پیش از آن. 

حشمت ا... فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با اشــاره به صحبت های سردار 
جعفــری، فرمانده کل ســپاه مبنی بر اینکه بر اســاس 
سیاست های رهبری، برد موشــک ها تا دو هزار کیلومتر 
است، گفت: این موضوع به تصمیم ایران به توقف پروژه 
موشکی شهاب ۴ در سال ۲۰۱۱ میالدی بر می گردد. آن 
زمان بوش سلسله جنگ هایی را به عنوان جنگ مقدس 
با هدف به آتش کشاندن خاورمیانه به خیال خودش آغاز 
کرد و به دنبال القای این موضوع به اروپایی ها بود که ایران 

تهدیدی برای این کشورها محسوب می شد.
فالحت پیشه خاطرنشان کرد: ایران برای آنکه اروپایی ها 
در دام چالش آمریکایی- صهیونیستی نیفتند از ۱۶ سال 
گذشته اعالم کرد که موشک هایش تا برد دو هزار کیلومتر 
خواهد بود و موشــکی با بیش از این برد نخواهد ساخت. 
جمهوری اسالمی ایران فناوری ساخت موشک با برد دو 
هزار کیلومتر را دارد، اما راهبرد ما ساخت چنین موشکی 
نیست. وی در توضیح اینکه آیا این موضوع فتوای رهبری 
است؟ گفت: این موضوع فتوای رهبری نیست. مقام معظم 
رهبری تنها در موضوع دست نیافتن به سالح هسته ای 

فتوایی برگرفته از حکم امام)ره( را صادر کردند. 

نماینده مجلس:

 اصالح طلبان با روحانی
 وارد تنش نخواهند شد

فالحت پیشه:

 ساخت موشک با برد دو هزار 
کیلومتر، فتوای رهبری نیست

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس:

عارف، فرمانده اصالح طلِب 
بی سرباز است!

داریوش قنبری، ســخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس 
گفت: آقای عارف به فرمانده بی ســرباز شــباهت دارد. 
فرمانده ای که سربازانش فراری شده اند. با مشکل نبود نیرو 
مواجه است و کاری نمی تواند از پیش ببرد. به همین دلیل 
هم نبایستی انتظار باالیی داشته باشیم که آقای عارف 
یک تنه نقش اکثریت مجلس را ایفا کند؛ به هر حال ایشان 
یک نفر نماینده اســت و طبق قانون با سایر نمایندگان 
دارای حقوق و اختیارات برابر است. وی افزود: به همین 
جهت آقای عارف نمی تواند به دیگــران ضوابط خاص 
فراکسیونی را تحمیل کند و خواست اصالح طلبان را پیش 
ببرد. درست است که گفته می شود بیش از یکصد نماینده 
در فراکسیون امید حضور دارند، اما کسانی که همراهی 
درستی با فراکســیون امید دارند شاید بیش از سی نفر 
نباشند. در مجموع فراکسیون امید، در حد یک فراکسیون 
اقلیت توانایی دارد و نباید انتظارات زیادی داشته باشیم. 
به هر حال از همان ابتدا هم مشــخص بود که اختالفات 
میان فراکسیون امید بروز می کند؛ اگرچه ادعا می شود 
که بیش از یکصد و شصت نماینده تحت عنوان لیست 
امید به مجلس راه پیدا کرده انــد، اما دارای دیدگاه های 

متفاوتی هستند.

رییس سازمان حج و زیارت: 

امکان برقراری حج عمره فراهم نیست
حمید محمدی، رییس سازمان حج و زیارت در رابطه با وضعیت 
برقراری حج عمره گفت: از سر گرفتن دوباره حج عمره به بستر، 
 زمینه سازی و سازوکارهای ویژه نیاز دارد که در صورت تامین آن 
از سوی عربستان این مهم اتفاق خواهد افتاد؛ البته اگرچه انتظار 
باز شدن راه گفت وگو در موارد مشابه پس از برقراری حج تمتع 
بجاست، اما در شرایط فعلی هنوز روابط سیاسی ایران و عربستان 
برقرار نشده است.رییس سازمان حج و زیارت درخصوص امکان 
برقراری مجدد حج عمره در پی تفاهم بر سر برگزاری حج تمتع، 
توضیح داد: امکان برقراری حج عمره در شرایط فعلی به دلیل نبود 
بسترهای سیاسی، زمینه  و سازوکارهای مناسب آن فراهم نیست. 
وی برقراری شرایط مناسب برای مناسک حج و عتبات عالیات را 
اولویت  اصلی ســازمان حج و زیارت عنوان کرد و افزود: مذاکرات 
سازمان حج و زیارت با عربستانی ها صرفا درخصوص موسم حج 

تمتع سال 9۶ بوده است.

معاون سیاسی وزیر کشور:

  الیحه جامع انتخابات به مجلس
 تا پایان امسال ارائه می شود

معاون سیاسی وزیر کشور با یادآوری رفع ابهامات و تداخل های 
قانون انتخابات، گفت: الیحه جامــع انتخابات در حال گذراندن 
کارهای پایانی است؛ لذا امیدواریم تا پایان سال 9۶ تقدیم مجلس 
شــود. اســماعیل جبارزاده در خصوص آخرین وضعیت الیحه 
جامع انتخابات، گفت: الیحه جامــع انتخابات در حال گذراندن 
روزهای پایانی است، در حقیقت کار ارزشمندی در طول ماه های 
 گذشته توسط کارشناسان و مسئوالن مربوطه انجام گرفته است.

 به گزارش نامه نیوز، معاون سیاسی وزیر کشور، تصریح کرد: این 
الیحه نیازمند اصالحات جزئی بود که در مدت گذشته اعمال شده 
است. از این رو در طول چند هفته آینده با نهایی شدن جلسه های 
کارشناسی، به کمیســیون مربوطه در هیئت دولت ارائه خواهد 
شد. معاون سیاسی وزیر کشور، یادآور شد: امیدواریم الیحه جامع 
انتخابات پیش از پایان سال 9۶ در دولت تعیین تکلیف و به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شود؛ زیرا این ظرفیت وجود دارد.

 تبریک سرلشکر جعفری
 به فرماندهان جدید در ارتش

فرمانده کل ســپاه در پیام های جداگانه ای، انتصاب فرماندهان 
جدید در ارتش جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت.

ســردار سرلشکرپاســدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در پیام های جداگانه ای ، انتصاب  
امیرسرتیپ محمدحســین دادرس به جانشــینی فرمانده کل 
ارتش، امیر دریادارحبیب ا... ســیاری به معاونت هماهنگ کننده 
ارتش و امیر دریادار حسین خانزادی به فرماندهی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران را که توسط فرماندهی معظم کل 

قوا صورت پذیرفت، تبریک گفت.

 ترامپ ثابت کرد که آمریکا
 قابل اعتماد نیست

مسئول پیشین سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی با 
تاکید بر اینکه توافق هسته ای تنها به آمریکا تعلق ندارد، نوشت: 
برخی در ایران می گفتند که آمریکا قابل اعتماد نیســت، به نظر 

می آید که ترامپ در حال اثبات نظرات آنهاست.
»کاترین اشتون« مسئول ســابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در یادداشتی با عنوان اصولگرایان ایران می گویند که آمریکا قابل 
اعتماد نیست، ترامپ احتماال صحت این گفته را اثبات می کند، 
به اقدامات رییس جمهور آمریکا علیه توافق هسته ای ایران و 5+۱ 
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعالوه آلمان( اشاره کرد. 
وی در این یادداشــت که در پایگاه تحلیلی »پراسپکت« منتشر 
شده است، نوشــت: خیلی قبل تر از اینکه »دونالد ترامپ«، وارد 
 صحنه شــود، رهبران ایران نگران بودند که آمریکا ممکن است

 به توافق هسته ای به صورت پایدار متعهد نباشد.

 قدردانی سرلشکر سلیمانی
 از آحاد مردم و مسئولین

در پی حضور گسترده آحاد مردم و مسئولین در آیین های تشییع، 
تدفین و ترحیم حاج حسن سلیمانی پدر گرانقدر سرلشکر پاسدار 
حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ســپاه در پیامی از ابراز 
 محبت و لطف آنان قدردانــی کرد. در متن این پیام آمده اســت :
» بدینوسیله از محضر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، مراجع 
عظام تقلید، رؤســای معزز قــوا )رییس جمهــور محترم، رییس 
محترم مجلس شورای اسالمی و رییس محترم قوه قضائیه( و دیگر 
مسئولین کشوری و لشکری و سایر شخصیت های بزرگوار داخلی و 
خارجی و آحاد مردم عزیز ایران که حقیر و خانواده ام را در مصیبت از 
دست دادن »پدر«، مورد محبت و لطف قرار دادند، صمیمانه تشکر 
می کنم. از خداوند ســبحان، طول عمر همراه بــا موفقیت را برای 

همگان خواستارم.« 

ترامپ تعظیم نکرد
رییس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با امپراتوری ژاپن و همسر 
او به آنها تعظیم نکرد و به دست دادن و تکان دادن سر اکتفا کرد. 
پیش تر باراک اوباما در کشــورش برای تعظیم بــه این خاندان 
سلطنتی مورد انتقاد قرار گرفته بود و ترامپ تالش کرد تا خود را 

به این دردسر نیندازد.

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

الحوثی: 

لیست ریاض »لیست 
شرافت« است

عربستان لیســتی شــامل ۴۰ رهبر و عضو انصارا... 
یمن را تهیه کرده که مدعی اســت این افراد از ایران 
حمایت دریافت کرده و با حــزب ا... لبنان همکاری 
دارند.خبرگزاری رسمی عربســتان )واس( گزارش 
داد: عربستان لیســتی از ۴۰ رهبر و عضو انصارا... را 
تهیه کرده و مبالغ مالی را برای کسانی قرار داده که به 
بازداشت یا مشخص شدن مکان حضور این رهبران 
کمک کند. در همین راستا محمد علی الحوثی، رییس 
کمیته انقالب یمن در توئیتر نوشت: لیستی که ائتالف 
عربستان تهیه کرده »لیست شرافتی« برای تمامی 
کسانی است که علیه تجاوز عربستان به یمن هستند.

همدردی توئیتری از راه دور!
رییس جمهوری آمریکا در توئیتر خود نســبت به 
حادثه خونیــن تگزاس واکنش نشــان داد. دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه 
خونین تگزاس در توئیتر خود نوشــت: » خداوند 
همراه افراد حاضر در تگزاس باشد، پلیس اف بی آی 
در صحنه تیراندازی حاضر است، من هم از ژاپن در 

حال پیگیری وقایع  هستم.« 

مرگ شاهزاده سعودی 
فارس نوشت: یک بالگرد متعلق به ائتالف سعودی 
در منطقه »عسیر« واقع در جنوب عربستان سقوط 
کرد. منابع خبری گزارش دادند که این بالگرد حامل 
مســئوالن بلندپایه عربســتان از جمله »منصور 
 بن مقرن بن عبدالعزیز« شــاهزاده ســعودی بود.
 منصور بن مقرن معاون امیر منطقه عسیر و مشاور 

محمد بن نایف ولی عهد سابق عربستان بود.

البغدادی فرار کرده است
خبرگزاری عراق )واع( بامداد دوشنبه به نقل از منابع 
اطالعاتی در استان االنبار این کشور گزارش کرد: 
»ابوبکر البغدادی« سرکرده گروه تروریستی داعش 
یکشنه شب از شهرستان راوه در غرب استان االنبار 
به خاک سوریه گریخته اســت. البغدادی برای آن 
که مورد ســوء ظن قرار نگیرد، از تاکسی های زرد 

استفاده کرده است.

راســتش را بخواهید ما خودمان هم  زاینده رود
خیلی انتظار نداشتیم نمایندگان مان 
در مجلس از قیمت یک کیلو گوشت یا روغن و نان لواش خبر 
داشته باشند. نمایندگانی که از خیلی چیزهای دیگر هم خبر 
ندارند و گویا فعال دغدغه های مهم تر از معیشت مردم دارند! 
مثال رفع حصر یا ورود زنان به ورزشگاه ها یا برگزاری کنسرت 
در مشهد! وکالیی که به آنها رای دادیم تا از حق مردم دفاع 
کنند و خوب می دانیم الزمه دفاع از حقوق مردم این است 
که دست کم مســئوالن از حداقل های جامعه خود آگاهی 
داشته باشــند تا بتوانند از آن دفاع کنند، به بهارستان که 
می رسند، به همه چیز فکر می کنند اال مردم و دردهایشان! 
البته که این را هم می دانیم که همه نمایندگان این شکلی 
نیستند و شاید بهارستان نمایندگان دلسوز و دغدغه مند هم 
در خود جای داده اســت؛ نمایندگانی که پــس از ورود به 
 جریان قدرت، دفاع از حقوق مردم همچنان برایشــان مهم

 است. 
این گزارش که »تابناک« آن را منتشــر کــرد، نگاهی دارد 
به نمایندگانی که حتی قیمت ملزومات زندگی خود را هم 
نمی دانند و می خواهند از حق مردم خود دفاع کنند! آنچه 
در این گزارش به چشم می آید ، این است که  اکثریت قریب 
به اتفاق نمایندگان مجلس حتی از قیمت یک عدد نان هم 
خبر ندارند و تنها درصد بسیار کمی از نمایندگان هستند که 

می دانند قیمت گوشت یا یک کیلو برنج چند است. برخی از 
همین نمایندگان، حتی یک بار هم به سوپری سر کوچه خود 

نرفته اند تا بدانند قیمت یک لیتر روغن چقدر است.
نکته بعدی اینکــه اصالح طلــب و اصولگرا هم نــدارد. از 
 هردو جناح میان نمایندگان بی خبــر از درد مردم حضور

 دارند!
و اما در ادامه پاسخ نمایندگان مجلس  به پرسش قیمت یک 
کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است 

را در زیر بخوانید؛
    افتخاری، نماینده مردم فومن در پاســخ به اینکه قیمت 
یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر 
است، گفت: چون به صورت کلی خرید می کنم، نمی دانم 
قیمت گوشت چند است. قیمت برنج احتماال حدود ۱۲ هزار 

تومان است و قیمت نان و روغن را هم نمی دانم.
     الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که قیمت یک 
کیلو گوشــت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر 
است، گفت: قیمت برنج حدود ۱۶ هزار تومان است، ولی از 

قیمت بقیه اقالم اطالعی ندارم.
    محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهریار کمی 
از بقیه نماینده ها متفاوت بود و قیمت برخی از اقالم را می 
دانست. وی در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک 

کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: برنج انواع 
مختلف دارد، ولی ما برنــج معمولی خریداری می کنیم که 

قیمت آن حدود 75۰۰ تومان است.
قیمت روغن هم متفاوت است. ما چون روغن سرخ کردنی 
استفاده می کنیم، قیمت آن حدود ۱7۰۰ تومان است؛ اما 
روغن معمولی هم حدود ۲۰۰۰ تومان است. یک نوع روغن 
هم که ما اســتفاده می کنیم، روغن حیوانی است که آن را 
هم در خانه تهیه می کنیم. قیمت نان هــم باید بگویم که 
سنگک بدون خشــاش 5۰۰ تومان و با خشاش هم ۱۰۰۰ 

تومان است.
     علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه 
قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، 
چقدر است، گفت: راستش را اگر بگویم، چون سال هاست 
خرید نکرده ام، نمی دانم قیمت آن چقدر اســت. واقعیت 
این است که من شاید شــش ماه پیش آخرین بار نان لواش 

خریده ام و قیمت آن را نمی دانم.
     محمد قمی، نماینده مردم پاکدشت اما به نظر می رسد 
که با دیگر نماینده ها تفاوت زیادی دارد و از هر جایی خرید 
نمی کند، چــون قیمت اقالمی که اعالم مــی کند، تفاوت 
بســیاری با بازارهای رایج دارد. وی در پاسخ به این پرسش 
گفت: گوشت را حدود 55۰۰۰ تومان می خرم، برنج قیمتی 
حدود ۱5 هزار تومان دارد و روغن هم روغن کنجد مصرف 
می کنم و قیمت آن حدود ۴۰ هزار تومان است، نان لواش 

هم حدود 3۰۰ تومان می خرم.
    کریمی قدوسی، نماینده مشهد در پاسخ به اینکه قیمت 
یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر 
اســت، گفت: برنج حدود ۱۱ هزار تومــان خریدم. قیمت 
گوشــت هم فکر می کنم حدود ۱5 یا ۱۶ هزار تومان باشد. 

قیمت روغن و نان را هم نمی دانم.
وی البته در ادامه گفت: این پرسش ها را حذف کنید؛ اینها 

دست مایه های فتنه هستند.
    محمود صادقــی، نماینــده تهران هم قیمــت اقالم را 
نمی دانســت و در پاســخ به این پرســش گفــت: قیمت 
 گوشت باالی ۶۰ هزار تومان اســت و روغن هم خانم خانه 
می خرد و حدود 8۰۰۰ تومان اســت و فکر می کنم قیمت 

لواش هم حدود ۱۰۰۰ تومان باشد.
اینها تنها بخشــی از نمایندگان مجلسی هستند که حاضر 
شدند به این پرســش ها پاســخ دهند و بســیاری از این 
نماینده ها حتی راضــی به مصاحبه هم نشــدند و یا بعد از 

مصاحبه اعالم کردند که مصاحبه شان منتشر نشود.
نکته جالب دیگری که وجود داشت، این بود که این بار همه 
نماینده ها فارغ از طیف های سیاســی راست و چپ و حتی 
اقلیت دینی و مذهبی در یک نکته اشــتراک داشتند و آن 

ندانستن دردهای جامعه خود بود.
با این تفاسیر، به نظر می رسد، دل بستن به نمایندگانی که 
حتی از کوچک ترین مســائل جامعه خود خبر ندارند، کار 
بیهوده ای باشد و شاید بهتر اســت، مردم در زمان انتخاب 

خود، قدری بیشتر بیندیشند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از شکست تروریست های 
داعش در ســوریه، مدعی شــد که ایران به دنبال اســتقرار نیروهای 
خود در مرز فلســطین اشــغالی اســت.به گزارش مهــر؛ »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ایران با شکست 
تروریســت های داعش نیروها و تجهیزات نظامــی اش را در نزدیکی 
 مرزهای فلسطین اشغالی مســتقر می کند. وی در گفت وگو با شبکه 
بی بی سی از رویکرد ضدصهیونیســتی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: 
ایران به دنبال نابودی ماست.نتانیاهو همچنین از راهبرد »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا در قبال ایران اســتقبال و تاکید کرد که مواضع 
ترامپ هم ردیف با مواضع تل آویو و دولت های عربی منطقه است.وی 
در بخش دیگری از ادعاهای خود ایران را متهم کرد که قصد دارد سوریه 
را به سرنوشت لبنان دچار کند و با شکست داعش، وارد این کشور شود.

ادعاها و نگرانی های تازه 
نتانیاهو علیه ایران

مردم به نمایندگان خود دل نبندند؛

قیمت نان و روغن را هم نمی دانند!

محمد دادکان، مدیرفوتبالی کشورمان که ید طوالنی در اظهارنظرهای 
سیاســی دارد، گفت: به نظر من در دوران اصالحــات در این زمینه 
وضعیت بهتر بود. با این وجــود برخی نتوانســتند تحمل کنند. در 
کشورهای جهان سوم همیشه باید مردم را از یک »لولو« ترساند. چهل 
سال است فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهیم. بنده هم همین جا فریاد 
می زنم »مرگ برآمریکا« اما چطور ممکن است تمامی اخبار با نشان 
دادن چهره رییس جمهور آمریکا شروع شود؟ بنده در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری با تلفن گویای صداوسیما تماس گرفتم و خودم را 
معرفی کردم و گفتم از این روش دســت بردارید. صداوسیما تصویر 
ترامپ را از آقای روحانی بیشتر نشــان می دهد. در شرایط کنونی که 
برجام را نیز به دستاویزی برای تخریب دیگران قرار داده اند. چرا اجازه 

نمی دهید مردم از عمر خود لذت ببرند؟ 

صداوسیما ترامپ را بیشتر 
از روحانی نشان می دهد

پارلماندیدگاه
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه :

شرط اصلی نزدیکی احزاب 
کنار گذاشتن کینه هاست

عضو شــورای مرکــزی حزب اعتــدال و توســعه با 
بیان اینکــه ۲۴ میلیــون رای رییس جمهور متعلق 
به یک جناح سیاســی نیســت، گفت: روحانی تالش 
 می کند که وفاق ملی را از جناح های سیاســی شروع

 کند.
غالمعلی دهقان درباره انتقــاد برخی اصالح طلبان از 
روحانی در نحوه چینش کابینه اظهار داشت: از زمان 
انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی همواره دوقطبی های 
کاذب در کشور وجود داشته که هزینه های زیادی را 
به کشور تحمیل کرده و متاســفانه این دوقطبی بعد 
انقالب اسالمی نیز ادامه یافته است؛ البته اصل رقابت 
پذیرفته شده است، اما بعد از انتخابات که با مشارکت 
۴3 میلیون نفر برگزار شــد، باید به فکر تامین منافع 
ایران باشیم. باید احزاب و جناح ها به هم نزدیک شوند 
که شرط اصلی آن، کنار گذاشتن کینه های انتخاباتی 
و گفت وگوی جناح های سیاسی است.  ما باید مشکالت 

کشور را با وجود ترامپ درک کنیم.
 وی افــزود: روحانی یک سیاســتمدار پخته، عاقل و 
داناســت که تالش می کند وفاق ملی را از جناح های 

سیاسی و نخبگان شروع کند.

احزاب
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،810،000 ریال)طرح جدید(

6،760،000 ریالنیم سکه

۳,8۳7,000 ریالربع سکه

2,5۳0,000 ریالسکه یک گرمی

1،24۳،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

 قیمت انواع
 ماشین حساب مهندسي

 40,000
تومان

 شارپ مدل 
EL-531WH

با تالش کارکنان فوالد مبارکه، مقدار واقعی متوسط مصرف 
انرژی الکتریکی در کوره های قوس این شرکت، با کاهش قابل 

مالحظه ای به ۵۶۶ کیلووات ساعت بر تن مذاب رسید.
عباس محمدی در رابطه با کاهش مصرف انرژی در کوره های 
قوس فوالد مبارکه، گفت: مقدار واقعی متوسط مصرف انرژی 

الکتریکی در کوره های قوس الکتریکی در سال ۱۳۹۵ معادل 
۶۰۶ کیلووات ســاعت بر تن مــذاب )kwh/ton( بوده که با 
هدف گذاری و انجام اقدامــات اصالحی در مهر مــاه ۹۶، به 
۵۶۶ کیلووات بر ساعت رســید. وی با تاکید بر اینکه مصرف 
انرژی الکتریکی با هزینه های تمام شده محصول نهایی رابطه 

مســتقیم دارد، اظهار کرد: انرژی الکتریکی یکی از مهم ترین 
شاخص های تعیین کننده در صنعت فوالد است و از آنجایی که 
بیش از ۹۰درصد انرژی الکتریکی مصرفی یک واحد فوالدسازی 
اختصاص به کوره های قوس دارد، بنابراین کاهش مصرف آن 
به یکی از مهم ترین دغدغه های واحدهای فوالدسازی مبدل 
شده است. این درحالی است که رشد روزافزون تقاضا در بازار 
جهانی فوالد همراه با بهره وری، اهمیت نقش انرژی الکتریکی 

را افزایش داده است. رییس تعمیرات و آماده سازی کوره های 
قوس الکتریکی فوالد مبارکه، از کیفیت مــواد ورودی )آهن 
اسفنجی، قراضه و...(، سطح فناوری مورد استفاده، روش کنترل 
فرآیند، سبک استفاده از شارژ فلزی، روش بازیابی و استفاده 
از انرژی های هدر رونده، کاهش توقفــات، جایگزینی انرژی 
شیمیایی با الکتریکی و آموزش منابع انسانی، به عنوان مهم ترین 

عوامل موثر در کاهش میزان مصرف انرژی یاد کرد.

کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس فوالدمبارکه

نمایشگاه 

بازار

مدیرعامل نمایشگاه های استان اصفهان:

 هشتمین نمایشگاه تجهیزات ایمنی 
و امنیت در اصفهان برگزار می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: 
هشتمین نمایشگاه تجهیزات حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی، 
آتش نشــانی و HSE با حضور ۵۰ شرکت در مســاحت ۳ هزار 

مترمربع برگزار می شود.
علی یارمحمدیان در نشست خبری هشتمین نمایشگاه تجهیزات 
حفاظتی، امنیتی، پلیســی، ایمنی، آتش نشــانی و HSE اظهار 
داشت: نمایشــگاه، محل ارائه خدمات است و می تواند به اقتصاد 

استان و کشور کمک کند.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه  تجهیزات حفاظتی، امنیتی، پلیسی، 
ایمنی، آتش نشــانی و HSE می تواند به ارتقای ایمنی و امنیت 

شهروندان کمک کند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان 
درخصوص پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
و اتاق بازرگانی دو سهامدار عمده هســتند، تاکنون 4۰ میلیارد 

تومان هزینه شده و به پیشرفت ۳۰ درصدی رسیده ایم.
وی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه ۶۰ میلیارد تومان دیگر نیاز 
است، اضافه کرد: اگر فاز نخست به بهره برداری برسد برای گام های 
بعدی می توانیم از مشارکت های مردمی و سرمایه گذار خارجی 

استفاده کنیم.
یارمحمدیان درخصوص برگزاری نمایشگاه  تجهیزات حفاظتی، 
امنیتی، پلیسی، ایمنی، آتش نشــانی و HSE عنوان کرد: امسال 
بخش پلیســی هم به نمایشــگاه تجهیزات ایمنی اضافه شده و 

امیدواریم نیروی انتظامی از بخش پلیسی حمایت کند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان 
ادامه داد: نمایندگی هایی از کشــورهای اســپانیا، انگلســتان، 
تایوان و چین در این نمایشــگاه غرفه خواهند داشت؛ همچنین 
مشارکت کنندگانی از اســتان های اصفهان، تهران و خوزستان 

حضور دارند.

 52,000
تومان

سیتیزن مدل 
SR-270XPU

 88,000
تومان

 کاسیو
FX-85MS مدل  

سکه و طال

رییس هیئت تجاری سوری با اشاره به ضرورت تشکیل شرکت مشترک 
بین استان اصفهان و بازرگانان سوری، گفت: کشور سوریه پس از جنگ 
وارد مرحله بازسازی می شود و با وجود درخواست های متعدد از سوی 
روسیه، چین، هند و کشــورهای اروپایی، سوریه خواستار همکاری با 

جمهوری اسالمی ایران است.
نحاس با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ هزار خانه در جنگ داخلی سوریه 
تخریب شده اســت، افزود: در فاز نخســت ۱۰۰ هزار خانه در سوریه 
بازسازی می شود که به طور متوسط هر خانه به ۱۳۰ مترمربع ساخت 
نیاز دارد و برای ساخت آن به ۱۳میلیون مترمربع مصالح ساختمانی و 
خدمات شرکت های پیمانکاری نیاز است. وی افزود: در کنار این پروژه 
هر سال در سوریه به ۲۵ هزار خانه جدید نیاز داریم که استان اصفهان 

می تواند نقش مهمی در تامین مصالح این پروژه ها داشته باشد.

ضرورت تشکیل شرکت 
بازرگانان اصفهان و سوری

قیمت انواع میوه در پانزدهمین روز آبان مــاه در میدان میوه و تره بار 
اصفهان اعالم شد که در بین میوه و صیفی جات نسبت به هفته گذشته 
ثبات نسبی داشت؛ البته نرخ میوه های تابستانه اندکی افزایش یافته 
است. آناناس کارتنی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، انواع آلو سیاه بین 
۲۰۰۰ تا 4۰۰۰ تومان، انار بین ۲۵۰۰ تا 4۵۰۰ تومان، انجیرســیاه 
بین ۳۰۰۰ تا 4۰۰۰ تومان، پسته تازه بین ۱۸ هزار تا ۲4 هزار تومان، 
قیمت پرتقال تامســون جنوب بین ۲4۰۰ تا 4۲۰۰، پرتقال تامسون 
شمال بین ۱4۰۰ تا ۲۲۰۰، نارنگی بین ۲4۰۰ تا 4۲۰۰، خرمالو بین 
۲۰۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان، کریپ فــروت ۱۵۰۰ تا ۲4۰۰ تومان، گالبی 
بین ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ هزار تومان، خرمالو بین ۲۰۰۰ تا ۲4۰۰، کیوی 
بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و سیب درختی بین ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان 

قیمت گذاری شد.

میوه های تابستانه  در 
اصفهان رو به گرانی رفت

حداقل و حداکثر نرخ 
زعفران اعالم شد

غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران، از 
ثبات نرخ زعفــران در بازار خبــر داد و گفت: اکنون 
حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ ۳ میلیون و ۹۰۰ و 
حداکثر 4 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. به گفته وی 
تا ورود انبوه زعفران تازه به بازار، نمی توان پیش بینی 
دقیقی از روند قیمت محصول داشت. میری با اشاره 
به تاثیر خرید توافقــی زعفران بر روند بــازار افزود: 
امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران 
از کشاورزان ورود کرده اســت؛ به طوری که انتظار 
می رود این امر از سودجویی دالالن و نوسان های بازار 

جلوگیری کند.

 از واردات برنج آلوده 
به کشور جلوگیری شد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مجلس به طور 
جدی بر عملکرد دســتگاه های مسئول نظارت دارد 
و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی با آنها 
برخورد می کند؛ چنان که چندی پیــش با واردات 
برنج هایی که مشــکوک به آلودگــی بودند برخورد 
شــد و به آنها اجازه واردات داده نشد. بهروز بنیادی 
اظهارداشــت: برای واردات برنج به کشــور قوانین 
سختگیرانه ای مطابق با استاندارد های جهانی و بعضا 
سختگیرانه تر تعیین شده و دســتگاه های مسئول 
مجدانه مراقب اجرای این مقررات هستند. وی افزود: 
تمامی برنج هایی که از مبادی رســمی کشــور وارد 
می شوند، توسط سازمان اســتاندارد و سازمان غذا و 

دارو نمونه گیری و بررسی می شوند.

اخذ مجوز برای صادرات 
کاالهای قاچاق الزامی شد

دفتر صــادرات گمرک ایران، طی بخشــنامه ای در 
ارتباط با دستورالعمل نحوه صادرات اقالم مکشوفه 
قاچاق موضوع تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی مواد 
۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به گمرکات 
سراسر کشور اعالم کرد:  معاونت حقوقی، امور مجلس 
و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
اخذ مجوزهای بهداشــتی، ایمنــی و قرنطینه ای را 
درصورت لزوم برای صادرات کاالهای قاچاق، الزامی 

اعالم کرده است.

معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان فرزانه افسرطه

اصفهان، از تخصیص ۲۰هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به وزارت تعاون خبر داد؛ به منظور اینکه زیرساخت 
های مناسب جهت کاهش نرخ بهره در سرمایه گذاری برای توسعه 
فضای کسب و کار و حمایت از رسته های مزیت دار اقتصادی کشور 
با عنوان طرح تکاپو فراهم شــود.  ســید کمال الدین میرهادی، 
معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان، از تصویب طرح اشتغال فراگیر با عنوان طرح تکاپو 
به منظور ایجاد اشــتغال، توســعه و بهبود فضای کسب و کار و 
تخصیص تسهیالتی برای خود اشــتغالی خبر داد وگفت: طرح 
اشتغال فراگیر از اردیبهشت سال جاری، تصویب و از تیرماه اجرایی 
شده است. وی از اقداماتی که در دولت یازدهم برای مهار و کاهش 
نرخ تورم به کمتر از ۹ درصد انجام شده است، سخن راند و افزود: 
زیرساخت های مناسب برای کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری در 
توسعه و بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی اعم از سرمایه گذاری 
و حمایت از طرح هایی که ظرفیت توسعه دارند، فراهم گشته است 
و در این راستا، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار 
وزارت کار و تعاون قرار می گیرد تا به رسته های مزیت دار اقتصادی 
کشور مطابق با طرح تکاپو اختصاص یابد. وی سهم استان اصفهان 
را یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد و مزیت این اعتبارات را، 
یارانه اختصاص یافته به آن عنوان نمود که به نســبت تسهیالت 
متداول بانک ها، سرمایه گذاران متناسب با نوع طرح و محل اجرای 

طرح، از این اعتبارات بین دو تا شــش درصد استفاده می کنند. 
میرهادی با بیان اینکه ۱۳رسته در کارگروه اشتغال، با محوریت 
نهادهایی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، 
جهاد کشاورزی، حمل و نقل و برخی دیگر از دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان انتخاب شده اند، افزود: افرادی که به سرمایه گذاری 
در این رسته ها تمایل دارند، می توانند به دستگاه ها و نهادهای 
ذی ربط برای اخذ تسهیالت معرفی شوند. وی گفت: دو کمیته ذیل 
کارگروه ها می توانند تا سقف ۲۵۰میلیون تومان را تصویب کنند. 
پس از تصویب طرح، متقاضی جهت دریافت تسهیالت معرفی می 
شود. میرهادی خاطرنشان کرد: اگر طرحی، اشتغال قابل توجهی 
داشته  و خارج از ۱۳ رسته مصوب در طرح تکاپو باشد، با مصوبه 
کارگروه استان می تواند از تسهیالت بهره مند گردد. میرهادی با 
اشاره به اینکه این طرح اخیرا به دستگاه های اجرایی استان ابالغ 
شده، از امکان استفاده از تسهیالت در زمینه فعالیت های جدید، 
توسعه و نوسازی و سرمایه در گردش سخن راند و یادآور شد: اگر 
توزیع اعتبارات با ثبات اقتصادی در جامعه توأم باشد، قطعا از این 
طرح استقبال می شود. وی تصریح کرد: در طرح اشتغال فراگیر، 
افراد در مسیری هدایت می شوند که بدانیم کارشان قطعا به نتیجه 
می رسد؛ مانند طرح های گردشگری. میرهادی، سیاستگزاری 
کالن اقتصادی دولت را در سطح خرد و متوسط اعالم کرد و گفت: 
در این راستا،  رسته ها شامل تولید محصوالت گلخانه ای و گیاهان 
دارویی، صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی کشــاورزی، خدمات 
گردشگری، صنایع دســتی، خدمات حمل و نقل بین شهری، 

فناوری اطالعات و ICT ، دوخت و تولید پوشاک، قطعه سازی و 
مجموعه سازی، فرش دستباف، زیورآالت، طال و جواهر، صنایع 
معدنی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع مرتبط با تولید 

برق از انرژی های خورشیدی انتخاب شده اند.
طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی 

کمال میرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، از کاهش ۲/۱ 
درصدی نرخ بیکاری در استان اصفهان طبق آمار مرکز آمار ایران 
خبر داد که حاکی از آماده شدن فضا برای کســب و کار به ویژه 
در بخش صنعت اســت. میرهادی، از تصمیمات دولت برای رفع 
بیکاری فارغ التحصیالن خبر داد و گفت: کلیه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی فوق دیپلم به باال، می توانند طی یک دوره چهار تا شش 
ماهه کارورزی در بنگاه های اقتصادی، برای مهارت آموزی مراجعه 
نمایند که فرصت خوبی برای جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی 
به کار است. وی افزود: از 4۷ هزار نفر سهمیه، تاکنون ۱۲ هزار نفر 
در سامانه کارورزی ثبت نام کرده اند که هر چقدر تعداد ثبت نام ها 
بیشتر شود، متعاقبا نرخ اشتغال افزایش می یابد و هر کارفرما می 
تواند به ازای هر سه نفر بیمه شــده، یک کارورز بگیرد. وی اعالم 
کرد: کارفرما هیچ مســئولیتی درقبال کارورزان ندارد و حقوق 
دریافتــی کارورزان بین ۲۷۰ تا ۳۵۰ هزار تومان توســط دولت 

پرداخت می شود.
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 

معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
از طرح توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی از 
محل صندوق توســعه ملی خبر داد و گفت: هزار و ۵۰۰ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری در مناطق روستایی، به عاملیت بانک های 
کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک 
اختصاص یافته است. وی از مزایای این طرح، به دوره بازپرداخت 
وام از یک ســال پس از بهره برداری و حداکثر طی ۶ سال با نرخ 
پایین سود و میانگین ۶ درصد اشاره کرد. میرهادی هدف دولت در 
ابالغ این قانون را جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی 
مهاجرت معکوس از مناطق شهری به روستا دانست که مشوقی 
برای بازگشت روستاییان و سرمایه گذاری در روستاها با استفاده 
از اسناد زمین های روستایی و کشاورزی به عنوان وثیقه است. وی 
اعالم کرد: جمعا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور برای ایجاد 
طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و طرح کارورزی درنظر 
گرفته شده است. سید کمال الدین میرهادی، یکی از رویکردهای 
اصلی دولت را تغییر نظام تدبیر در برنامه اشتغال و تبدیل به بخش 
خصوصی خواند  و گفت: در چارچوب نظام تدبیر، رویکرد دستگاه ها 
در استان اصفهان باید به ســمت خصوصی شدن تغییر یابد و در 
رویکرد جدید، براساس دستورالعمل ابالغی به بانک ها، طرح هایی 
 با پیشــرفت فیزیکی ۳۰ درصد مــی توانند از منابــع بهره مند

 شوند.

معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

تخصیص20هزار میلیارد تسهیالت برای توسعه فضای کسب و کار 

بامسئوالن

امام جمعه اصفهان در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اظهار کرد: مشکل در این است که ادارات 
و وزارتخانه ها به یکدیگر متصل نیســتند و یک هدف که 
همان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است را دنبال 
نمی کنند؛ بلکه هر کدام برای خود دستورالعمل هایی داشته 

و به صورت جزیره ای عمل می کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه وقتی یک 
تولید کننده بخواهد زمینی را گرفته و یک واحد تولیدی 
ایجاد کند، نیازمند برق، آب، مجوز و غیره است، ادامه داد: 
هر کدام از دستگاه ها و سازمان ها از وی مجوز خاص خود 
را خواسته و با دریافت هزینه های زیاد، این تولیدکننده را 

تحت فشار قرار می دهند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از 
تولیدکنندگان باید تصمیم گیری صحیح و متمرکزی داشته 
باشد، عنوان کرد: باید دستگاه های دولتی را در این زمینه 
هماهنگ کنند و البته می تــوان برای تولید کنندگانی که 
ایجاد اشتغال فراوانی دارند، زمین رایگان، تسهیالت ارزان 
قیمت و بدون ســود و حتی معافیت مالیاتی تا ۵ سال در 
نظر گرفت. وی با بیان اینکه این عاقالنه نیست که از طرفی 
تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد و از سوی دیگر همایش 

گرفته شــود و تولیدکنندگان را تشویق کنیم، تاکید کرد: 
باید حمایت ها واقعی و کارساز باشد، بنده به آقای روحانی 
گفتم که در حال حاضر، کســی که ۵ میلیــارد در بانک 
بگذارد، بیش از ۱۰۰ میلیون سود دریافت می کند؛ بدون 

اینکه مالیات داده و ریسکی کرده باشد.
نماینــده ولی فقیه در اســتان اصفهــان ادامــه داد: اگر 
می خواهید تولید رونق پیدا کند، باید کاری کنید که این 
تولیدکننده با هزینه سرمایه خود در تولید، سود بیشتری از 
بانک دریافت کند. وی در پایان گفت: حتی بنده این سخن 
را به یکی از مسئوالن رده باالی استان گفتم؛ اما او می گفت 
که اینها پولدار می شوند، در حالی  که اسالم با فقر مخالف 

است و با پولداری مخالف نیست.

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در نشستی 
با محوریت کشــت فراسرزمینی در کشــور اوکراین 
و جلوگیری از اجرای طرح توســعه باغــات در اراضی 
شیب دار، در خصوص طرح ۵۰۰ هزار هکتاری اختصاص 
اراضی ملی برای توســعه باغات در اراضی شــیب دار، 
بیان داشــت: اگرچه این طرح در برنامه ششم توسعه 
مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته اســت اما 
براساس مطالعات گســترده کمیته آب، اجرای آن در 
نهایت منجر به افزایش تبعات زیست محیطی خواهد 
شد. علی یوسفی افزود: با اجرای این طرح روان آب هایی 
که ســفره های آب زیرزمینی و آبخــوان های حوضه 
های آبریز را تغذیه می کنند، برای توسعه باغات مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت و براین اســاس می توان 
گفت که این طرح در واقع نوعــی بارگذاری جدید بر 
حوضه های آبریز کشــور اســت که می تواند منجر به 
کاهش آب ورودی سدها و تاالب ها و همچنین افزایش 
فرونشست ها و تشدید ریزگردها شود. مسئول کمیته 
آب اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: پیش بینی چنین 
بحران هایی سبب شد تا در قالب نامه ای، نقدهای علمی 
کمیته آب را برای مســئوالن کشوری و استانی ارسال 
کنیم که این نامه توسط یکی از اعضای  هیئت علمی 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با ادبیاتی 
نامناسب پاسخ داده شد که در آن، جلوگیری از تبخیر 
بارش های کشور به عنوان هدف اجرای این طرح عنوان 
کرده و نقدهای مطرح شده را ناشــی از فقر اطالعاتی 
دانسته بود. وی پاســخ این موسسه را دارای تناقضات 
بسیار دانست و ادامه داد: پاسخ ارسالی از سوی  هیئت 
علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، بار 
دیگر در کمیته آب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 
نامه دیگری به مسئوالن در این خصوص ارسال شد که 
خوشبختانه باعث شد سازمان مراتع و آبخیزداری کشور 
توقف بندهایی از این طرح را اعالم و از اعضای کمیته 
آب برای شرکت در یک جلسه هم اندیشی دعوت کند.

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

کمک به توقف طرح توسعه باغات در اراضی شیب دار
امام جمعه اصفهان:

تولید کننده ها نباید تحت فشار قرار گیرند

اتاق بازرگانی
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به نقل از روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان، نمایش »اولین بازی« نوشــته امیر مشهدی عباس، به 
کارگردانی امید پاریاب  از 11 تا 30  آبان ماه بجز روزهای 25 و 26  

آبان ساعت 18 در هنرسرای خورشید اجرا می شود.
این نمایش با آهنگسازی پویا فرهنگ پژوه در قالب تعزیه عروسکی 
از سوی دفتر تخصصی تئاتر و تاالر هنر سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان به اجرا در می آید که روایتگر واقعه عاشورا به 

زبان اشیاء تعزیه است.
اجرای صبح های این نمایــش ویژه مدارس از ســاعت 8 تا 12 
پیش بینی شده است و عالقه مندان برای دریافت بلیت می توانند 

به سایت partakticket.com مراجعه کنند.

نمایش

پرده نقره ای 

سخنگوی شورای صنفی نمایش:

شورای صنفی نمایش در 
چیدمان فیلم ها دخالت ندارد

سخنگوی شــورای صنفی نمایش در پاسخ به این  
ســوال که برنامه اکران بر چه مبنایی قرار دارد که 
گاه شاهد هجوم فیلم هایی در یک ژانر خاص مانند 
فیلم های تلخ اجتماعی به سینماها هستیم، ابراز 
داشــت: در پایتخت شش گروه ســینمایی داریم 
که فیلم های اکران شده در این گروه ها به طبع در 

سینماهای کشور نیز اکران می شود.
غالمرضا فرجــی تاکید کــرد: ایــن موضوع که 
فیلم هایی مشــابه در یک موقعیــت خاص اکران 
می شــود، اتفاقی بوده و هیچ فرد یا نهادی به ویژه 
شــورای صنفی نمایش در چیدمــان این فیلم ها 
دخالت نــدارد. وی اضافه کرد: هــر پخش کننده 
تمایل دارد فیلم خــود را در برترین زمان ممکن 
اکران کند و سینمادار نیز با توجه به زمان مناسب 
فروش یک فیلم، اقدام به اکــران می کند؛ بر این 
اســاس زمان اکران به قرارداد میان پخش کننده 
و سینمادار بســتگی دارد. وی ادامه داد: از سویی 
در ایام خاص مانند محرم، امکان اکران فیلم های 
کمدی وجود ندارد و بر این اساس اغلب این فیلم ها 
پس از محرم و صفر یا در ایام عید در چرخه اکران 

قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: عالوه بر شــش گروه بیان شــده 
سینمای هنر و تجربه و گروه آزاد نیز مطابق ضوابط 

خود فیلم های سینمایی را اکران می کنند.

همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی؛

سینماها تعطیل می شود
طبق اعــالم شــورای صنفی 

نمایش، سینماهای سراسر 
کشــور در ایام اربعین 
تعطیــل  حســینی 
می شوند و به تبع این 
اطالعیه، سینماهای 
اصفهان نیز در این ایام 

تعطیل هستند.
طبــق ایــن اطالعیــه 
سینماها از ساعت 17 روز 

چهارشنبه 17 آبان تعطیل شده و در روز پنجشنبه 
18 آبان که مصادف است با اربعین حسینی، به طور 

کامل تعطیل خواهند بود.

این روزها تنوع فیلم ها در ســینماهای اصفهان به قدری باال 
رفته است که شهروندان برای کسب اطالع از سانس های اکران 
فیلم ها بایستی به صورت هفتگی و بعضی مواقع روزانه منابع 
اطالع رسانی اکران ها را بررسی کنند و این موضوع به برکت 

افزایش تعداد سالن های سینما در اصفهان است.
 این افزایش سالن های سینما بخصوص در پردیس سینمایی 

چهارباغ باعث شده تا این پردیس در برخی روزها تا 7 فیلم را 
در برنامه اکران خود قرار دهد.

 در حال حاضر پردیس سینمایی چهارباغ »خالتور«، »شنل«، 
»خانه دختر«، »ایتالیا ایتالیــا«، »قهرمانان کوچک«، »ملی 
و راه های نرفته اش« را در دســتور اکران دارد. این پردیس از 

ساعت 10:15 تا 21 به اکران فیلم می پردازد.
»خالتور«، »خانه دختر« و »زرد« ســه فیلمی اســت که در 
ســانس های مختلفی در ســینما ســپاهان اکران می شود.

سینما سپاهان کار خود را از ساعت 10:15 با اکران »خالتور« 
آغاز می کند، ســینما فلســطین نیز مدت زمانی است که به 
صورت اختصاصی اکران »خفه گــی« را انجام می دهد، این 
سینما از ساعت 10:30 ســانس های خود را آغاز می کند و 
هر دو ساعت یک اکران دارد و نهایتا آخرین اکران آن ساعت 
20:45 خواهد بود؛ ســینما قدس نیز »خالتور« را از ساعت 
 10:30 تا 20:45 و فیلم »زرد« را از ســاعت11 تا 21 اکران

 می کند.

اکران پاییزی سینماهای اصفهان

اینستاگردی

آتش به اختیار نذر فرهنگی
برادر سحر قریشی )سپهر( چند روز قبل با انتشار پستی از دمشق 

نوشت:
صاعقه در نفِس ابری خود کاشــته ایم/به سر هر مژه ای یک قمه 
برداشته ایم/سنگ تکفیر به آیینه  مذهب؟ هیهات! ذوالفقار علی و 
رحم به مرحب؟ هیهات! دست خولی طرف معجر زینب؟ هیهات!

ما نمک خورده عشقیم... به زینب سوگند/پاسبانان دمشقیم... به 
زینب سوگند/دعاگو و نائب الزیاره دوستان و عزیزان هستم/ با یاد 

و خاطره شهدای مدافع حرم/آتش به اختیار نذر فرهنگی.

»کامیون« به صداگذاری رسید
کامبوزیا پرتوی بعد از پایان تصویر برداری »کامیون« در سه کشور 
عراق، ســوریه و ایران، فیلمش را برای صداگذاری به دست پرویز 

آبنار سپرد.
مدیر تصوربرداری این فیلم پرلوکیشــن، تورج اصالنی اســت و 
تاکنون از داســتان فیلم خبری منتشــر نشــده؛ اما قرار است از 

»کامیون« در سی و ششمین جشنواره فجر رونمایی کنند.

فیلم

به بهانه استقبال نگارستان از اهالی هنر، ایمنا« گفت و گویی با 
حجت االسالم عباس کمساری رییس این مجموعه داشته که 

در ادامه گزیده هایی از آن را می خوانید.
ســال 1373 به درخواســت گروهی از یــاران امام)ره(، 
نمایندگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در اصفهان 
افتتاح شد و به دنبال افتتاح موسسه در سال 1375 نگارستان 
امام خمینی)ره( که زیرمجموعه موسســه است، جهت ایجاد 
گالری های هنری و نمایشی و همچنین سالن آمفی تئاتر، کار 
خود را آغاز کرد و اکنــون با لطف خداوند و اســتقبال خوب 

هنرمندان شهر، نگارستان با تمام ظرفیت خود در حال خدمت 
رسانی به حوزه هنر و فرهنگ شهر است. 

برگــزاری مســابقه عکــس روح ا...، جشــنواره تئاتر و 
نمایشنامه نویسی روح ا... که امسال برای اولین بار برگزار می شود 
و جشنواره ای به نام »آواها و نواها« و پانزدهمین جشنواره شعر 
مهر بهمن که ان شاءا... در بهمن ماه برگزار می کنیم، از جمله 

فعالیت های فرهنگی هنری نگارستان امام خمینی)ره( است.
تولیت موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( حاج 
حســن آقا خمینی، بارها به ما اصرار و ســفارش کرده اند که 

فضاهای موسســه را در اختیار جوان ها قرار دهیم. با اینکه ما 
متولی فرهنگ استان نیستیم، به جرأت می توانیم ادعا کنیم که 
نگارستان و موسسه به یکی از فعال ترین نهادهای فرهنگی شهر 

تبدیل شده است و بیشترین همکاری را با هنرمندان دارد.
در اصفهان با کمبود فضاهای فرهنگی هنری رو به رو هستیم 
و چنین ایجاب می کند که مدیران شــهری و کشوری به این 
مسئله ورود پیدا کنند. وقتی کسی از بیرون وارد اصفهان می 
شود، فکر می کند در این شــهر همه امکانات برای هنرمندان 
فراهم است؛ درحالی که چنین نیســت و در اصفهان با کمبود 
فضای مناسب روبه رو هســتیم. البته وجود نهادهای فرهنگی 
موازی ناهماهنگ نیز دلیــل دیگر این معضل اســت که اگر 
همراهی و همکاری بین آنها باشد، می توان طی یک برنامه ریزی 
جامع با همین امکانات کم نیز خدمات بهتری به هنرمندان ارائه 
کرد. اگــر رصدخانه فرهنگی درســت عملیاتی شــود و همه 
نهادهای متولی فرهنگ را زیر یک چتر جمع کند، قطعا اتفاقات 

بهتری خواهد افتاد.
امام)ره( آن طور که باید، معرفی نشده و این عیبی است که 
به همه مجموعه نظام وارد است. ما نه تنها نتوانسته ایم امام)ره( 
را معرفی کنیم بلکه به واسطه اهمال کاری های خود، اندیشه 

امام)ره( را نیز در مهجوریت قرار داده ایم. 
 یکی از آفاتی کــه امروزه رواج پیدا کــرده، مجیزگویی و 
تعاریف بیجا در میان بعضی از مسئولین است؛ در حالی که این 
آسیب بزرگی است و به نوعی ترویج نفاق به شمار می آید. اگر ما 
امام)ره( را به درستی شــناخته بودیم، می دانستیم که ایشان 
چقدر از چاپلوســی و مجیزگویی بیزار بودند. اوایل انقالب در 
انتخابات اولین دوره مجلس، مرحوم فخرالدین حجازی باالترین 
آراء را کسب کرد. او یک سخنران حرفه ای بود و وقتی برای اولین 
بار منتخبان ملت به حضــور امام)ره( رســیدند، او به عنوان 
سخنران شروع به توصیف ایشــان کرد و امام)ره( همان جا به 
توصیفات و سخنان ایشان، اشــاره و آن را نکوهش کردند. من 
همیشه به خودم می گفتم چه حکمتی داشت که امام)ره( در 
جمع با ایشان چنین برخوردی کردند و بعد فهمیدیم که امام)ره( 
می خواستند جلوی این فرهنگ را گرفته و آن را تقبیح و ریشه 
کن کنند. اگر این فرهنگ امام)ره( نهادینه شده بود، کسی امروز 

به این راحتی چاپلوسی و مجیزگویی نمی کرد.
هم مدیران ما با اندیشــه های امام نامأنوس هستند و هم 
مردم. تمثال و عکس امام)ع( همه جا هســت؛ اما سیره ایشان 

نیست.

مدت هاست که نام نگارستان امام خمینی)ره(، تیتر اخبار برگزاری نشست های فرهنگی هنری شده است؛ 
از برنامه های پاتوق فیلم کوتاه و کانون عکس گرفته تا خانه مستند و...؛ گاهی نیز سالنی می شود برای اجرای 

نمایش هایی که در این بی مکانی، دنبال یک صحنه برای بیان هنرمندانه پیام های اخالقی خود هستند. 

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( اصفهان:

اصفهان از »نهادهای فرهنگی موازی
 ناهماهنگ« ضربه می خورد

مزایده اموال غیر منقول 
8/492 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 963233 ج / اول له محسن پور حیدر و علیه سعید 
رقانی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/598/407/021 ریــال  بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در روز دوشنبه مورخه 96/9/6 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سه دانگ 
مشاع از شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است ملکی سعید رقانی واکنون در تصرف مالکانه / مالک می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر واقع در اصفهان، خیابان 
شــیخ بهایی، روبروی کوی امامی، مجتمع تجاری مســتجاب، ساختمان مجموعه 
تجاری بر خیابان با یک فضای باز وسط اداری  چهار طبقه شامل زیرزمین، همکف  
واول و دوم ساخته شــده دارای دو دســتگاه راه پله و بدون پارکینگ و انباری است. 
مجتمع دارای 31 واحد شــامل 19 واحد تجاری و 11 واحد دفتر کار هست. قدمت 
ساختمان حدود 40 سال است. ملک مورد نظر کارشناسی در طبقه اول واحد 11 می 
باشد که با توجه به درب سکوریت و پنجره های شیشــه ای، نسبت به بازدید ملک 
اقدام گردید، ملک مورد نظر به شماره 25 فرعی از 301/1896 اصلی بخش یک ثبت 
اصفهان به مساحت 62/36 متر مربع واقع در طبقه اول مجموعه تجاری قرار گرفته از 
شمال به یک واحد تجاری عکاسی و از شرق به پالک مجاور و از جنوب به بر خیابان 
شیخ بهایی و از غرب به راهرو مشاعی مجموعه محدود شده است در حال حاضر به 
صورت دفترکار استفاده می گردد که دارای سالن انتظار و دو اطاق در شمال و جنوب 
با عنوان دفترکار یک آشــپزخانه باز با کابینت MDF و پشت آن سرویس بهداشتی 
است. کف ساختمان از ســرامیک و دیوارها از کاغذ دیواری و سقف سفید کاری می 
باشد. دارای درب سکوریت و پنجره فلزی، دکور و درب های داخلی از چوب می باشد. 
تجهیزات دفتری کامل اســت و دارای آب و برق و گاز می باشد. ارزش ملک فوق با 
بهره برداری دفتر کار به صورت شش دانگ به مبلغ 2/250/000/000 ریال معادل 
دویست وبیست و پنج میلیون تومان و سهم ســه دانگ از شش دانگ ملک مذکور 
به مبلغ 1/125/000/000 ریال معــادل یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار تومان 
کارشناسی و اعالم می گردد. م الف: 25129 شــعبه اول اجرای احکام حقوقی 

دادگستری اصفهان )485 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول 

8/493 اجــرای احکام حقوقی شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962329 ج / 4 له ماندانا صیاد ملکی و علیه منصور 
آب جام مبنی بر دستور فروش در روز دوشنبه مورخه 96/9/7 ساعت 9/30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش 
دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 
طرفیت پرونده و اکنون در تصرف مالکانه/ مالکیت می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق 

مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــای اجرایی بر عهده محکوم علیه می 
باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل بازدید به صورت یک دستگاه آپارتمان سه 
خوابه مسکونی، طبق سند ) پیوست 1( دارای 163/83 متر مربع مساحت که در طبقه 
باال یک مجموعه ساختمانی چهار طبقه ای شامل طبقات 60- همکف و اول و دوم 
واقع شده بانضمام یک واحد پارکینگ )قطعه 2( مشاعات، دارای مشخصات، اسکلت 
بنا بتونی، سقف از تیرچه و بلوک نشانی ملک: اصفهان- خیابان باغ دریاچه- کوچه 
شهید جوادی- بن بست زاینده رود- پالک -59 طبقه اول، مشخصات ثبتی: دارای 
سند رسمی تک برگی شماره اصلی: 3406 و شماره فرعی: -109 بخش 5 اصفهان، 
مبلغ کل آپارتمان را به عدد 6/061/710/000 ریال و حروف شش میلیارد و شصت 
و یک میلیون و هفت صد و ده هزار ریال تمام را برآورد می نماید. م الف: 25204 

شعبه 4 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان )308 کلمه، 5 کادر(
مزایده 

8/495 اجرای احکام حقوقی شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961977 ج / 12 له شــبنم سیاهپور و علیه مهدی 
طریقتی عبدالکافی مبنی بر مطالبــه مهریه در تاریخ 96/9/8 ســاعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفی که توسط کارشناس رسمی د ادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی اتوبان چمران خ محمد طاهر کوچه 18 پالک 
174 نزد حافظ اموال غالمرضا ســیاه پور مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمیمن شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم اموال مورد مزایده  پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف اموال مورد مزایده: 
1- گوشی سونی مدل گوشی KPERIA-Z3 سفید رنگ صفحه شکسته تعداد یک 
دستگاه مبلغ 2/000/000 ریال، 2- گوشی ایفون 5S-32  گیگ طوسی رنگ یک 
دستگاه مبلغ 7/000/000 ریال، 3- گوشی LG-G3   16 گیگ طوسی رنگ ساخت 
کره یک دستگاه مبلغ 3/000/000 ریال، 4- گوشی سامسونگ SM-N900 نوت 
3 مشکی رنگ ساخت ویتنام یک دستگاه مبلغ 1/500/000 ریال، 5- گوشی نوکیا 
N8 مشکی رنگ یک دستگاه مبلغ 1/500/000 ریال، 6- گوشی نوکیا 206 مشکی 
رنگ یک دستگاه 500/000، 7- دورین عکاســی کانن- 60D- EOS به همراه 
دو عدد لنز  mm 55-18 ، mm 18-13  به همراه کیف و شــارژر ســاخت ژاپن 
 یک دســتگاه + 2 عدد لنز مبلغ 13/000/000 ریال، 8- دوربین فیلم برداری سونی

 EXTENPED  32  PIXELS- MEGA  8/9 ســاخت چیــن به همراه 
شارژر و کیف یک دســتگاه مبلغ 5/000/000 ریال، 9- تبلت  8LENOVO اینچ 
 ساخت چین جلد قهوه ای رنگ یک دستگاه مبلغ 3/500/000 ریال، 10- لپ تاپ

Direct 11 asuz مدل N 536 به همراه شــارژر بدون کیف و باطری آن ضعیف 
می باشد طوسی رنگ یکدستگاه مبلغ 10/000/000 ریال، 11- گاو صندوق مشکی 
ســاخت ابتکار یک درب یک عدد مبلغ 4/000/000 ریال، 12- دزدگیر منزل سیم 
کارت خور Classic به همــراه بوق + جعبه تغذیــه vevsion 23- new یک 
دســتگاه مبلغ 4/000/000، 13- تصفیه آب MAKENZIE یک دســتگاه مبلغ 

3/500/000 ریــال، 14- مانیتور led- lg مشــکی 19  اینــچ 19M35A-B دو 
 دســتگاه مبلغ 4/000/000 ریال، 15- کیس ACER کوچک یک دیسکت مدل
 Vertion x 480 G یــک عدد مبلــغ 800/000 ریال، 16- مانیتــور 20 اینچ 
سامسونگ مشکی SERIES 3 - S 2 B 31 -15 B یک دستگاه مبلغ 2/000/000 
 P-VLM01 عدد + کیبورد مدل PV-KM 06    3 ریال،17- کیبورد ونوس مدل
یک عدد 4 عدد مبلــغ 600/000 ریال، 18- کیس SELEKT ویرا یک دیســکت 
)ضعیف و به خوبی کار نمی کنــد( 2 عدد مبلغ 1/800/000 ریــال، 19- کیس دو 
 GIGABYTE- GREEN دیســکت 1 عدد مبلغ 1/000/000 ریال، 20- کیس
یک دیســکت 1 عدد مبلغ 1/000/000 ریال،21- 2 عدد رادیو )آنت( نانو استیشن 
یوبیکویتی مدل M5 به همــراه یک عدد جعبه و متعلقات از هرکــدام به تعداد ذکر 
 شده مبلغ 2/500/000 ریال، 22- گوشی سامســونگ گلسکسی S4mini مدل 
   GT -  19192 ســاخت چین یک دســتگاه مبلغ 2/000/000 ریال، 23- گوشی
 A 290 - LG ســاخت کره یک دســتگاه مبلغ 500/000 ریال، 24- دستگاه چند 
کاره )پرینتر + اسکنر+ کپی + فکس( پاناسونیک مدل kx-mb2090 یک دستگاه 
5/000/000 ریال، 25- پرینتر HP6 لیزری مدل Laserjetp1102 یکدســتگاه 
مبلــغ 4/000/000 ریال، 26- مانیتــور 19LG اینچ مدل E2260V یکدســتگاه 
2/000/000 ریال جمع کل: 89/200/000  م الف: 25206 شــعبه 12 اجرای 

احکام حقوقی اصفهان )570 کلمه، 6 کادر(
اجراییه

پرونــده:  9610426837000154  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /229
9509986837001849 شــماره بایگانی شــعبه:952007 بموجب درخواســت 
اجراي حکم غیابی مربوطه به شــماره 9610096837001548  و شــماره دادنامه 
مربوطه 9609976837000874 محکوم علیهم 1- مسعود قائدی 2- عزیز قائدی 
3- فریده قائدی 4- ســکینه قائدی همگی فرزند حمید همگی به نشــانی استان 
اصفهان بهارستان خ الفت شرقی خ ارم بین خ فردوسی و جنت پالک 651 کدپستی 
8143199361 محکوم اند به پرداخت مبلغ 159/900/000 ریال اجرت المثل ایام 
زوجیت از تاریخ 1380/2/5 لغایت 1394/2/20 از ماترک متوفی و همچنین پرداخت 
5/425/000 و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له زهرا قنواتی فرزند محمد به نشانی 
اصفهان خیابان الله شمالی خیابان ا بوریحان بیرونی کوچه فرشته بوستان 5 پالک 1 
ر 413 با وکالت زهرا شرکت قناد فرزند مجتبی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر ابتدای 
خ هشت بهشت غربی مجتمع ســروش طبقه چهارم واحد 27 و همچنین پرداخت 
مبلغ 7/995/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق اجرای احکام دادگســتری، 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای 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 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و االر 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 فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.شماره 
ابالغنامه: 9610106837006167 محکوم له: زهرا قنواتی فرزند محمد ، محکوم 
علیه:1- خانم فریده قائدی فرزند حمید 2- آقای عزیز قائدی فرزند حمید 3- آقای 
مســعود قائدی فرزند حمید 4- خانم ســکینه قائدی فرزند حمید، پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوســیله به محکوم علیهم که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می شود طبق اجرائیه صادره از دادگاه در پرونده کالسه 952007 به موجب دادنامه 
شــماره 9609976837000874 مورخ 1396/05/17 صادره از شعبه دهم دادگاه 
خانواده محکوم علیهم محکوماند به پرداخت مبلغ 159/900/000 ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1380/2/5 لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 5/425/000 ریال بابت خســارات ناشی از هزینه 
دادرسی و نیز پرداخت و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد 
پرداخت نیم عشر  حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام 
 طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

م الف: 23945 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )696 کلمه، 7 کادر(
اخطار اجرایی

8/400 شــماره: 960265به موجب رای شــماره 9609976796201222 تاریخ 
96/5/31 حوزه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ابوالفضل علی نژاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است است به 
پرداخت مبلغ 83/400/000 ریال بابت اجور محل اســتیجاری از تاریخ 91/11/20 
لغایت 96/4/12 و مبلغ 7/000/000 ریال بابت هزینه کمیســیون مشاور امالک و 
مبلغ 350/000 ریال بابت قفل ساز )که جمعًا به مبلغ 84/450/000 ریال بابت اصل 
خواسته( و پرداخت مبلغ 1/624/990 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/3/6( لغایت وصول آن در حق خواهان 1-  اصغر 
نادری به نشانی اصفهان خوراسگان پشت بانک تجارت خوراسگان 2- حسین لطیفی 
به نشانی اصفهان خوراسگان کوی پاگیری پ 28 با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:23968 شــعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
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همان طور که مــی دانید جف بــزوس، مدیرعامل آمازون اکنون رســما 
ثروتمندترین فرد دنیا به شمار می رود، اما بخش اعظم ثروت او که اکنون 
رقمی بالغ بر 95 میلیارد دالر می شود با سهام کمپانی تحت اداره اش گره 
خورده اســت. جف بزوس هنوز 80 میلیون سهم در آمازون دارد، به همین 
دلیل گاهی بخشی از ســهام خود را به پول نقد تبدیل می کند و تازه ترین 
اقدام او در این راستا به اواخر هفته گذشته بر می گردد، با این تفاوت که این 
بار رقمی بیشتر از همیشه را شاهد هستیم. برای نخستین بار، بزوس سهامی 
به ارزش بیش از یک میلیارد دالر را فروخته است. او طی شش سال گذشته 
معموال 900 هزار تا یک میلیون ســهم خود را به صورت دوره ای به فروش 
 می رســاند )تقریبا 80 میلیون ســهم در آمازون دارد(. با این حال افزایش

 فوق العاده ارزش سهام این کمپانی در سال جاری باعث شده تا دارایی بزوس 
نیز به مراتب بیشتر از قبل شود.

مدیر عامل آمازون چند ماه قبل اعالم کرد که دوست دارد بیشتر در کارهای 
خیر شریک شود و از دنبال کنندگانش در توئیتر خواست ایده ها و نظراتشان 
را برای او ارسال کنند. با این حال، شاید بزوس قصد دارد بخشی از این سرمایه 
نقدی هنگفت را به شرکت فضایی خودش یعنی »بلو اوریجین« تزریق کند تا 

از رقابت فضایی اخیر در میان شرکت های خصوصی عقب نماند.

 »جف بزوس« بیش از یک میلیارد دالر
از سهام خود را در آمازون فروخت

سیم کارت eSIM چیست ؟

eSIM یک تکنولوژی نسبتا جدید اســت که احتماال در آینده بیشتر در 
مورد آن خواهیم شنید ولی eSIM چیست و چه تفاوتی با سیم کارت های 
استانداردی دارد که ما در حال حاضر استفاده می کنیم؟ eSIM جدیدترین و 
 eSIM به روزترین فرمت برای سیم کارت است؛ البته احتماال بهتر است برای
دیگر از عنوان سیم کارت استفاده نکنیم. نام eSIM به معنی »سیم جاسازی 
شده« است؛ یعنی سیم کارتی که با یک گجت یکپارچه شده. eSIM یک 
سیم کارت واقعی نیست، بلکه یک چیپ با اســتاندارد SON- 8 است که 
مستقیما داخل یک گجت تعبیه شده. با این حســاب eSIM را نمی توان 
خارج یا تعویض کرد.تعداد اتصاالت و نحوه  کارت eSIM دقیقا مشابه سیم 
کارت های عادی است ولی طبیعتا با توجه به اینکه از قبل درون گوشی قرار 
گرفته دیگر نگران هماهنگی آن با اسالت گوشی نخواهید بود. بااین حال هر 
بار که بخواهید از یک گوشی یا گجت جدید استفاده کنید، باید سیم کارت 
خود را از طریق نرم افزار آن فعال کنید. یعنی دیگر نمی توانید مثل سابق به 
سرعت سیم کارت را از یک گوشی درآورده و در دیگری بگذارید و همه چیز 
آماده  کار باشد؛ همچنین در شرایطی مثل موقعی که شارژ گوشی شما تمام 
شده و قصد دارید سیم کارت خود را تنها برای چک کردن چیزی یا گرفتن 

یک تماس در گوشی دوستتان قرار دهید، خیلی به کار نمی آید. 

شرکت چینی »اوپو« )Oppo( دو گوشی R11s و R11s پالس را معرفی 
کرد. این احتمال وجود دارد که گوشی وان پالس ۵T هم ظاهری مانند این 
دو گوشی داشته باشد. در واقع شایعه شــده که وان پالس جدید خیلی به 
گوشــی های تازه وارد اوپو شبیه خواهد بود.دو گوشــی جدید شرکت اوپو 
از صفحه نمایشی بزرگ با لبه های باریکی بهره می برند. گفته شده صفحه 
نمایش این دو گوشی با نسبت تصویر ۲:۱ ســاخته شده اند. این دو گوشی 
صفحه نمایش ۶ اینچی با دقت تصویر ۱080 در ۲۱۶0 پیکســل دارند.از 
جمله تفاوت های R11s با R11s پالس می توان به میزان رم آن ها اشاره 
کرد. مدل معمولی ۴ گیگابایت رم دارد و مدل پالس به ۶ گیگابایت رم مجهز 
شده است. هر دوی این گوشی ها از ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می برند 
و از کارت حافظه پشــتیبانی می کنند. باتری هر دو تلفن همراه هوشمند 
شرکت اوپو ۳۲05 میلی آمپر ساعت است که شارژ سریع پشتیبانی می کنند.
از دوربین دوتایی برای آنها استفاده شده که یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با 
دیافراگمf/ 1.7 و یک سنسور ۲0 مگاپیکســلی با دیافراگم f/1.7 دارند. 
دوربین جلوی این گوشی ها هم ۲0 مگاپیکسلی خواهد بود. انتظار می رود 
که گوشی وان پالس ۵T با سخت افزار بهتر و ظاهری شبیه به این دو گوشی 

به زودی معرفی شود.

 R11s معرفی دو گوشی اوپو 
و R11s پالس 

 My Diggy Dog یــک بازی پرماجراســت 
 King Bird که توسط اســتودیوی بازی سازی
Games طراحــی و به صورت کامــال رایگان 
برای دانلود در گوگل پلی و اپ اســتور انتشــار 
یافته است. این بازی توانســته امتیاز ۴/5 از 5 را 
در امتیاز گیری گوگل پلی به دســت آورد. بازی 
My Diggy Dog دارای گیم پلی بسیار خوبی 
است که در این بازی می توانید به صد ها گنجینه 
و تله و موجودات مرگبار رو در رو شوید که هدف 
اصلی شــما دســت یابی به گنجینه های بزرگ 
 این بازی است که باید آنها را با کمک سگ خود

 پیدا کنید. 
 بازی My Diggy Dog یک بــازی تمام عیار 
اســت که درآن می توانید به کمک سگ خود به 
طالهای پنهان بازی دست پیدا کنید. با دریافت 
این طال ها می توانید ابزار هــای بهتری را برای 

 حفاری به دست آورید و یا آنها را برای پیشرفته تر 
کردن ســگ خود خریداری کنید. در هر صورت 
با ارتقــا دادن بخش های مختلف مــی توانید به 
طالهای بیشتری دست یابید. گرافیک این بازی 
به صورت اچ دی طراحی شده است که بازی گیم 
پلی ســرگرم کننده ای را نیز دارا می باشد. بازی 
به صورت آفالین قابل اجراســت که در این بازی 
می توانید بــه رویداد های مختلفی دسترســی 

داشته باشید.
 My Diggy Dog برخی از ویژگی های بــازی
عبارت اســت از : گرافیک دیدنی و رنگارنگ در 
بازی،دســتیابی به ابزارهای مختلــف با قابلیت 
ارتقای آنها، وجود ده هــا مصنوعات در بازی که 
در انتظار شما هســتند، تهدید شدن شما در زیر 
زمان توسط موجودات ترسناک، سازگار با انواع 

گوشی و تبلت ها.

کافه اپ تازه  ها

استوری ها
بخش پرطرفدار اینستاگرام  

به نظر می رسد که قسمت استوری های شبکه اجتماعی اینستاگرام 
حســابی طرفدار پیدا کرده و به بخش جذاب این شبکه اجتماعی 
تبدیل شده است؛ البته این اســتقبال قابل پیش بینی هم بود چرا 
که اینستاگرام همیشه ویژگی های جدیدی را به این قسمت اضافه 
می کند که عموما هم مورد توجه مردم قرار می گیرد. بد نیست بدانید 
که میزان کاربرانی که در روز از قسمت استوری استفاده می کنند به 

۳00 میلیون نفر رسیده است. 
الزم به ذکر است که قسمت استوری در برنامه اسنپ چت روزانه ۱۷۳ 
میلیون کاربر فعال دارد. اینستاگرام اوایل سال ۲0۱۷ به این موضوع 
اشــاره کرد که روزانه ۲50 میلیون نفر از ویژگی استوری استفاده 
می کنند و به نظر می رسد که توانســته 50 میلیون نفر به این تعداد 
اضافه کند. در قسمت اســتوری کاربران به قابلیت هایی مثل پخش 
زنده ویدئو به صورت انفرادی و دو نفره و امکان انتشار استوری روی 

فیسبوک هم دسترسی دارند.

بازی My Diggy Dog؛ دیگی، سگ ماجراجو!

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

  JerryRigEverything  با انتشــار 
 ،)Apple iPhone X( ۱0 ویدئوی تست مقاومت آیفون

پرچمدار اپل را زیر شکنجه قرار داده و مقاومت آن در برابر عناصر بیرونی 
را سنجیده است. آیفون ایکس جدیدترین پرچمدار اپل است که همراه با آیفون 

8 و آیفون 8 پالس معرفی شد. این گوشــی که می توان آن را یک ساندویچ شیشه ای با 
فریمی فلزی در نظر گرفت، مقاومت بسیار باالیی در برابر اجسام بیرونی داشته و اثری از خط و 

خش به واسطه ضربه با لوازمی همچون سکه و کلید روی آن دیده نمی شود؛ همچنین بر خالف تصور 
برخی کاربران، به جای آلومینیوم از فوالد برای فریم گوشی استفاده شده است.   با این حال، سازندگان از 

بخش پالستیکی کوچکی میان شیشه و فریم فلزی استفاده کرده اند تا هنگام سقوط ناگهانی دستگاه، کمی 
از ضربه واردشده جذب شود،  اما آیا آیفون X تمام تســت های JerryRigEverything را با موفقیت پشت 

سر می گذارد؟

مقاومت آیفون x در برابر سختی ها

x احتمال وجود هاله روی صفحه نمایش آیفون

اپل اعالم کرد که احتمال ایجاد هاله روی صفحه نمایش اولد آیفون X وجود دارد و کاربران نباید نگران باشــند.
اپل بر اســاس وعده ای که داده بود، نسل جدید گوشی  هوشــمندش را که بیش از یک ماه پیش رونمایی شد، 
راهی بازار کرد و همزمان پیش خریدکنندگان این گوشی نیز آیفون X را دریافت کردند. آیفون ایکس را باید 
اولین گوشی هوشــمند اپل خواند که از وجود صفحه نمایش اولد بهره می برد. اپل این صفحه  نمایش را 
سوپر رتینا می خواند.اپل پس از عرضه  آیفون ایکس، اعالم کرد که احتماال کاربران باید در انتظار ایجاد 

هاله روی نمایشگر باشــند؛ چراکه این موضوع یکی از ویژگی های صفحه های نمایش اولد است. 
شماری از اولین منتقدانی که آیفون ایکس را در اختیار داشتند نیز این موضوع را به عنوان 

یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت در مورد آیفون ایکس مطرح کرده اند. اپل 
مدعی شده است که آیفون ایکس از وجود بهترین نمایشگر اولد موجود در 

بازار بهره می برد و ایجاد هاله می تواند در هر شرایطی برای یک 
نمایشگر اولد رخ دهد. 

اپل با ارســال تکذیبیه درباره نمایشگر 
 اولِد آیفون ایکس، دســت پیش گرفته است تا پس نیفتد!

 به گزارش خبرآنالین، پس از داستان سوختن نمایشگر گوگل پیکسل ۲ 
ایکس ال، اپل توضیحاتی درباره نمایشگر نصب شده روی آیفون ایکس که مشابه 

گوشی گوگل است، ارائه داد.اپل روی ساعت هوشمند و تاچ بار مک بوک پرو از نمایشگر 
اولد استفاده کرده؛ اما آنچه روی آیفون ایکس اســت، فناوری کامال متفاوتی دارد. کمپانی اپل 

توصیه کرده است تا دارندگان آیفون ایکس از ویژگی Auto Brightness و Auto-Lock در کنار 
جدیدترین آپدیت نرم افزاری استفاده کنند تا به مشکل مشابه گوگل پیکسل بر نخورده و عمر اولد را باال 

ببرند؛ همچنین اپل توصیه کرده است تا کاربران صفحه آیفون ایکس را در مدت زمانی طوالنی روی روشنایی 
کامل قرار ندهند؛ چرا که منجر به ســوختن پیکسل می شــود.در واقع آنچه اپل توصیه کرده نوعی تکذیبیه 

محسوب می شود که می تواند مقدمه بروز یک مشکل عمده برای این کمپانی شود. 

اولین مشکل بزرگ در آیفون ایکس پیدا شد

نتیجه آزمایش اولیه آیفون x خوب نبود

آزمایش های اولیه ای که توســط افراد مختلف روی آیفون X انجام شــده، نتایج خوبی نداشته  است. اپل سنسور 
تشخیص اثر انگشــت یا Touch ID را از روی این گوشــی حذف کرد و به جای آن از سنسور تشخیص چهره 
سه بعدی یا Face ID اســتفاده کرده است. شــرکت مذکور در زمان معرفی این گوشی ادعا کرد که سرعت 
سنسور تشخیص چهره بسیار سریع تر از Touch ID است، اما آزمایش های اولیه خالف این موضوع را نشان 
می دهند.گفته شده سرعت سنسور Face ID در مقایســه با Touch ID کمتر است و برای اینکه این 

ادعا ثابت شود زمان سنجی صورت گرفته است. در اطالعات به دست آمده سنسور تشخیص چهره 
در مدت زمان ۱/8ثانیه صورت کاربران را تشــخیص می دهد و قفل گوشی را باز می کند، اما 

سنسور تشخیص اثر انگشت تنها در 0/9۱ثانیه متوجه اثر انگشت می شود و گوشی را 
باز می کند.در حالی که تفاوت سرعت این دو سنسور کمتر از ۱ ثانیه است، 

خیلی کاربران زیاد از آن راضی نیستند. 

 UPS بار یک کامیون شرکت
)یک شرکت فعال در حوزه لوجستیک( که 

در شهر سان فرانسیسکو اطراف یکی از فروشگاه های 
اپل پارک شده بود به سرقت رفته است. این کامیون بیش از 

۳00 آیفون X را حمل می کرده و ارزش محموله به سرقت رفته 
حدود ۳۷0 هزار دالر است. ظاهرا این واقعه بین ساعت ۱۱:۱5 

تا ۱۱:۳0 صبح در روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داده است. 

سرقت محموله 
آیفون  x به ارزش بیش 

از یک میلیارد تومان

وبســایت تخصصی 
تعمیرات iFixit برای اولین 

بار تمام اجزای آیفون X را از هم 
جدا کــرده و فیلمــی از روند آن را 

منتشر کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میل، در این فیلم طراحی هوشمندانه 
اپل در تنظیم فضای داخلی گوشــی مشــاهده  
می شــود. در کل متخصصان در زمینه قابلیت تعمیــر به این آیفون 
امتیاز ۶ از ۱0 داده اند و اگر بتوان چســب قدرتمند آن را در داخل 

باز کرد، تعویض صفحه نمایش و باتری آن زیاد دشوار نیست و 
البته باید پیش از آن دوربین بسیار حساس آن را به گونه ای 

برداشت که آسیبی نبیند و این موضوع چالشی مهم 
محسوب می شود.

کالبدشکافی 
 x  آیفون 

برای اولین بار

x حاشـیه هـای گـوشی آیـفون

 نوزادان توانایی پیش بینی
وقوع رویدادها را دارند

طبق یک مطالعه جدید، نوزادانی که به سن شش ماهگی می رسند 
 توانایی ارزیابــی احتمال وقــوع رویدادهای مختلــف را دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان به نوزادانی که در 
سن ۱8 ماهگی قرار داشتند، کلیپ های متحرکی را نشان دادند 
که در آن یک دستگاه پر از توپ های دو رنگ به رنگ های آبی و زرد 
وجود داشت. تعداد توپ های آبی بیشتر و تعداد زردها کمتر بود.این 
مطالعه نشان داد که نوزادان قادر به تعیین اینکه کدام رنگ بیشتر 
نمایش می شود را داشتند.طی یک پژوهش، مشخص شده کودکانی 
که در ســن چهار ماهگی قرار دارند قادر به انجام این کار نبودند و 
به نظر نمی رسد که هنوز نســبت به این اطالعات حساس باشند.

در شــش ماه اول زندگی، نوزادان قادر به کسب اطالعات در مورد 
رویدادهایی که یکی بعد از دیگری اتفاق می افتد، هستند. محققان 
همچنین این آزمایش را با توپ های قرمز و سبز نیز انجام دادند تا 

اطمینان حاصل شود که رنگ در جلب توجه نوزادان نقشی ندارد.

 سیستم جدید آتش نشانی 
با توان خاموش کردن سه ضلع آتش

محققان یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری البرز 
موفق به تولید سیســتم جدید آتش نشانی با توان خاموش کردن 
ســه ضلع آتش به صورت همزمان و قابل استفاده در هر درجه ای 
از حــرارت بدون نیاز به نزدیک شــدن به حریق، شــدند.حمید 
گروســی، محقق طرح در گفت وگو با ایسنا در خصوص سیستم 
جدید آتش نشانی،  اظهار کرد: معموال در زمان آتش سوزی عمال 
در حریق های خیلی گسترده با حرارت های باال نمی توانیم آتش 
را خاموش کنیم، از این رو ســعی کردیم با اختراع »دستگاه آتش 
خاموش کن با کف مخصوص« موادی را مورد استفاده قرار دهیم 
که سه ضلع مثلث آتش را همزمان خاموش کند.وی افزود: به عنوان 
مثال طی آزمایشــی که انجام دادیم، ۲۲0 لیتر گازوئیل را که سه 

دقیقه در حال سوختن بود، در 8 ثانیه خاموش کردیم.

حذف گازهای گلخانه ای با 
نانوجاذب های دانشگاه علم وصنعت 

محققان دانشــگاه علم و صنعــت با اجرای تحقیقاتــی موفق به 
 ارائه راهکاری بــرای کاهش گازهای گلخانــه ای از طریق جذب

دی اکسید کربن شــدند. دکتر منصور انبیاء، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علم و صنعت ایران و از محققان طرح در این باره گفت: 
با توجه به حجم فعالیت های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی در 
ایران بررسی و به کارگیری روش های مرسوم و همچنین روش های 
جدید برای جداسازی دی اکسید کربن از جریان های گازی مختلف 
و هوا امری اجتناب ناپذیر اســت.انبیاء مهمتریــن کاربرد مواد 
نانومتخلخل را در فرآیندهای جداسازی دانست و خاطرنشان کرد: 
مواد نانو متخلخل با پتانسیل فوق العاده باالیی که برای استفاده در 
فرآیندهای جداسازی دارند، به عنوان یکی از امیدوارکننده ترین 

ابزارها برای این گونه فرآیندها شناخته شده اند.

دانش نامهویژه 

آیفون x  این روزها ســر و صدای 
زیادی به پا کرده اســت. به بهانه 

مانور قدرتمند این گوشی تازه از راه 
رسیده، با هم نگاهی به حاشیه های 

جدیدترین پرچمدار اپل می اندازیم:
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مدیرکل دفتر امور روستایی 
استانداری اصفهان منصوب شد

محســن مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان، در  نخستین انتصاب دســتگاهی خود، محسن شهرضا
گالبی، فرماندار شهرضا را به سمت مدیرکل دفتر امور روستایی و 

شوراهای اسالمی استانداری اصفهان منصوب کرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان تیران و کرون عنوان کرد:

 جذب بیش از ۳۰۰حامی 
کمیته امداد 

گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از یک تیران و کرون مدیر کمیته امداد شهرســتان تیران و کرون 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی به نیازمندان تیران و 

کرون پرداخت شده است. 
علی طالبی افزود: ارائه تسهیالت بانک و همکاری بانک های عامل 
شهرســتان با اســتفاده از منابع درآمدی کمیته امداد انجام می 
شود که عالوه بر رفع نیازهای مســکن و درمان، به ایجاد فرصت 
های شــغلی نیز اختصاص می یابد که در ســال جاری بخشی از 
 این تسهیالت تخصیص یافته اســت و مابقی در طول سال انجام 

می شود. 
وی بیان داشــت: بیش از ۶۰۰ بسته حمایتی با مشارکت خیران و 
منابع کمیته امداد و با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون ریال در بین 
خانواده های نیازمند توزیع شد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
امسال بیش از ۳۰۰ حامی در قالب فعالیت های کمیته امداد در ماه 

مبارک رمضان جذب شده اند.

رییس اداره جهاد کشاورزی دهاقان خبرداد:

برداشت ۳۰ تن پسته از مزارع 
شهرستان

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان  از آغاز برداشــت پســته از مزارع شهرستان دهاقان
خبرداد. امیر صفرپور با بیان این مطلب اظهار داشت: پیش بینی می 
 شــود ۳۰ تــن محصــول پســته از مــزارع دهاقان برداشــت 

شود. 
وی افزود: شهرستان دهاقان دارای ۶۵ هکتار از باغات پسته بارور و 
غیر بارور است که تجمیع کشت آن با توجه به مساعد بودن شرایط 

آب و هوایی در منطقه قمبوان خواهد بود.

با مسئوالن

نمایشگاه

 حضور خبرنگاران لنجان 
در نمایشگاه مطبوعات

جمعی از خبرنگاران و اصحاب  فعال رســانه هــای گروهی لنجان
شهرستان لنجان و خبرگزاری های استان اصفهان 
به سرپرســتی محمدرضا شــریفی، پیشکسوت 
مطبوعات شهرســتان لنجان، از بیست و سومین 
نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور در 

مصالی امام خمینی)ره( تهران بازدید کردند.
 خبرنگاران لنجان و اصفهان در این بازدید با حضور 
در غرفه روزنامه های سراســری و محلی، ضمن 
آشنایی با روند انتشار نشــریات در نقاط مختلف 
کشور، با مدیران مسئول، خبرنگاران، سردبیران، 
دبیران تحریریه و دســت انــدرکاران تعدادی از 
غرفه های مستقر در نمایشگاه به بحث و تبادل نظر 
و انتقال تجربیات در زمینه تولید،تحلیل محتوا و 
ارتقای سطح سواد رسانه ای در بین اقشار مختلف 
جامعه، نهادهــای دولتی، مردمــی و بخش های 

خصوصی پرداختند.
 هیئت اعزامی از خانواده بزرگ رسانه شهرستان 
لنجان، در حاشــیه این بازدید، با دکتر اسفندیار 
معتمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و چهره های 
فرهنگی و علمی کشــور که اصالتا لنجانی است، 

دیدار و گفت وگو کردند. 
خبرنگاران لنجان در این سفر همچنین با حضور در 
مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره(، با آرمان های 
بنیان گذار انقالب اســالمی تجدید پیمان کرده 
و ســپس با تشرف به مســجد مقدس جمکران و 
زیارت قبر مطهــر حضرت فاطمــه معصومه)ع( 
در قم و دعا جهت ســالمتی و تعجیــل در ظهور 
آقا امام زمان)عج(، شــفای همه مریضان اســالم 
و آمــرزش و رحمــت الهی جهت درگذشــتگان 
 خانواده اهالی رسانه، به این مراسم معنویتی خاص

 بخشیدند.

ارائه تسهیالت به دهیاری ها جهت اشتغال زایی در 
روستاها

عباس نظام االســالمی در ادامه، تحقق ایــن مهم را در گرو 
تالش شوراها و مشــارکت فعال جوانان روســتاها دانست 
و افزود:  نمونه بارز این مســئله، روســتای دره بید است که 
دهیار آن با استفاده از حسینیه روستا، یک کارگاه خیاطی، 
راه اندازی و برای ۲۰ نفر از زنان روســتا اشتغال زایی کرده 

است.
نظام االسالمی با بیان اینکه دهیاران و اعضای شورا می توانند 

از کمترین امکانات روستا اســتفاده کرده و کارهای بزرگی 
انجام دهند، افــزود: همچنین دهیار این روســتا در حمام 
عمومی این روســتا کالس آموزش زبان انگلیســی برگزار 
کرده و تعداد ۱۵ نفر از ساکنان روســتا در  آن آموزش می 
بینند. بخشــدار بخش مرکزی فریدن در ادامه، از پرداخت 
تســهیالت به دهیاری ها خبر داد و افزود:  با استفاده از این 
امکان پیش آمده می توان اشتغال ایجاد کرده و ضمن تجهیز 
دهیاری، از مهاجرت جوانان روســتاها نیز جلوگیری کرد. 
نظام االسالمی با اشــاره به دوره های آموزشی برگزار شده 

برای شوراها  گفت: یکی از برنامه های پیشرو برگزاری مداوم 
جلسات توجیهی، آموزشی و هم اندیشی  برای رؤسا و اعضای 
شوراهای روستاهاست تا امور جاری طبق قانون انجام گیرد.

تشکیل هیئت تطبیق بر مصوبات شوراها برای 
نخستین بار

نظام االسالمی از تشکیل هیئت های اندیشه ورز در روستاها 
خبر داد و  بر لزوم پاسخ به مکاتبات بخشداری در اسرع وقت، 
اضافه کاری و صدور حکم دهیاران، معرفی نماینده شورا برای 
کمیسیون معامالت دهیاری، پیگیری اسناد اماکن عمومی به 
نام دهیاری، ارسال گزارش عملکرد دهیاری در پایان هرماه به 
شورا و تایید آن توسط شورا و ارسال به بخشداری و ممنوعیت 
تخفیف عوارض توسط شورا تاکید کرد. بخشدار بخش مرکزی 
فریدن، با اشاره به تشکیل  هیئت تطبیق بر مصوبات شوراها 
در بخش مرکزی افزود: تمام مصوباتی که از شورای اسالمی 
روستاها یا بخش ارسال می شــود باید در هیئت تطبیق بر 
مصوبات شورای اسالمی روستا-بخش، مطرح و بررسی شود.

وی یادآور شد: تا به حال این مهم انجام نگرفته بود که برای 
اولین بار در بخش مرکزی این هیئت تشکیل شد و تاکنون دو 
جلسه در این خصوص برگزار شده است؛  لذا شوراهایی که 
تاکنون صورت جلسات خود را به بخشداری و شورای بخش 

ارسال نکرده اند، حتما اقدام الزم را انجام دهند.
ارجاع تخلفات شــوراها به هیئت حل اختالف 

شهرستان
نظام االســالمی تاکید کرد: عدم تشکیل جلســه و ارسال 
صورت جلسات، تخلفی است که حتما بر اساس قانون، بررسی 

و به هیئت حل اختالف شهرستان ارجاع داده می شود.
وی افزود: آمار نهایی هیئت تطبیق بر مصوبات شــوراهای 
روستا و بخش، در پایان هرماه نیز به قوه قضائیه، فرمانداری، 
دادگســتری و دفتر امور روستایی و شــوراهای استانداری 
ارسال می شود. بخشــدار بخش مرکزی فریدن در ادامه به 
مناسبت های سال اشاره و بیان کرد: دهیاران از همان ابتدای 
سال بنرهای مناسبت ها را آماده و یک روز قبل از هر مناسبتی 
نصب کنند. نظام االســالمی در پایان تاکید کرد:  الزم است 
تمام دهیاران تابلو یا بنــر روزهای کاری خود را جلوی درب 
دفتر دهیاری نصب کنند و چنانچه از دهیاری خارج می شوند 
به رییس یا یکی از اعضای شورا اطالع دهند و در صورتی که 
قصد خروج از روســتا را دارند عالوه بر هماهنگی با شورا، به 

بخشداری هم اعالم کنند.

فریدن  بخشدار بخش مرکزی فریدن با تاکید بر اهمیت موضوع اشتغال در روستاها، اظهار داشت:      
با توجه به اینکه اعتبارات خوبی از طرف صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته 

شده است، می توان با استفاده از این تسهیالت، اشتغال زایی خوبی در روستاها ایجاد کرد.

بخشدار بخش مرکزی فریدن خبر داد:

اعطای تسهیالت اشتغال زایی به دهیاران

مدیرعامل ســازمان عمران و بهســازی  کاشان
شهرداری کاشــان با بیان اینکه در ۶ماهه 
نخست امســال۱۵میلیارد ریال اعتبار صرف مرمت و بهسازی 
بافت تاریخی کاشــان شده اســت، بیان کرد: این پروژه شامل 
یخچال طبیعی واقع در قلعه جاللی، گذر قلع گر واقع در خیابان 
فاضل نراقی و گذر درب یالن واقع در خیابان درب اصفهان بوده 

اســت. ابوالفضل ســاروقیان افزود: همچنین کتابخانه آیت ا... 
کاشــانی واقع در خیابان درب اصفهان، محــور منتهی به گذر 
آب انبار خــان، گذر درب فین، خانه تاریخی آل یاســین، خانه 
تاریخی رضوی، طراحی حیاط چهارم خانه عباسیان، مرمت و 
بهســازی محور کوی امامت، بازســازی و رفع خطر بام خانه 
مزرعتی، بدنه سازی و مرمت گذر محور زیارت گلچقانه و مرمت 

و بهســازی آب انبار دارکوب، در۶ ماهه نخست امسال مرمت و 
بهسازی شده است. وی ادامه داد: این سازمان طی ۶ماهه نخست 
سال ۹۶ با اعتباری بالغ بر۲۰میلیارد ریال زیرسازی و راهسازی 

معابر انتهای بلوار صنعت و معابر مسکن مهر را انجام داده است.
ســاروقیان گفت: در ۶ماه نخســت امســال اعتباری بالغ بر 
۱۰ میلیــارد ریال بابــت احداث ســاختمان های ســتادی 
 شــهرداری منطقه یک و انتظامــات و اداری پارک شــهربانو

هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان خبرداد:

 اعتبار۱۵میلیارد ریالی برای مرمت بافت تاریخی شهرستان

تحدید حدود عمومی
8/477 شــماره صادره: 1396/8/11-1396/03/433159 
آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی تحدید حدود عمومی قســمتی از امــالک حوزه ثبتی 
اردســتان واقع در بخش 17 ثبت اصفهان بموجب ماده 14 
قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود ابنیه و امالک مشروح 
ذیل واقع در حوزه ثبتی اردســتان از ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به 
صاحبان امالک ومجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنهــا در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
دهستان گرمسیر اردستان

الف-  شهر اردستان به شــماره یک اصلی گرمسیر و شماره 
های فرعی زیر

4316/1- سید محمود رحیمی فرزند سید عبدالعظیم و غیره 
ششدانگ یکدرب باغ مجزی شده از شماره 4316 

14923- مرتضی فدائی اردســتانی فرزند محمد- ششدانگ 
قطعه زمین محصور

14924- مرتضی فدائی اردســتانی فرزند محمد- ششدانگ 
قسمتی از ساختمان دامداری

روز شنبه 1396/9/11 
ب-  شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و شماره های فرعی زیر

233- محمدرضا امیر زادگان فرزند درویش و غیره ششدانگ 
یکبابخانه

611 – فرزانه انصاریان فرزند حسین و غیره ششدانگ یکدرب 
باغ

955- ناصر فروغی فرزند قدمعلی و غیره ششــدانگ قطعه 
ملک 

1091- ناصر فروغی فرزند قدمعلی و غیره ششــدانگ قطعه 
ملک مشهور به پهلوان

1093- ناصر فروغی فرزند قدمعلی و غیره ششدانگ قطعه 
روزهای یکشنبه و دوشنبه 1396/9/12 و 1396/9/13 

ج- شهر موغار 62 اصلی و شماره های فرعی زیر
222- اداره محترم اوقاف وامور خیریه اردستان- ششدانگ باغ 

مزروعی از موقوفات شیخ عارف
945- سید محسن نماز کن فرزند سید ابوالقاسم- ششدانگ 

یک قطعه زمین
1036- خانم فاطمه ایــزدی دختر مرحــوم نصراله و غیره 

ششدانگ قطعه ملک
روز سه شنبه 1396/9/14 

که به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شــد اعتراضــات مجاورین و 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجملس تعیین حدود 
 فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده

 واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره
 بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصــالح قضائی 
 گواهــی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به این اداره تســلیم

 نماید. 
تاریخ انتشار روز: 1396/8/16 

م الف: 309 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
اردستان 

ابالغ رای
8/259 شــماره دادنامه: 9609970351301090 شــماره 
پرونده: 9609980351300502 شــماره بایگانی شــعبه: 
960583 خواهان: خانم سمیه اســماعیلی مال خلیفه فرزند 
عبدا... با وکالت آقای حســام الدین صادقی فرزند محمود به 
نشانی اســتان اصفهان- شهرســتان خمینی شهر- خیابان 
طالقانی- جنب کالنتری 12 ساختمان تجاری اداری عرشیا 

طبقه سوم همراه 09103520944، خوانده: آقای مهدی علی 
مهری فرزند علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم سمیه اسماعیلی مالی خلیفه فرزند عبدا... با وکالت  آقای 
حســام الدین صادقی به طرفیت آقای مهــدی علی مهری 
فرزند علی به خواســته اعســار از پرداخت هزینه دادرسی، با 
این توضیح که خواهان در دادخواســت تقدیمی اظهار داشته 
با توجه به عدم کفایت دارایی قادر به پرداخت هزینه دادرسی 
نمی باشــد و جهت اثبات مدعای خود به استشهادیه پیوست 
دادخواست و شهادت شهود استناد نموده و شهود تعرفه شده 
متفقا اظهارات خواهان را مــورد تایید و تصدیق قرار داده اند، 
لذا دادگاه مستند به مواد 504، 506، 505 و 507 و 511 قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم به قبول اعسار موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
 اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 23934 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/261 شــماره دادنامه: 9609970351300981 شــماره 
پرونده: 9609980351300198 شــماره بایگانی شــعبه: 
960226 خواهان: خانم مریم ســیامکی فرزند رمضانعلی به 
نشانی استان اصفهان- شهر اصفهان- کهندژ، خوانده: آقای 
سعید شــریف آرا فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست مریم ســیامکی فرزند رمضانعلی به طرفیت آقای 
سعید شــریف آرا فرزند علی اصغر به خواسته صدور حکم به 
اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 940385 مورخ 
94/3/16 نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه 
رسیدگی اظهار داشته که قادر به پرداخت محکوم به بصورت 
یکجا نمی باشد و جهت اثبات مدعای خود به شهادت شهود و 
معرفی لیست اموال خود اقدام نموده است لذا دادگاه با توجه به 
وضعیت وی و شهادت شهود و لیست اموال ارایه شده از سوی 
خواهان خواسته وی را مقرون به صحت تلقی دانسته لذا مستند 
به مفهوم مواد 8 و 9 قانون نحوه محکومیت های مال مصوب 
1394 حکم به پذیرش اعسار خواهان از قرار پرداخت ماهیانه 
مبلغ ســه میلیون ریال و پس از آن حق الوکاله وکیل در حق 

خوانده صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 23932 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )226 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/265 شــماره دادنامه: 9609970352901450 شــماره 
پرونده: 9509980365501861 شــماره بایگانی شــعبه: 
960068 شاکی: آقای حسین مردانی فرزند عباسعلی با وکالت 
آقای علیرضا دروگــر فرزند عادل به نشــانی بلوار 45 متری 
انقالب- طبقــه فوقانی بانک صــادرات، متهمین: 1- آقای 
محسن ایزدی 2- آقای احمد یمانی 3- آقای فروتن همگی 
به نشانی اصفهان خ کاوه خ آزادی کوچه ش ملکیان مجتمع 
مســکونی کاج منزل ایزدی، اتهام هــا: 1- تحصیل مال از 
راه نامشــروع) اخاذی( 2- خیانت در امانت یک فقره چک، 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصــوص اتهام های آقایــان 1- احمد یمانی 2- 
محسن ایزدی و 3- فروتن که مشخصات بیشتری به لحاظ 
متواری بودن آنها در دسترس نمی باشد همگی دائر بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت حسب شکایت آقای 
علیرضا دروگر فرزند عادل اصالتًا و نیز به وکالت از سوی آقای 
حسین مردانی فرزندعباسعلی، با توجه به محتویات پرونده و 
تحققات معموله و مراتب اعالمی از سوی دادسرای اصفهان 
و اظهارات شــاکیان پرونده و عدم حضور متهمان پرونده در 
دادسرا و در جلسه رســیدگی دادگاه و قرائن موجود درپرونده، 
به اســتناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 
و ماده 2 قانون تشــدید مجازات مرتکبین کالهبرداری، هر 
یک از متهمان موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری 
بابت خیانت در امانت و نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری و 
به رد مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال در حق شاکیان 
پرونده بابت تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می نماید 
و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظرخواهی می باشــد. م الف: 23917 شعبه 103 
دادگاه کیفری دو شر اصفهان) 103 جزایی سابق( )295 کلمه، 

3 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2279 | November 07,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2279 | سه شنبه 16 آبان 1396 | 18 صفر 1439

درشهر

اخبار

 جاذبه های گردشگری زمستانه
 در انتظار تخصیص بودجه

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: جاذبه های گردشگری 
زمستانه استان که برای گردشگران حادثه خیز بوده اند در انتظار 

تخصیص اعتبار هستند.
حیدر صادقی اظهار کرد: در حال حاضر مکان های ناشــناخته 
موجود در استان بیشتر مورد توجه گردشــگران واقع می شود 
که بیش از 10 کانون گردشگری اســتان در اولویت ایمن سازی 

مسیر هستند.
وی با اشــاره به اینکه اعتبار ملی برای ایمن ســازی سواحل در 
نظر گرفته می شــود ولی برای مســیرهای کوهستانی اعتباری 
تخصیص داده نمی شــود، افزود: بــه طور متوســط هر کانون 
گردشگری برای ایمن سازی مسیر، 250 تا 300 میلیون تومان 
 اعتبار نیاز دارد که تاکنون اعتباری برای آنها تخصیص داده نشده

 است.

 اعزام بیش از دو هزار دانش آموز 
چهارمحالی به اردوهای راهیان نور

کارشناس امور بســیج دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری از اعزام بیش از دو هزار دانش آموز استان 

به اردوهای راهیان نور خبر داد.
محمد نظری با اشــاره به اینکه در سال تحصیلی جاری  دو هزار 
و 41  نفر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند، افزود: از این تعداد 
هزار و 680 دانش آموز پسر، 127 معلم، تقریبا 25 نفر روحانی و 

حدود 45 راوی بودند.
نظری با بیان اینکه راویان برای روایت عملیات های دوران هشت 
سال دفاع مقدس دانش آموزان را همراهی کردند، تصریح کرد: 
از آغاز ســال تحصیلی تا نیمه نخســت اســفندماه امسال طی 
 چندین مرحله دانش آموزان استان به اردوهای راهیان نور اعزام 

می شوند.
وی اضافه کــرد: دانش آمــوزان از 20 مهر ماه تــا 12 آبان ماه 
امســال در یک مرحله به مناطق جنوب کشــور شــامل اروند 
 کنــار، شــلمچه، هویــزه، دوکوهــه و معــراج شــهدا اعزام

 شدند.

تشییع پیکر مطهر سه شهید 
در شهرکرد

صبح دیروز پیکر مطهر ســه شــهید دوران دفاع 
مقدس با حضــور گســترده مــردم والیتمدار و 
شــهیدپرور و مســئوالن چهارمحال و بختیاری، 
تشــییع شــد. پس از تشــییع این ســه شهید، 
در جوار امامــزادگان دو خاتــون)س( نماز میت 
 توســط حجت االسالم و المســلمین نکونام اقامه

 شد.
گفتنی است؛ پیکر مطهر شهیدان علیرضا روشن، 
محمدرضــا توکلی زانیانی و علیمــراد ناصری که 
از شهدای ژاندارمری)ناجا( هســتند و در منطقه 
زبیدات به فیض شــهادت نائل آمده انــد؛ پس از 
گذشت سه دهه، توسط کمیته تفحص، شناسایی 
شد. الزم به ذکر است که مراسم خاکسپاری این سه 

شهید بزرگوار در زادگاهشان برگزار می شود.

نایب رییس شورای اسالمی 
استان انتخاب شد

یوســف اســالمی، مدیرکل دفتر امور شــهری و 
شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
ابراهیم غیبی حاجیور به مدت یک سال و با اکثریت 
آرا به عنوان نایب رییس و سخنگوی شورای اسالمی 

چهارمحال و بختیاری انتخاب و معرفی شد.

ممنوعیت تردد در محور های 
شهرکرد به خوزستان

رییــس پلیــس راه چهارمحــال و بختیــاری از 
ممنوعیت تردد اتوبوس در محور های شــهرکرد 
به خوزســتان خبر داد.ســرهنگ دوم رحمت ا... 
نجفی گفت: از روز گذشته تا 23 آبان تردد اتوبوس 
در محور شهرکرد، بروجن، لردگان به ایذه و اهواز 
و بالعکس ممنوع اســت.  وی با بیــان اینکه این 
ممنوعیت تا 23 آبان ماه جاری ادامه دارد افزود: در 
این مدت تردد اتوبوس ها از جاده جایگزین اصفهان، 

خرم آباد به اهواز صورت می گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی،  زاینده رود
خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
چهارمحال و بختیاری ، سکته مغزی را از علل اصلی مرگ و 
میر و ناتوانی در سراسر جهان عنوان کرد و گفت: مطالعات 
نشان می دهد که حدود 70 درصد بیماران سکته مغزی قادر 
به بازگشت به محل کار خود نیستند و حدود 30 درصد نیز 

برای راه رفتن نیاز به کمک دارند.
دکتر محسن درخشــان تصریح کرد: به طور متوسط 10 تا 
15 درصد افرادی که به ســکته های مغزی مبتال می شوند 
در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند و 60 تا 70 
درصد بیماران با درمان مناسب می توانند زندگی مستقلی 

داشته باشند.
به گفته وی، بر اساس بررسی های انجام شده روزانه 250 تا 

300 نفر در کشور دچار سکته مغزی می شوند. 
درخشان  اظهار داشت: عوارض ناشی از سکته مغزی شامل 
هزینه های درمانی و بازتوانی و از کارافتادگی قســمتی از 
نیروی کار مفید جامعه  ســاالنه هزینه هنگفتی را بر نظام 
 ســالمت کشــور و خانواده ها تحمیل می کنــد. از این رو 
راه انــدازی اقدامات مداخلــه ای که قادر باشــد با کاهش 
ناتوانی های ناشی از ســکته حاد مغزی هزینه ها را کاهش 
دهد از نظــر اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای اســت که 
رسیدن به این مهم مستلزم هماهنگی بخش های متعددی 
در حوزه درمان و بهداشت و حتی سایر حوزه های مدیریتی 

کشور است. 

معاون درمان این دانشگاه، با اشــاره به اجرای برنامه تحول 
نظام ســالمت از سه سال و نیم گذشــته در کشور افزود: از 
جمله بســته های خدماتی دولت در ایــن برنامه که کمتر 
ملموس بوده توجه به ســکته های مغزی با توجه به میزان 
باالی مرگ و میر و ناتوانی اســت که برای فرد هزینه های 

فراوان اقتصادی را در پی داشته است.
به گفته وی، در حال حاضر برنامه درمان پیشــرفته سکته 
های مغزی به صورت شــبانه روزی در 55 بیمارستان و در 
25 شهر کشــور در قالب طرح تحول نظام سالمت در حال 
اجراست که بیمارســتان آیت ا... کاشانی شهرکرد از استان 

چهارمحال و بختیاری جزو این بیمارستان هاست.
وی تصریح کرد: بیمارستان های منتخب واجد شرایط جهت 
اجرای طرح 724  موظف هستند که در 24 ساعت شبانه روز 
7 روز در هفته در کوتاه ترین زمان بعد از ورود بیمار سکته 
حاد مغزی، اقدامات و خدمات مورد نیاز را با حداقل هزینه 

برای بیمار به عمل آورند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: ساالنه حدود یک هزار 
نفر در این اســتان دچار بیماری های حــاد مغزی از جمله 

سکته مغزی می شوند.
ناتوانی از مهم ترین عوارض ســکته های مغزی 

است
مختصص مغز و اعصاب در چهارمحال و بختیاری،  ناتوانی را 

از مهم ترین عوارض سکته های مغزی برشمرد.

دکتر اصغر بیاتی افزود: میزان بروز سکته های مغزی با توجه 
به شرایط منطقه ای و ســبک زندگی افراد در هر منطقه از 
کشور متغیر است و عوارض برجای مانده از سکته های مغزی 

نیز بسته به میزان شدت آن در افراد متفاوت است.
وی با اشاره به فراهم شدن امکانات الزم برای ارائه خدمات به 
بیمارانی که دچار سکته مغزی شده اند در کوتاه ترین زمان 
ممکن در مراکز درمانی افزود: متاســفانه عدم آگاهی مردم 
موجب شده است بیمار زمانی به بیمارستان و مراکز درمانی 
مراجعه کند که زمان طالیی برای انجــام اقدامات درمانی 
گذشته و فرد دچار عوارض شــدید و ناتوانی ناشی از سکته 

مغزی شده است.
وی با بیان اینکه سکته های مغزی ناشی از نبود اکسیژن در 
مغز است، افزود: بسته به اینکه انسداد عروق مغزی در کدام 
قسمت از مغز باشد، عوارض متفاوتی در فرد ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: انسداد رگ ها می تواند به علت ایجاد لخته 
در رگ های مغزی یا در یک قسمت از اندام ها و ورود آن به 

ناحیه مغز ایجاد شود.
به گفته وی، افزایش فشار خون و پارگی و خونریزی مغزی 
نیز می تواند موجب بروز سکته های مغزی شود که درصد 

این نوع از سکته های مغزی کمتر است.
دکتر بیاتی اظهار داشت: عالئم سکته مغزی به طور ناگهانی 
ظاهر و می تواند شامل: سنگینی در تکلم،  انحراف صورت و 
دهان، سرگیجه و تاری دید شدید، کاهش سطح هوشیاری 
ناگهانی،  فلج یا ضعف در اندام یک سمت از بدن، تمام بدن و 

یا حتی یک طرف بدن شود.
وی گفت: تمامی این عالئم می تواند به طور ناگهانی و بدون 

درد ظاهر و با گذشت زمان گسترش پیدا کند.
دکتر بیاتی ، زمان را از مهم ترین نکات برای پاســخ فرد به 
روش های درمانی عنوان کرد و افــزود: بهترین زمان برای 
انجام اقدامات درمانی برای سکته های مغزی بعد از  3 تا 4 
ساعت است و با گذشت زمان بیشتر، احتمال موثر واقع شدن 
روش های درمانی برای درمان و بازتوانی فرد کمتر می شود.
این پزشک متخصص مغز و اعصاب، بهترین اقدام در برخورد 
با فردی که دچار سکته مغزی شده است را تماس با اورژانس 
 و اقدام برای رســاندن فرد به مرکز درمانی دانست و افزود: 
 در صورت بروز هر یک از عالئم مذکور مربوط به سکته مغزی
  فــرد بایــد در اســرع وقــت بــه مراکــز درمانــی

 مراجعه کند.
گفتنی اســت؛ هفتم تا پانزدهــم  آبان ماه ســال جاری  با 
هدف کاهش مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی با شعار 
»سکته مغزی سن و سال نمی شناسد« به عنوان هفته ملی 

پیشگیری و درمان سکته های مغزی نام گذاری شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 ساالنه یک هزار نفر در این استان به بیماری مغزی دچارمی شوند

تحدید حدود اختصاصی
8/455 شــماره صادره : 1396/42/433278- 1396/8/11 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 2720 فرعی مجزا شده از 4348/90 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد علی 
زمانی فرزند شیرمحمد آقای عباســعلی زمانی گندمانی فرزند شیر محمد در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 25434 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  )155 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/234 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 8855/1 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام جهانگیر رفیعی سندگانی فر زندعباسقلی در 
جریان ثبت است و رای شماره 4472 مورخ 1396/04/21 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/09/08 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی 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:24808 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)261 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/343 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 10393/3606 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهره دال خال فر زند تقی در جریان 
ثبت است و رای شماره 4278 مورخ 1396/04/18 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 1396/09/13 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:25072 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)262 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/317 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پالک 11548/3277 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ایرج رحمان فر زند پرویز در 
جریان ثبت است و رای شماره 539 مورخ 1396/01/19 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 1396/09/08 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:24938 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)262 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/360  شمسی علی زاده بهرامی دل دارای  شناسنامه شماره 158 به شرح دادخواست 
به کالسه  1595/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرضا ملک قصاب به شناسنامه 1291 در تاریخ 94/5/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر، یک دختر، یک همسر دائمی به اسامی: 1- پویا ملک، ش.ش 1049 نسبت 
با متوفی فرزند 2- آزاده ملک، ش.ش 5120 نسبت با متوفی فرزند 3- شمسی علی 
زاده بهرامی دل، ش.ش 158 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: 24485 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/514 شماره نامه: 9610113633600767 شماره پرونده: 9609983633600478 
شماره بایگانی شعبه: 960483 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 960483 به آقای تورج جهان فضا فرزند غالمرضا 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن آقای 
مسعود کاوهی ســدهی فرزند غالمعلی به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان 
رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 96/09/29 ساعت 9 
صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 

ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از رونامه های کثیراالنتشار درج می شــود. م الف: 5602 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/491 کالســه پرونده 244/96 حل 2 شــماره دادنامه: 1078-96/7/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: نوراله هاشم زاده به 
نشانی خمینی شهر بلوار اشرفی اصفهانی روبروی CNG کاشی پرسپولیس، خوانده: 
1- ســلیمان کریمی 2- محمدرضا نصراصفهانی هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان نوراله هاشــم زاده فرزند محمــد به طرفیت خواندگان ســلیمان کریمی و 
محمدرضا نصر اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 13212820-1395/6/30 بانک سامان که خوانده ردیف اول صورت 
و خوانده ردیف دوم ظهر آن را امضا کرده اند بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مال حظه اصل چک و گواهی عدم 
پرداخت در ید خواهان که ظهور در ید خواندگان دارد واینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده 
است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به پرداخت تضامنی 
مبلغ 31/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 1/137/500 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکــوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی می باشد. م الف:5606 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  )295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/475 شماره نامه: 9610113633200987 شماره پرونده: 9509983633201139 
شماره بایگانی شعبه: 951152 از دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 951152 به آقای محمد کرمی ورنامخواستی فرزند 
اســماعیل خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن آقای مجید وطن خواه فرزند محمد علی به خواسته مطالبه وجه چک و در جریان 
رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز یکشــنبه مورخ 96/10/24 ساعت 
10صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال 
دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این 
آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5608 شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

8/490 شــماره نامه: 9610113630401641 به موجب اجراییه صادره از شعبه 2 

شورای حل اختالف تیران و کرون در پرونده کالســه 659/95 شعبه اجرای احکام 
حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران، محکوم له حسین فدایی فرزند رضا 
با وکالت هادی عباسی هفشــجانی و محکوم علیه داریوش شــهیدی عزیزآبادی 
فرزند حسن با وکالت حمید مظاهری مبنی بر فروش مال غیر منقول زیر که حسب 
درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی و 
توصیف اجمالی گردیده است مورد مزایده عبارت است یک ملک قولنامه ای به آدرس 
روستای عزیزآباد- شمال جاده کمربندی نجف آباد به شهرکرد ومرغداری صدری به 
مساحت 5000 متر مربع که از طریق قولنامه عادی از آقای حسن شهیدی در تاریخ 
86/1/16 خریداری نموده است که طی بازدید صورت گرفته وضعیت موجود زمین 
بصورت بایر و قطعه زمین مورد نظر دارای حق انتفاع از مشــاعات آب چاه – استخر 
آب و برق می باشــد که قیمت عرف روز زمین با امتیازات متعلقه از قرار هر متر مربع 
120/000 ریال و بابت 5000 متر مربع زمین مبلغ )600/000/000( ششصد میلیون 
ریال معادل شصت میلیون تومان کارشناسی و برآورد می گردد و مقرر گردید اموال 
موصوف در مورخه سه شــنبه 96/8/30 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق 
مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران به فروش 
برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صنــدوق دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شــود. م الف: 309 شعبه 2 
اجرای احکام حقوق شوری حل اختالف دادگستری تیران وکرون )316 کلمه، 3 کادر(

مزایده اموال غیر منقول 
8/512 اجــرای احکام حقوقی شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961319 ج / 6 له زینب گرگانی و علیه عباس ترابی 
مبنی بر مطالبه مهریه در تاریخ 96/9/11 ســاعت 9 صبــح در محل اجرای احکام 
دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی پارکینگ شاهد مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. لیست اموال مورد مزایده: سواری پژو 
206 به شماره انتظامی 815 و 48 ایران 13- مدل 1387- برنگ خاکستری شماره 
موتور 14187016959 شماره شاسی 109629، نظریه کارشناسی: از وسیله فوق در 
پارکینگ شاهد اصفهان بازدید برابر سابقه از مورخ 96/1/17 توقیف بوده- گیربکس 
و موتور خاموش بود- اســناد و مدارک رویت نگردید- بعلت بسته بودن دربها و نبود 
سوئیچ احراز اصالت مقدور نگردید- درب موتور تو رفتگی داشت-  کلگیر جلو سمت 
چپ تو رفتگی داشت- گلگیر عقب سمت راســت خوردگی دارد- درب عقب سمت 
راست خراشیدگی دارد- شیشه جلو  شکسته بود- الستیک ها 60 درصد سالم قیمت 
پایه کارشناســی وســیله با توجه به وضعیت ظاهری و مدل خودرو جهت فروش به 
صورت مزایده حدودا مبلغ 170/000/000 ریال ) هفتصد میلیون تومان( ارزیابی می 
گردد. م الف: 25141 شــعبه 6 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان )283 

کلمه، 3 کادر(
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فوریت های پزشکی استان اصفهان
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهــان گفت: 
۸۴درصد از امدادخواهان در استان اصفهان در سه 
ماهه گذشته امسال از خدمات اورژانس 
پیش بیمارستانی این استان رضایت 

داشتند.
غفور راســتین اظهار کرد: یکی 
از وظایف واحــد روابط عمومی 
اورژانــس پیش بیمارســتانی، 
نظرســنجی از امدادخواهــان و 
تکریم آنهاست که این کار به صورت 
روزانه انجام می شود. وی افزود: در این 
روش، هر روز برای ۱۰ درصد از خدمت گیرندگان 
اورژانس در سطح استان، پیامکی با محتوای میزان رضایت آنها 
درخصوص امدادرسانِی انجام شده ارسال می شود و مخاطب باید 
به جمله ای مبنی بر اینکه »با توجه به امدادخواهی اخیر شما از 
اورژانس ۱۱۵، میزان رضایت خود را با ارســال یک شماره اعالم 
نمایید« پاســخ دهد و یکی از گزینه های کامــال راضی، راضی، 
ناراضی و کامال ناراضی را انتخاب کند. مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان تاکید کرد: درحال حاضر، نتایج نظرسنجی 
۳ ماهه گذشته، رضایت ۸۴ درصدی عموم مردم استان از خدمات 

اورژانس ۱۱۵ اصفهان را نشان می دهد.

اختصاص۳۶ میلیارد و۵۳۳ میلیون 
تومان به اشتغال مددجویان اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امســال 
تاکنون ۲ هزار و ۲۱۶ طرح پایدار اشــتغال، با 
اعتبار ۳۶ میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان، 

برای مددجویان ایجادشده است.
حمیدرضــا شــیران مدیــرکل 
کمیته امــداد اســتان اصفهان 
بابیــان اینکــه ایجاد اشــتغال 
برای مددجویــان تحت حمایت 
ایــن نهــاد یکــی از رویکردهای 
اصلــی کمیته امداد اســت گفت: از 
ابتدای امســال تاکنون دوهــزار و ۲۱۶ 
طرح پایدار اشــتغال با اعتبار ۳۶ میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان 
برای مددجویان ایجادشــده اســت.۲۱میلیارد و ۵۲۷میلیون 
تومان از محل تســهیالت قرض الحســنه بانک ها و ۱۴ میلیارد 
و ۱۹۱ میلیون تومان از محــل اعتبارات منابــع کمیته امداد، 
۴۵ میلیون تومان از محل صندوق توســعه ملی و ۲۹۰ میلیون 
تومان به صورت تلفیقی )امــدادی و بانکی(، به مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شده است. شیران 
یادآور شــد: مددجویان تحت حمایت، با فراگیری آموزش های 
الزم و دریافت تســهیالت اشتغال زایی، به اســتقالل اقتصادی 
 و خودکفایــی رســیده و از چرخــه حمایتی این نهــاد خارج 

می شوند.

محیط زیست

رها سازي یك عقاب طالیي 
در منطقه كركس نطنز

سر پرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز، از رهاســازي یک عقــاب طالیي در منطقه 
حفاظت شــده کرکس نطنز خبر داد و گفت: یک 
عقاب طالیي که از ناحیه بال زخمي شــده بود و 
نمی توانست پرواز کند، توسط دوستداران حیات 
وحش به ایــن اداره تحویل داده شــد و بالفاصله 
اقدام هاي اولیه بــراي درمان عقاب زخمي صورت 
گرفت. به دلیل شــرایط خاص ایــن پرنده نیاز به 
اقدام هاي درماني بیشتر بود که براي ادامه درمان 
به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
انتقال یافت و پس از مراقبت کامل و درمان و مداوا 
توسط محیط بانان در زیســتگاه خود در منطقه 
حفاظت شده کرکس رها سازي شد. مهدي صادقي 
گفت: عقاب طالیي پرنده ای شکاري است که جزو 
گونه هاي جانوري حمایت شــده ازسوي سازمان 
محیط زیست به شمار مي آید و در سراسر زاگرس و 
البرز زندگي مي کند. طول بال هاي این عقاب بیش 
از ۲ متر اســت و مي تواند تا وزن ۷ کیلو گرم را از 
زمین بلند کند. عقاب طالیي تنها با یک جفت دیده 
مي شود و در هنگام پرواز سرعت متوسط این پرنده 
۵۰ کیلومتر در ساعت است که هنگام فرود سرعت 
آن به ۳۲۰ کیلومتر مي رســد و خوراك روزانه آن 

۳۰۰ گرم گوشت است.

 دستگیري متخلف شکار 
و صید در كاشان

یک متخلف شکار و صید که اقدام به صید غیر مجاز 
دو قطعه پرنده وحشي باقرقره شکم سیاه کرده بود، 
توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده قمصر و 
برزك شناسایي و دســتگیر شد. در بازرسي از وي 
ادوات شکار و صید، یک قبضه اسلحه دو لول و یک 
تیر فشنگ ساچمه پر کشف شد که ضمن توقیف 
اســلحه و ضبط موارد مکشــوفه، پرونده متخلف 
پس از تکمیل، جهت ســیر مراحل قانوني تحویل 
مراجع  قضائي گردید. باقرقره یا کوکر شکم  سیاه ) 
Pterocles orientalis( نام علمی یک گونه از 
تیره کوکر است. این پرنده از راسته »باقرقره سانان« 
و تیره »باقرقره ایان« اســت. این پرنده از نظر جثه 
بزرگ ترین نوع کوکر بومي ایران است که بیشترین 

پراکندگي را دارد.

فرمانده مرکز آموزش توپخانه و موشک ها و ارشد نظامي ارتش 
در اســتان هاي اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري، ارائه 
آموزش هاي مهارتي به نیروهاي وظیفه را در کاهش معضالت 

اجتماعي موثر دانست.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان 
اصفهان، در راستاي تفاهم نامه همکاري ستاد نیروهاي مسلح 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ابوطالب جاللي مدیر کل 
استان، احمدرضا منتظري رییس مرکز آموزش فني و حرفه اي 
شهید رجایي، با سرتیپ۲ستاد محسن آذر افروز، فرمانده مرکز 
آموزش توپخانه و موشک ها و ارشد نظامي ارتش در استان هاي 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري، سرهنگ ستاد شکراله 
نصیري جانشین مرکز آموزش توپخانه و موشک ها، سرهنگ 
ســتاد  محمد معظمي گودرزي رییس آموزش و تامین مرکز 
آموزش توپخانه و موشک ها و محمدرضا رئوفي، مسئول فني و 
حرفه اي مرکز آموزش توپخانه و موشک ها، دیدار و گفت وگو 

کردند. 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ضمن تشریح 
ظرفیت های فنی و حرفــه ای و نقش مهارت در تربیت نیروي 
انساني ماهر و جامعه سالم، به صورت مفصل از ماموریت های 
این سازمان مطالبی را عنوان کرد.  ابوطالب جاللی با اشاره به 

تفاهم نامه اخیر همکاري ستاد نیروهاي مسلح و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي، به منظور ارائه و توسعه آموزش هاي جدید 
در مراکز و پادگان هاي زیرمجموعه مرکز آموزش توپخانه و 

موشک ها اعالم آمادگي کرد.
فرمانده مرکز آموزش توپخانه و موشــک ها و ارشــد نظامي 
ارتش در اســتان هاي اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري 
ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در مرکز آموزش توپخانه 
گفت: در پادگان هاي ارتش ظرفیت و پتانسیل خیلي خوبي 
براي آموزش سربازان و نیروهاي رسمي وجود دارد که البته ما 
از قبل آموزش هایي در زمینه هاي مختلف ارائه داده ایم؛ ولي 
با همکاري اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان مي توان 
این آموزش ها را طبق استاندارد روز دنیا و مورد نیاز بازارکار 

ساماندهي کرد.
آذر افروز با تاکید بر اینکه این آموزش ها دســتیابي به شغل 
جوانان را تسهیل مي کند بیان داشت: آموزش هاي مهارتي 
و فني و حرفه اي در کاهش معضالت اجتماعي بســیار موثر 
بوده و ما آمادگي داریم که در توسعه این آموزش ها با اداره کل 

آموزش فني و حرفه اي استان همکاري الزم را داشته باشیم.
در ادامه، از زحمات مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان 

تقدیر شد و حاضرین از کارگاه هاي آموزشي بازدید کردند.

فرمانده مركز آموزش توپخانه و موشك ها و ارشد نظامي ارتش در استان هاي اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري:

كاهش معضالت اجتماعي با ارائه آموزش هاي مهارتي به سربازان

اخبار

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان، از تغییر شیوه نامه 
انتخاب و انتصاب مدیران مدارس از سال تحصیلي ۹۸-۹۷ 
خبر داد. محمدحسن قائدیها با اشاره به بازنگري در شرایط و 
ضوابط انتصاب مدیران گفت: از سال تحصیلي آینده اسامي 
مدارســي که نیاز به تغییر مدیر داشته باشند، در سامانه اي 

ثبت و براي جذب مدیر فراخوان داده می شود.
وی افزود: افرادي که متقاضي مدیریت مدارس هستند وارد 
این سامانه می شوند و به عنوان متقاضي مشخصات خود را 
وارد و براي مدیریت مدرسه اعالم آمادگي می کنند. هر فرد 
می تواند متقاضي مدیریت بیش از یک واحد آموزشي باشد و 
شرایط و ضوابط انتصاب مدیران در این سامانه ثبت می شود؛ 
قبل از ثبت تقاضا، افراد می توانند شــرایط خود را با شرایط 

واحد آموزشي تطبیق دهند. 
سامانه به صورت خودکار ضوابط وارد شده توسط متقاضي را 
با شرایط واحد آموزشي تطبیق می دهد و اگر شرایط یکسان 

بود، اسم این فرد در لیست متقاضیان ثبت خواهد شد.
قائدیهــا ادامــه داد: پــس از آن کار گروهــي در اداره 
آموزش وپرورش هر منطقه تشــکیل می شــود که شامل 
رییس، رییس امــور اداري و معاونان اداره و کارشناســان 
آموزش، دو نفر از مدیران پیشکســوت و بازنشسته و دو نفر 
از استادان دانشگاه در رشــته مدیریت است که در مرحله 
 نخست ضوابط متقاضیان را بررسي و پس از آن امتیازبندی 
می کنند. در نهایت براساس میزان امتیاز کسب شده توسط 
متقاضیان، یک نفر به عنوان مدیر واحد آموزشــي انتخاب 

مي شود.

مدیركل آموزش و پرورش استان:

 شرایط انتصاب مدیران مدارس 
تغییر مي كند

ابالغ رای
پرونــده:  9609970367800039 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /254
9609980367800012 شــماره بایگانی شــعبه: 960017 خواهان: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( به نشــانی اصفهان- خ حکیم نظامی- خ حسین آباد پالک 
40، خوانده: آقای اسفندیار قدیریان فرزند غالمحســین به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: تعیین تکلیف پالک ثبتی 768/2248، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص درخواست ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( به شماره 47100 مورخ 
96/2/16 مبنی بر تعیین تکلیف شش دانگ پالک ثبتی 2248/768 بخش 6 ثبت 
اصفهان که متعلق به آقای اسفندیار قدیریان فرزند غالمحسین می باشد، با عنایت 
به اینکه حسب استعالم شــماره 16065 مورخ 95/7/28 اداره ثبت احوال اصفهان، 
مشارالیه و زوجه اش ) شهال ثابت شرقی( که کارت ملی را از طریق وزارت امور خارجه 
دریافت نموده ولی فاقد نشانی هستند و این در حالی است که فرزند مشترک ایشان 
ساکن ایالت اوتاوای کانادا می باشد و از سوی دیگر حسب استعالم پلیس مهاجرت 
وگذرنامه ناجا مورخ 94/12/16 نامبردگان هیچگونه ترددی از مرزهای رسمی کشور 
نداشــته اند و بنابر اعالم مورخ 94/12/4 اداره کل اطالعات اســتان اصفهان آقای 
اسفندیار قدیریان بهائی می باشــد علیهذا نظر به اینکه طی سنوات متمادی گذشته 
نامبردگان اساسًا هیچگونه مراجعتی به کشور نداشته و بهائی می باشند با استناد به 
مواد 5 و 8 و 13 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 
ق.ا. حکم به تملک پالک مارالذکر به نفع ستاد اجرای فرمان امام)ره( می نماید تا در 
صورت شناسایی و مراجعه مالک یا وراث قانونی وی و احراز و اثبات موضوع، به شرط 
نگهداری مابقی قیمت محاسبه شده مال پس از کســر حق سرپرستی و مطالبات و 
هزینه های آن وفق موازین در حساب امانی، به ایشان مسترد گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی دراین مرجع می باشد. م الف: 23953 دادگاه 

ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609976837101160 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /255
9609986837100463 شماره بایگانی شعبه: 960510 خواهان: آقای علی طحانی 
اردســتانی فرزند محمود با وکالت آقای حامد زارعی زیاری فرزند حشمت به نشانی 
اصفهان خیابان شهید نیکبخت غربی جنب دادگستری کوچه شهید صادقی بن بست 
اول پالک 5، طبقه اول واحد 4 دفتر وکالت، خواندگان: 1- آقای دادســتان محترم 
اصفهان به نشــانی اصفهان- خ نیکبخت- دادگســتری اصفهان 2- آقای محمود 
طحانی اردستانی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: درخواست صدور حکم رشد، 
گردشکار: دادگاه پس از بررســی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای علی طحانی اردســتانی فرزند محمود به طرفیت دادســتان عمومی 
اصفهان و آقای محمود طحانی اردستانی به خواسته صدور حکم رشد با توجه به سن 
خواهان و اختبار انجام شده از وی و نظریه پزشــکی قانونی اصفهان خواهان به حد 
رشدعقلی الزم جهت دخالت در امور قانونی و مالی خویش نرسیده است لهذا دادگاه 
با نظر موافق مشاور محترم قضایی و مســتنداً به مالک مواد 1208 و 1210 قانون 
مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر می نماید . رای صادره ظرف بیســت روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. 
م الف: 23947 شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( )212 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970367800045 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /256
9509980367800036 شــماره بایگانی شــعبه: 950038 خواهان: ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره( به نشانی اصفهان – خ حکیم نظامی- خ حسین آباد پالک 40، 
خوانده: خانم میترا حق پناه به نشانی مجهول المکان، خواسته: تعیین تکلیف پالک 
ثبتی 76/1222، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
 و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست
 ستاد اجرایی فرمان امام)ره( به شماره 101408 مورخ 96/3/30 مبنی بر تعیین تکلیف 
پالک ثبتی 76/1222 واقع در منطقه مهیار بخش یک ثبت شهرضا متعلق به محکوم 
علیها میترا حق پناه، نظر به اینکه بداللت اســتعالمات بعمل آمده از ثبت اســناد و 
امالک مربوطه، پالک مذکور بنام مشارالیها سابقه ثبت داشته و نامبرده از پیروان فرقه 
ضاله بهائیت می باشد که بررسی سند سجلی ایشان حاکی از فقد هر گونه تحوالت 
در ستون ازدواج، طالق ،فرزندان و مرگ می باشــد و از سوئی نظر به اینکه نامبرده 
دارای سابقه محکومیت از همین مرجع می باشــدلذا در راستای جلوگیری از دخل و 
تصرف غیر قانونی اشخاص، با استناد به ماده 21 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی 
به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و در تکمیل دادنامه های سابق الصدور 
حکم به ضبط پالک مارالذکر به نفع ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( صادر و اعالم می 
 نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 
 م الــف: 23946 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساســی اصفهــان )239 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970351000624 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /257
9509980351000986 شماره بایگانی شــعبه: 951187 خواهان: آقای ایرج نیرو 
فرزندغالمعلی به نشانی استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر و میمه-شاهین 
شهر- خ عطار- فرعی 4 شرقی –پ 109- واحد8 ، خواندگان: 1-  آقای عبدالعلی 
دیانی دردشــتی فرزند علی 2- خانم ملیحه انگنینی فرزند حسین همگی به نشانی 
اصفهان – چهارباغ باال- مجتمع مســکونی ماه- واحد 2- پ 2، خواسته: اعسار از 
پرداخت محکوم به، رای دادگاه: در خصوص آقای ایرج نیرو فرزند غالمعلی به طرفیت 
خانم ملیحه انگنینی فرزند حســین و آقای عبدالعلی دیانی دردشــتی فرزند علی به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 9409970351000635 
مورخ 1394/4/24 دادگاه با عنایت به این که اظهارات شــهود خواهان که به شکل 
متحدی داللت بر عدم تمکن مالی خواهان دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشــده و هیچ گونه دفاعی در مقابل 
ادعای خواهان به عمل نیــاورده و ادله ای دال بر تمکن مالی نامبرده ابراز نداشــته 
است بنابراین اعسار خواهان را محرز تشــخیص میدهد و مستنداً به مواد 6 ، 7، 8، 9 
و 11 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی حکم به اعســار خواهان و تقسیط 
محکوم به از قرار قســط اول یکصد میلیون ریال و مابقی ماهیانه چهار میلیون ریال 
تا اســتهالک کامل محکوم به صادر واعالم می نماید تاریخ شروع قسط اول دو ماه 
پس از قطعیت رای اعسار تعیین می شود رای صادر شــده حضوری و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
 است. م الف: 23938 شــعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )258 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9409976825301796 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /258
9409986825300837 شــماره بایگانی شــعبه: 940936 خواهــان: بانک ملت 
به مدیریت علی رســتگار با وکالت خانــم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشــانی 
اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شــمالی- کاخ ســعادت آباد شــرقی- نبش بن 
بســت جاودان- مجتمع کیان- طبقه 4- واحد 9، خوانــدگان: 1- آقای صفرعلی 
عموئی فرزند کاظم به نشــانی استان اصفهان- خوراســگان- خیابان اباذر- کوی 
 شــهید قدیرزاده- کوی چهــارم- پــالک 99، 2- آقای حســن رضاخانی فرزند

 محمد به نشانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی- چهار راه نیکبخت- موسه 
قرض الحسنه آل یاسین- پالک اول 3- موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین 
به نشانی اصفهان- خیابان بزرگمهر- بعد از خیابان فرهنگیان- نبش کوچه شماره 
17 )کوچه بهزاد( 4- آقای رســول رحمانی فرزنداصغر به نشانی اصفهان- خیابان 
هشت بهشت غربی- حد فاصل ملک و نشاط- ســاختمان زمرد- طبقه 2، خواسته 
ها: 1- مطالبــه وجه بابــت ... 2- مطالبه وجه بابــت ... 3- مطالبه وجــه بابت ... 
4- مطالبه وجه بابت ...  5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 6-مطالبه خسارت دادرسی، 
 گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای
  می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی رستگار با
 وکالت خانم مریم صادقی به طرفیــت آقایان صفرعلی عمویی، رســول رحمانی 
و حســن رضاخانی و موسســه پس انــداز و قرض الحســنه آل یاســین مبنی بر 
مطالبه مبلــغ هفتاد و نه میلیون و چهارصد و بیســت و پنج هزار و ســیصد و پنجاه 
و پنج ریال با توجــه به مفاد دادخواســت خواهــان و تصویر قــرارداد و تعهدنامه 
شــماره 912483892/64-92/1/21 کــه حســب آن خواندگان تســهیالت در 
قالب کارت اعتباری مرابحــه از خواهان دریافت نموده انــد و متعهد به بازپرداخت 
اصل وجه بــه انضمام خســارات دادرســی بــه نحو تضامنی شــده انــد و نظر 
 به اینکه خوانــدگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرســی حاضر نشــده اند 
و در قبال دعوی خواهان و مستدات وی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی بر 
پرداخت مبلغ اعتبار ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به 
قانون اصالح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده 1 
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و مواد 198، 515 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیون و چهارصد 
و بیست وپنج هزار و سیصد و پنجاه و پنج ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارمیلیون 
 و ســیصد و ســی و یک هزار و یکصد و هشــت ریال بابت هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تا زمان وصول اصل دین وفق قرارداد 
برای هر روز مبلغ چهل و یک هزار ریال که در اجرای احکام محاسبه خواهد گردید در 
حق خواهان صادرو اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 23935 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )491 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  9610420351400294  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /228
9509980351401006 شماره بایگانی شعبه:951123 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابی مربوطه 9609970351400791 
محکوم علیهم 1- علیرضا یوســفی آمر زیدآبادی فرزند حســن  به نشانی مجهول 
المکان 2- محبوبه الســادات تدین فر فرزند ســید رســول به نشــانی اصفهان خ 
نیکبخت غربی ســاختمان ماکان واحد 45، 3- علی نوروزی قهجاورســتانی فرزند 
حســین 4- رضا ذاکری مطلــق فرزند مهدی هر دو به نشــانی مجهــول المکان 
به نحو تضامنی محکــوم اند به پرداخــت مبلغ 328/000/000 ریــال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 10/090/000 بابــت هزینه دادرســی و همچنین حــق الوکاله 
طبق تعرفه )مرحله بــدوی( در حق محکوم لــه بانک مهر اقتصاد بــه نمایندگی 
علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل آذر ابتــدای خ توحیــد پ 3 و پرداخت مبلغ 
16/400/000 ریال بابت نیم عشــر دولتــی در حق صندوق دولــت.رای صادره 
غیابی اســت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز 
 مفاد آنرا بــه موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی

 برای پرداخــت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کنــد که اجرا حکم و اســتیفا 
 محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 

ظرف ســی روز کلیه امــوال خود را شــامل تعداد یا مقــدار و قیمت همــه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بــر میزان وجوه نقــدی که به هر 
عنوان نــزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجــی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر 
 نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به 
ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
 حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام
 مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحوه اجــرای محکومیــت مالی 
1394( 5- انتقــال مال بــه دیگری به هر نحــو با انگیــزه فــرار از ادای دین به 
نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجــب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هــر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچه 
 صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــم علیه

 از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 
م الف: 23928 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)444 کلمه، 

5 کادر(
مفاد آراء

8/518 شماره: 1522061-96/8/13 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره 
آگهی  مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشــار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت زواره 
 تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
درصورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معتــرض،  گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومــی محل را ارائه نکنــد، اداره ثبت مبــادرت به صدور 
 ســند مالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر به دادگاه

 نیست:
1- رای شماره 139660302021000133 مورخ 96/07/25- آقای خسرو عامری 
درقه فرزند جمشید به شماره ملی 1189699095 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قســمتی از مزرعه حیدرآباد پالک 62 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 633/24 متر مربع خریداری رسمی از خانم عذرا شیخ االسالمی 

و آقای جمشید عامری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01

م الف:213 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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پایداری

نایب الزیاره شهدا هستیم
راه امام حسین)ع( چراغی پیش راه شهیدان بود و شــهدا به همان راهی رفتند که امام بی سرشان در دفاع از اسالم عزیزرفت. 
اکنون هم پیاده روی های اربعین به تأسی از شهدا صورت می گیرد و امنیت مسیر، مرهون خون شهدای دفاع مقدس و  مدافع 
حرم است؛ از این رو برخی از خبرنگاران اصفهانی پویش نایب الزیاره الشــهدا را به راه انداختند و اذن همراهی در این مسیر را از 

خانواده های شهدا گرفتند.

درگفت وگو با کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح شد:

معرفت شهادت در پرتو 
پیاده روی اربعین 

حاصل
 می شود

سمیه مصور شــهادت بــا ســاالر 
شــهیدان)ع( رابطــه ای 
ناگسستنی دارد. نمی توان از امام حسین)ع( نام برد و یادی از 
شــهادت نکرد، امام حسین)ع( سرور وسید شهیدان اســت که عشق به شهادت و 
جان فشانی درراه حق، سراسر وجود آن حضرت را فراگرفته بود و آنجا که احساس کرد 
در راه هدف مقدس خویش باید از جان بگذرد، با آغوش باز به استقبال شهادت رفت و از 
این روست که این روزها که به اربعین حسینی نزدیک می شویم زائران پیاده، به سوی ارباب 

می شتابند تا درس شهادت را مشق کنند.
رسم زیبای پیاده روی اربعین در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در زندگی شهدای مدافع حرم 
داشته است؛ به طوری که بسیاری از این شهدا که این روزها در کنار اربابشان روزی خور سفره 
الهی هستند، برای حفظ ارزش های عاشورا با پای پیاده از هر دیاری راهی کربال می شدند و در 

آنجا شهادت را از خدا طلب می کردند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی برآن شدیم تا گفت و گویی را با حجت االسالم محمد ترکیان، 
کارشناس دفتر تبلیغات اســالمی  اصفهان ترتیب داده و  رابطه شهادت و شهادت طلبی را با  زیارت 

اربعین امام حسین)ع( جویا شویم.

پیاده روی اربعین در جهان بینی افراد تغییرو تحول ایجاد می کند

اربعین حسینی شــور انگیزترین قطعنامه ظلم ستیزی وحق جویی است که عاشــقان در آن میعادگاه گرد هم 
می آیند تا درس شهادت بیاموزند؛ چراکه حرکت در این مســیر، حرکت در مسیر شهادت است و زائران گام به گام 
به سوی امام)ع( وشهدای کربال حرکت می کنند تا حکایت سرهای جسور مردانی را مرور کنند که شمشیرها را به 
خاک افکندند تا امام زمانشان بی یاور نماند و بیاموزند که برای اینکه ننگ تسلیم شدن دربرابر دشمنان را نپذیرند 
باید از نفس بگذرند و همان طور که مقام معظم رهبری از یک شهید نقل قول کردند،  عبور از سیم خاردار دشمن  
نیازمند عبور از سیم خاردار نفس است و حضور در پیاده روی اربعین هرلحظه اش درس است؛ درس هایی که  

افراد  را به مرحله تسلط بر نفس می رساند.
پیاده روی اربعیــن در جهان بینی افــراد تغییر و تحول ایجاد مــی کند و به افراد نشــان می دهد که 
حق همیشــه پیروز بوده و این باطل اســت که نابود شدنی است، هرچند امام حســین)ع( به ظاهر 
 شکســت خوردند ولی حرکــت عظیم اربعین نشــان می دهد که چقــدر امام)ع( مشــتاق و یار 

دارد.
آموزش مبارزه با بخل در این مسیر به خوبی نمایان است؛ نمونه آن دیدن افرادی است که از لحاظ 
مالی پشتوانه ای ندارند ولی با تمام وسعشان از زوار پذیرایی می کنند. افراد در این مسیر کسب 
تواضع و فروتنی می کنند آنجا که می بینند چگونه  عراقی ها شــرایط راحتی زوار را تسهیل 
می کنند و مهم ترین درسی که افراد در این مســیر یاد می گیرند درس ایثار و دیگر خواهی 

است. شهادت نیازمند ایثار است و شهید باید دیگرخواهی را بر خودخواهی ترجیج 
دهد.

حضور در پیاده روی اربعین ناشی از  اراده ای قوی است و همین اراده 
قوی است که شــهید را به مرز شهادت می رســاند و چه بسیار 

افرادی که دیدیم در خیل شهدای مدافع حرم، 
مدعیان صف اول را جا گذاشــتند و پیشتاز این 

مسیر شدند و برای همین است که شــاعر می گوید: از آخر 
مجلس شهدا را چیدند.

  حرکت شهید، نمایش قدرت حق است

از دیگر آثار حضور در پیــاده روی اربعین، نمایش قدرت و عظمت 
اسالم بوده و حرکت شــهید نیز  نمایش قدرت حق است که در دل 

دشمنان رعب و وحشت ایجاد می کند و شــهید درس دفاع از حق و 
حقیقت را دراین پیاده روی مشق می کند.

سرانجام پیاده روی اربعین، رســیدن به ارباب است و خواندن زیارت اربعین  و در 
این زیارت می خوانیم که امام حسین)ع( کسی بود که وظیفه اش در پاسداری از دین 

حق را به خوبی انجام داد و خیر خواهی را به نهایت کمال رساند و در نهایت جان عزیزش را در 
راه اهداف الهی داد تا مــردم را از ضاللت و گمراهی برهاند و از این حیرت وســرگردانی که 
نتیجه گمراهی است نجات دهد و این کاری است که شهید انجام می دهد. شهید به سوی 
شهادت حرکت می کند تا با جهل و مظاهر آن مبارزه کند؛ جهلی که ناشی از درگیری در 

این زندگی مادی است و شــهید حرکت می کند تا از این دنیا عبور کند و به جاودانگی 
برسد و رســیدن به ابدیت و جاودانگی، نیازمند  کسب معرفت است و معرفت در پرتو 

این پیاده روی حاصل می شود.
همچنین می توان گفت که در این زیارت کوتاه، چندین بار از واژه های مقدس جهاد و 
شهادت و جان نثاری در راه احیای ارزش های الهی سخن به میان آمده که این نشانه 
اهمیت موضوع جهاد و شــهادت در مکتب حیات بخش شیعه است؛ به طوری که  در 
آخرین بند از این زیارت، آرزوی همراهی با راهیان مکتب شــهادت و ایثار و جهاد را 

داریم و خود را در فضای عطر آگین عاشورائیان قرار می دهیم:
»شهادت می دهم به شما، ایمان و به رجعت شما یقین دارم در شروع به آیین و ختم کارم، 

و قلبم تسلیم قلب پاک شما و همه کارم پیرو امر شماســت و یاری ام، تا خدا اذن دهد، برای 
شما مهیاست. 

پس البته با شما هستم، نه با دشمنان شما، درود خدا بر شما و جسم و جان پاک شما 
باد! و درود خدا بر شما باد از حاضر و غایب شما و بر ظاهر و باطن شما! ای 

پروردگار عالمیان، این دعای مرا اجابت فرمای.«

شهید حسین همدانی

اولین عمود مسیر 
پیاده روی نجف تا کربال

اولین عمود مسیر پیاده روی زائران حسینی 
از نجف تا کربال، مزین به عکس شهید مدافع 

حرم مهدی نوروزی است.

مراسم تشییع دو شهید دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم در اصفهان

سردار سامرا،  میزبان زائران اربعین است
فرزندان سردار شــهید »حاج حمید تقوی فر« در راســتای گرامیداشت یاد و خاطره این 
فرمانده شهید در راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی، میزبان زائران سید و ساالر شهیدان 
هستند.پروین مرادی همسر ســردار شــهید حاج حمید تقوی فر بیان کرد: به شکر خدا 
این سومین سال اســت که پس از شــهادت حاج حمید، موکب او میزبان زائران راهیان 
نور می شــود. فرزندان و جمعی از رزمندگان تیپ سرایای خراســانی در جریان برگزاری 

راهپیمایی اربعین، خادم زائران خواهند بود.
وی خاطرنشــان کرد: موکب »سردار سامرا« مانند سال گذشــته در منطقه »خان نص« 
عمود۶۳۹ با ارائه خدمات رفاهی و پزشــکی از زائران پذیرایی خواهد کرد. در جریان این 
راهپیمایی باشکوه، زائرانی  به چشم می خورند که به نیابت از حاج حمید، مسیر رسیدن به 

بین الحرمین شریفین را طی می کنند.
ســردار شــهید حاج حمید تقوی فر، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و نوابغ اطالعات و 
عملیات بود که دی ماه ســال ۱۳۹۳ در جریان مقابله با تروریست های تکفیری داعش در 
شهر عزیزبلد عراق به شهادت رسید. این فرمانده ایرانی از موسسان حشد الشعبی )بسیج 
مردمی( در این کشور بود. این فرمانده دوران دفاع مقدس به توصیه سرلشکر حاج قاسم 

سلیمانی، فرماندهی محور سامرا را بر عهده گرفت.

شهیدی که 
پیاده روی اربعین را 
پیش بینی کرده بود

شــهید ابراهیم هــادی این روز 
را پیش بینــی کــرده بودند و در 
خاطراتشان گفته بودند که روزی 
مردم با پــای پیاده در مراســم 

اربعین حضور پیدا می کنند.

شهید جواد محمدی

شهید محسن حججی

 شهید حسین معزغالمی
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مستطیل سبز

چراغ سبز دژاگه برای حضور در 
پرسپولیس؛

کاپیتان شاگرد برانکو 
می شود؟

 اشکان دژاگه مدت هاســت بدون تیم مانده است.
  او در حال حاضر در اردوی تیــم ملی حضور دارد

 در حالی که عضو هیچ باشگاهی نیست.
اشــکان دژاگه پیش از این درخصوص پیوســتن 
به پرســپولیس گفته بود: »پرســپولیس به مدیر 
برنامه های من پیشنهاد نداده است، اما آرزوی هر 
بازیکنی پوشیدن پیراهن تیمی مثل پرسپولیس 

است!«
تشخیص این مســئله با برانکوســت. مردی که 
قبال  از این موضوع اســتقبال نمی کــرد. او فصل 
گذشته محسن مسلمان، ســروش رفیعی، فرشاد 
احمدزاده و... را در خط میانی داشــت و احساس 
می کرد حضور اشــکان دژاگه ممکن اســت خط 
هافبــک او را بــا ترافیــک مواجه کنــد، اما حاال 
وضعیت فرق می کند. پرســپولیس از پنجره نقل 
و انتقاالت زمســتانی و تابســتانی محروم شده و 
 فقــط می توانــد بازیکــن آزاد آن هم به شــرط 

خریداری کند.
اشــکان دژاگه هم، چنین شــرایطی دارد. گرچه 
مدت ها بــازی نکرده ولی کیفیــت فوتبالی اش بر 
همگان روشن و مبرهن است. باتوجه به مشکالت 
پیش آمده برای محسن مســلمان و حتی مهدی 
طارمی و البته مصدومیت فرشاد احمدزاده شاید 
اشکان دژاگه بهترین گزینه باشد. به خصوص آنکه 
کاپیتان تیم ملی ایران قادر اســت در پست های 

مختلفی بازی کند.
دژاگه می تواند به عنوان هافبک تهاجمی پشــت 
فوروارد یا وینگر چپ و راست بازی کند و مشکلی از 
این بابت ندارد. سیستم جدید فوتبال پرسپولیس 
و شیوه اتخاذ شده توســط برانکو نیز به راحتی به 
اشکان اجازه می دهد در این تیم جوالن بدهد و مثل 
یک ستاره بدرخشد.به نظر هم می رسد این بازیکن 
آمادگی داشته باشد حداقل تا پایان لیگ هفدهم 
)قبل از آغاز جام جهانی روســیه( در پرسپولیس 
بازی کند؛ البته همه چیز بســتگی به نظر برانکو و 

مسئوالن باشگاه پرسپولیس دارد.
راستی نباید فراموش کرد که باتوجه به اینکه اشکان 
دژاگه مدت هاست در باشگاهی توپ نزده؛ بنابراین 
قیمت خرید او نیز نمی تواند خیلی سنگین و توسط 

پرسپولیس غیرممکن باشد.

رشید مظاهری در فصل منتهی به جام جهانی می خواهد مسافر روسیه 
شود. ۷۵ روز پیش، شوک بزرگی به دروازه بان ذوب آهن وارد شد و آن 
اینکه پس از اعالم لیست ۱۱ نفره ملی پوشان داخلی اثری از نام او به 
چشــم نمی خورد. یک ماه و یک هفته پس از این اتفاق شوکه کننده 
رشید دوباره به جمع ملی پوشان برگشت. در آخرین اردوی تیم ملی هم 
مظاهری یکی از چهار دروازه بان لیگ برتری بود که از سوی کارلوس 

کی روش دعوت شد .
تا آغاز رسمی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هفت ماه و حدود ۱۰ روز باقی 
اســت. مظاهری که ظرف کمتر از ۴۰ روز خط خوردن و بازگشت به 
لیست تیم ملی را تجربه کرد، می داند که در این فاصله نسبتا طوالنی 
فعل و انفعاالت زیادی ممکن است رخ دهد که جایگاه فعلی او در تیم 

ملی را تثبیت یا تضعیف کند.

راه دور و دراز مظاهری 
تا رسیدن به جام جهانی

وینفرد شفر به یکباره با سایت باشگاه استقالل مصاحبه کرده و سعی 
داشته از محمد تقوی، کاپیتان دهه ۷۰ تیم دلجویی کند. شفر پیش تر 
گفته بود تقوی را نمی شناسد، اما این بار گفته حتی با او حرف هم زده 

بوده، اما حفظ کردن اسم ها برایش سخت است.
شفر با این صحبت در حقیقت در باغ ســبز را به مربی دوره دیده که 
سال ها در لندن زندگی کرده، نشان داده است. او که در ابتدای فصل و با 
حضور در کنار پدیده، نقشی کلیدی در اوج گیری این تیم داشت، حاال 
با کمرنگ شدن شانس حضور فرهاد مجیدی در استقالل که برای دوره 
مربیگری به خارج سفر کرده است، شاید بهترین گزینه برای استقالل 
بی پول باشد. شفر البته درخواست دستیار خارجی هم کرده است و 
شاید آنها هم بیایند، اما برای تکمیل کادرفنی تیم، روی تقوی هم انگار 

حساب ویژه تری باز می شود.

 عقب گرد شفر
 به سوی کاپیتان دهه 70

مدیرعامل باشگاه سپاهان در شرایطی از آمادگی این تیم برای جانشینی 
تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا می گوید که تیم اصفهانی در لیگ 

برتر و در مصاف با حریفان داخلی حرفی برای گفتن ندارد.
با اعالم فدراسیون فوتبال، تیم های استقالل، پرسپولیس، تراکتورسازی 
و نفت تا  فردا مهلت دارند تا شرایط را برای کسب مجوز حرفه ای فراهم 
کنند. مهم ترین مشکل باشگاه های ایرانی برای کسب مجوز حرفه ای 
بدهکاری باشگاه هاست که تا این لحظه هنوز به طور کامل مشکل تیم های 
ایرانی حل نشده است و در صورتی که این تیم ها نتوانند  شرایط مورد نیاز 
را کسب کنند، از لیگ قهرمانان حذف شده و تیم های دیگری جانشین 

آنها خواهند شد.
در جمع نمایندگان آســیایی ایران، تیم نفت به نسبت سه تیم دیگر 
 با مشکالت زیادی مواجه اســت و احتمال حذف این تیم وجود دارد.

 از این رو از مدت ها قبل بحث جایگزینی تیم چهارم لیگ به جای قهرمان 
جام حذفی مطرح بوده است.با این حال مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در 
گفت وگویی مدعی شد این باشگاه برنامه ای برای حضور در آسیا ندارد 
تا بدین ترتیب سپاهان به  عنوان گزینه محتمل مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز در مصاحبه ای درباره احتمال جایگزینی 
ســپاهان اصفهان به جای نفت تهران در رقابت های فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: امیدوار هستیم هر چهار نماینده ای که توانستند 

فصل گذشته جواز حضور در مسابقات آســیایی را کسب کنند به این 
رقابت ها راه یابند، اما اگر قرار بر حذف یکی از این تیم ها و حضور سپاهان 
در لیگ قهرمانان آسیا باشــد، باید اعالم کنم که آمادگی کامل را برای 

حضور در این بازی ها داریم.
اعالم آمادگی مدیرعامل ســپاهان در حالی انجام می شود که در پایان 
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، این تیم در رده سیزدهم جای گرفته و جزو 

قعرنشیان لیگ محسوب می شود.
کسب سهمیه آسیایی برای یک تیم لیگ برتری، زمانی امتیاز به شمار 
می آید که در رقابت با حریفان به دست بیاید و در اختیار گرفتن سهمیه 

انصرافی یک تیم دیگر، اتفاق جالب توجهی نیست.
تیم سپاهان با توجه به نتایجی که کسب شده، باید تمرکز خود را روی 
فرار از قعر جدول رده بندی و بهبود موقعیت بگذارد و با توان فعلی، این 

تیم امکان رقابت با حریفان آسیایی را ندارد.
مدیران و تصمیم گیرندگان باشگاه سپاهان، به جای اینکه به فکر هزینه 
کردن برای کسب سهمیه آسیایی باشند، بهتر است با مدیریت صحیح و 
کم کردن حواشی اطراف این تیم، زمینه را برای نتیجه گیری بهتر فراهم 
کنند زیرا رتبه سیزدهمی برای تیمی که پرافتخارترین تیم لیگ برتر 
محسوب می شود، به هیچ عنوان عملکرد رضایت بخشی نیست و حضور 

در آسیا نمی تواند سرپوشی بر نتایج این تیم در لیگ برتر باشد.

در حاشیه

 پول خیلی داریم!
جهانگیری، معاون اول رییــس جمهور: پول خیلی داریم، امــا نمی توانیم مدیریت کنیم. 

سخنگوی دولت از پرداخت بدهی دو تیم استقالل و پرسپولیس خبر داد!

کاریکاتور روز

آقایان سپاهانی! لیگ برتر را دریابید، لیگ قهرمانان آسیا پیشکش!

 علیرضا حقیقی که از شکست اخیر تیمش خیلی ناراحت 
است، گفت: بسیاری از بازیکنان ما در زمین راه می رفتند ؛ 
انگار که به پارک آمده بودند . این برای من خیلی خنده دار 
بود . من خودم را برای این مسابقه آماده کرده بودم، اما 
سوالم دقیقا همین جاست چرافقط من باید این کار را 
می کردم و بقیه بازیکنان ایــن گونه نبودند، قطعا دیگر 

در سوئد بازی نخواهم کرد و به یک کشور دیگر می روم.
در شرایطی که هنوز تکلیف مجتبی جباری و استقالل مشخص 01

نشده داســتان حضور احتمالی او در گسترش فوالد، کماکان 
به قوت خود باقی اســت. مربی مورد عالقــه مجتبی که روی 
نیمکت گسترش نشسته، نیم نگاهی به جذب شماره ۸ آبی ها 
دارد. تسنیم درباره این موضوع نوشته: گسترش فوالد عالوه بر 
مهاجم، یک بازی ساز هم می خواهد و به همین خاطر فیروز 

کریمی حساب ویژه ای روی مجتبی جباری باز کرده است. 

ســعید آذری، مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن درباره شرایط 
آینده تیمش خوش بین است و گفته می دانم که شرایط تیم 
خوب خواهد شــد.قلعه نویی گرگ باران دیده است و همراه 
کمک هایش با تمــام توان فعالیت می کنند تــا  ذوب آهن به 
شرایط مناسب تری برسد. آذری اضافه کرده فاصله امتیازی در 
باال و پایین جدول لیگ، نزدیک اســت و کمبود امتیازها قابل 

جبران خواهدبود.

برنامه»گسترش« برای جذب جباری دیگر در سوئد بازی نخواهم کرد

 محرومیت بازیکن گیتی پسند
 به دلیل استعمال قلیان

افشــین کاظمی، ملی پوش تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان به 
قلیان از ســوی کمیته اخالق به دو ماه محرومیت دلیل استعمال 

محکوم شــد. این بازیکن که از آذر 
۱۳۹۵ به دلیل مثبت شــدن 
دوپینگش، به مدت یک  سال 
محروم شــده بود، در دفاع 
از خود گفتــه  بود که ماده 
ممنوعــه از طریق مصرف 
قلیان وارد خونش شــده 
اســت. کاظمی بــه همین 
دلیل به کمیتــه اخالق احضار 
و حکم محرومیت دو ماهه  در 

پرونده اش قرار گرفته است.
افشین کاظمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تایید این خبر توضیح 
داد: غیرعمدی بودن دوپینگ من اثبات و محرومیتم از چهار به یک 
سال کاهش پیدا کرد، اما با وجود اثبات بی گناهی، مرا دوباره محروم 
کرده اند. در کمیته اخالق از من سوال شد که ماده ممنوعه چرا وارد 
بدن تو شده است. من نیز عین حقیقت را گفتم، اما فکر نمی کردم 

برای گفتن حقیقت هم محرومم کنند.
وی افزود: زمانی که نتیجه دوپینگم مثبت درآمد، محرومیتی بابت 
مصرف قلیان در کار نبود، اما چند روز پیش شنیدم روی پرونده ام 
برگه ای از سوی کمیته اخالق گذاشته اند مبنی براینکه نمی توانم 
تا دو ماه دیگر هم بازی کنم. محرومیــت دوپینگ، آذرماه به پایان 
می رسد، اما اگر کمیته اخالق هم بخواهد محرومم کند، لیگ را از 
دست می دهم و زندگی ورزشی ام به خطر می افتد، ضمن اینکه اجازه 
دفاع به من داده نشده و حکم را روی پرونده ام گذاشته اند. در حالی 
که من به اندازه کافی ضرر کرده ام. باشگاه گیتی پسند ۵۰ درصد از 
قراردادم را نداد و جریمه سنگینی هم به NADO پرداخت کرده ام.

قلعه نویی گرگ باران دیده است!

اتفاق روز

واکنش افتخاری به آرای انضباطی 
علیه استقالل

مدیرعامل باشــگاه اســتقالل تصمیمات اخیر کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال را ســختگیرانه و عجیب دانست.سیدرضا 
افتخــاری ضمن بیــان این مطلب 
اظهار داشــت: واحد حقوقی 
باشگاه اســتقالل به کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال 
در خصــوص رای صادره 
مربوط به مســابقه دربی 
از ســوی کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال اعتراض 
و درخواست رسیدگی مجدد 
کــرد. وی در ادامه افزود: رای 
صادر شده از ســوی کمیته انضباطی عجیب است، زیرا همگان 
دیدند تماشاگران رقیب هم بارها اشیایی را به داخل زمین پرتاب 
کردند و باعث آسیب دیدگی بازیکن ما شدند. محرومیت بازیکنان 
ما هم جای سوال دارد. چرا داریوش شجاعیان باید دچار محرومیت 
شود؟ کدام رفتار ســرمربی ما مســتحق اخطار بوده است؟ این 
تصمیمات بسیار سختگیرانه است. حاال که استقالل جریمه نقدی 

شده، محرومیت از حضور هوادار جای تعجب دارد.

واکنش روز

قدوس گران ترین بازیکن تاریخ 
ایران می شود؟

باشگاه انگلیسی سفت و سخت مهاجم تیم ملی را می خواهد.باشگاه 
فوالم، روی خرید سامان قدوس به جمع بندی نهایی رسیده و قصد 
دارد به هر شکل ممکن این بازیکن 
را به خدمت بگیرد. به تازگی 
رسانه های ســوئد فاش 
کردند کــه نماینده این 
باشگاه به اســپانیا سفر 
کرد تا بازی استرسوند 
و اتلتیکــو بیلبائــو را از 
نزدیک تماشا کند. در این 
مسابقه سامان عملکرد خوبی 
داشت ولی تیمش با یک گل 
شکست خورد. باشگاه فوالم حاال سفت و سخت خواهان جذب این 
بازیکن است ولی خرید او برای این باشگاه انگلیسی چیزی حدود 
۴/6  میلیون پوند آب می خورد! در این صورت قدوس گران ترین 
بازیکن تاریخ فوتبال ایران می شود؛ البته هیچ بعید نیست سردار 

آزمون در آینده این رکورد را بشکند.

سوال روز

فوتبال جهان

»کونته«  به میالن نمی آید
آنتونیو کونته، سرمربی چلسی، شایعه حضورش در میالن را رد کرد 

و مدعی شد که تمام تمرکزش روی چلسی است.
شایعات حاکی از آن است که سرمربی ایتالیایی عالقه ای به ادامه 
حضور در لیگ برتر ندارد و به دنبال جدایی از چلسی و حضور در 
سری» آ« است. در ســری آ نیز تیم هایی از جمله میالن، منتظر 
حضور او هستند و قصد همکاری با سرمربی ایتالیایی را دارند. با این 
وجود کونته این موضوع را به کل رد کرد و گفت که تمام تمرکزش 
روی چلسی است.کونته گفت:» میالن؟ بیخیال... ما سعی می کنیم 
متمرکز بمانیم، زیرا در چلسی تا پایان فصل کار سختی پیش رو 
داریم. تمام تمرکز من روی چلسی است و اینکه بهترین عملکرد 
را با این تیم داشته باشم. اگر شور و انگیزه باال داشته باشیم تا پایان 

خواهیم جنگید.«
 میالن یک شنبه شب موفق شد ۲-۰ ساسولو را شکست دهد و با 

۱۳ امتیاز به رده هفتم جدول صعود کند.

مروری بر نتایج این فصل ذوب آهــِن قلعه نویی با نتایجی 
 که او در فصول گذشــته با تیم های تحت امرش داشــته، 

نشان دهنده افت فاحش ذوب آهن در سال جاری است.
قلعه نویی پس از قهرمانی که با استقالل در لیگ دوازدهم به 
دست آورد دیگر رنگ جام را ندید و همواره در ۵ دوره بعدی 
به شــکل کج دار و مریز با تیم های تحت امرش جلو آمد. او 
در لیگ سیزدهم و چهاردهم با استقالل به ترتیب نتایجی 
بهتر از ششمی و پنجمی به دست نیاورد؛ البته در همان دو 
فصل در هفته یازدهم با تیم اســتقالل در رده های پنجم و 
دوم بود و باز هم نســبت به این فصل وضعیتی بهتر 
داشت.قلعه نویی فصل پانزدهم را با ملوان 
آغاز کرد و بعد از دو بازی به 
خانه برگشت 

و سپس طی مذاکرات چند جلسه ای با عباسی، مدیرعامل 
وقت تراکتورسازی در فضایی بحرانی، در حالی که نیمی از 
طرفداران تراکتورسازی نمی خواستند به تیم شان برگردد 
به تبریز برگشت و هدایت این تیم را در دست گرفت. فصلی 

که در پایان با رده چهارمی کارش را تمام کرد.
پرافتخارترین ســرمربی تاریخ لیگ اما در لیگ شــانزدهم 
با تشــکیل تیمی پرمهره کــه برخی به آن لقب مدرســه 
پیرمردها)!( را داده بودند سومی لیگ را برای تبریزی ها به 

ارمغان آورد و باز هم با آن همه ریخت و پاش نتوانســت 
جامی برای تبریزی ها به ارمغان بیاورد. او این بار 

در فصل جاری نتایجی ضعیف و دور از انتظار را 
با ذوب آهن رقم زده است.

قلعه نویی این فصل از ۱۱ بازی تیمش به اندازه 
اســتقالل تهران)۳ پیروزی( هم برد 

ندارد. ۲ پیروزی و ۲ باخت 
 ۷ همــراه 

مســاوی حوصله طرفداران ذوب آهن و مدیران این باشگاه 
 را ســر برده ولی هنوز با اتکا به ســابقه درخشان این مربی

 نمی خواهند درباره اش زود قضاوت کنند.
شــاید امیر قلعه نویی که از ســه، چهار ســال پیش بعد از 
قهرمانی با اســتقالل در مصاحبه هایش عنــوان کرده بود 
می خواهد ادامه زندگی اش در دوران بازنشستگی را با کار 
در مزرعه و کشاورزی سپری کند و حتی اطراف تهران هم 
زمین مطلوبی را برای این منظور مدنظر دارد، این روزها به 
روزهای بازنشستگی اش نزدیک می شود؛ البته او پیش تر 
هم در بدتر از این اوضاع بوده و حتی تیم تحت امرش را 

قهرمان کرده است.
قلعه نویی در دوره هشــتم لیــگ برتر هدایت 
اســتقالل را در دست داشــت و در هفته 
ششم، تیمش در رده هفدهم لیگ ۱۸ 
تیمی بود ولی بعد از برد شش گله برابر 
استقالل اهواز و یک تغییر مدیریتی به 
یکباره استقالل اوج گرفت و در نهایت در 
مشــهد با غافلگیری همه تیم های لیگ برتری 
قهرمانی را برای هواداران اســتقالل به ارمغان 

آورد.

آمار قلعه نویی بدتر از بدترین استقالل تاریخ! 

روزهای سخت ژنرال

                     در ذوب آهن
                     

                

در ماجرای اســتعفای علی اکبر طاهری از مدیریت باشگاه 
یکی از ارگان هایی که مورد ســوءظن هواداران پرسپولیس 
قرار دارد، وزارت ورزش است. بخشی از هواداران پرسپولیس 
معتقدند وزارت ورزش با تحت فشار قرار دادن طاهری باعث 

شده او تصمیم به استعفا بگیرد، اما مازیار ناظمی، مدیر روابط 
عمومی وزارت ورزش در اینستاگرام در این باره توضیح داده و 
از وزارتخانه دفاع کرده است. ناظمی در پست اخیرش نوشته:

»ان شــاءا... که آقای طاهری عزیــز، ما را در ســفر پر خیر 
راهپیمایی اربعین از یاد نبرد. پنجمین استعفای او به وزارت 
ورزش رسید ولی مانند چهار تای قبلی با آن مخالفت شد. آقای 
وزیر معتقد است طاهری مردی پاک دست و مدیر و زحمتکش 

اســت و باید کارش را ادامه دهد. حاال بحث بازنشســتگی و 
برخی مشکالت شخصی ایشــان هم وجود دارد ولی به نظرم 
نام پرسپولیس و اشــتیاق هزاران عالقه مند ورزش می تواند 
اولی تر باشد. محض اطالع نه جلسه شبانه ای برای جایگزینی 
داشتیم و نه با کسی صحبت شده است، امیدواریم به زودی 
آقای طاهری را در بازگشت در مدیریت پرسپولیس ببینیم! 

موفق و پر تالش مثل همیشه.«

واکنش وزارت ورزش به استعفای طاهری؛ 

 او برمی گردد!

    جدایی امیر قلعه نویی از تراکتورســازی و پیوستنش به ذوب آهن، 
این نوید را به فوتبالی های اصفهان داد که پرافتخارترین ســرمربی لیگ 
برتر به یاد روزهای اوجش در ســپاهان باز هم می خواهد در نصف جهان 
افتخارآفرینی کند و اولین جام دیگر تیــم اصفهانی در لیگ برتر را برای 

مدیران و کارگران زحمتکش این کارخانه به ارمغان بیاورد
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آن سوی خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان خبرداد:

ثبت ۸۵ وقف جدید در اصفهان
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۸۵ وقف جدید در ادارات اوقاف اســتان اصفهان به ثبت 

رسیده است.
حجت االســام رضــا صادقی با بیــان این خبر اظهار داشــت: 
اکثــر وقف هــا مربــوط بــه قــرآن، روضه خوانــی، کمک به 
 مســاجد، تکایا و حســینیه ها و وقف بــرای امامــزادگان بوده 

است.
وی با بیان اینکه در ســال جــاری  برای پژوهــش و فناوری و 
اطاعــات نیز وقــف داشــتیم، افــزود: باید توجه داشــت که 
بیشــتر وقف های ما در جهت رفع نیازهــای جامعه و وقف های 
 فرهنگی اســت که منجــر به کاهــش آســیب های اجتماعی 

می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، همچنین به اجرای 
طرح بصیرت عاشورایی در امامزادگان استان اصفهان به مناسبت 
ایام محرم و صفر اشــاره کرد و ابراز داشــت: راه اندازی موکب 
برای پذیرایی از زائران امام حســین)ع( در مســیر رسیدن به 
 کربا، از جمله اقدامات صــورت گرفته در قالب اجرای این طرح

 است.
وی با اشــاره به اینکــه موکــب اداره کل اوقاف اســتان با نام 
سیدالشــهدا)ع( در مرز چزابه از دو روز قبل از اربعین تا سه روز 
پس از مراسم اربعین پذیرای زائران است، ادامه داد: در این ایام 
۲۹ نفر در این موکب خدمت می کنند و روزانه نیز سه هزار بسته 
جیره خشک و بیش از هفت هزار وعده غذایی گرم در سه وعده 

بین زائران توزیع می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

 رتبه دوم اصفهان 
در ایجاد آلودگی صوتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: شــهر 
اصفهان  از نظر میزان آلودگی صوتی جایگاه دوم کشور را دارد که 
مطلوب نیست. طبق آخرین آمار۵0 درصد از آلودگی های صوتی 
کانشهر اصفهان ناشی از ســروصداهای ناهنجارموتورسیکلت 
ها، 30 درصد مربوط به خودروهای شــخصی، ۲0درصد مربوط 
به کارگاه ها و نزدیک به ۲درصد مربوط به صداهای خودروهای 
سنگین و اتوبوس های شهری است. علیرضا صلواتی با بیان اینکه 
در سازمان بهداشت جهانی استاندارد حد مجاز آلودگی صوتی، 
بین 4۵تا ۵۵ دسی بل در روز و حداکثر4۵ دسی بل در طول شب 
اعام شده است، افزود: در بررسی های انجام شده، آلودگی صوتی 
در پل غدیر اصفهان تا حد ۸۲ دسی بل یعنی ۵۵ درصد بیش از 
حد مجاز و در شیخ صدوق ۸0 دسی بل یعنی حدود ۵0 درصد 

بیش از سقف مجاز مشخص شد.
وی گفت: آلودگی صوتی در بزرگراه هابه دلیل سرعت خودروها 

۲0 درصد بیشتر از مناطق دیگر است. 
وی ایجاد دیواره های سبز در بزرگراه ها و نصب تابلوهای صداگیر، 
معاینه فنی خودرو و امتناع از بوق زدن های بیجا را از راهکارهای 

کاهش آلودگی صوتی برشمرد.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد اصفهان خبر داد:

 رونمایی از بخش اول 
»خطر فراموشی ۲« 

مدیر مجموعه تاریخــی، فرهنگی و مذهبی تخت 
فوالد اصفهان، یکی از محصوالت رســانه ای این 
مجموعــه را »خطر فراموشــی« خوانــد و گفت: 
»خطر فراموشــی ۲« رویکرد تکیه محور دارد که 
بخش نخســت آن با موضوع معرفی تکیه بابارکن 
الدین، آماده رونمایی اســت. ســید علی معرک 
نــژاد اظهارکرد: تخــت فوالد در اصفهــان نگین 
زیارتگاه های جهان و دومین قبرســتان مقدس 
پس از وادی السام است. وی افزود: یکی از اهداف 
مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
اصفهان، معرفی مشاهیر و مفاخر مدفون در تخت 
فوالد است که راهبرد مدنظر برای رسیدن به این 
هدف، اســتفاده از روش های خاقانــه و به روز و 
به تبع آن فضاهای مجازی اســت. مدیر مجموعه 
تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت فوالد اصفهان، 
با اشــاره به ایجاد درگاه جدید الکترونیکی تخت 
فوالد در ســال ۹۵ به عنوان یک مرجــع و درگاه 
الکترونیکی محتوا محور، گفت: استفاده کنندگان 
از این درگاه الکترونیکی می توانند اخبار، رویدادها 
و جست وجوی تکایا و مشاهیر، عکس های مرتبط و 
داستان های پر رمز و راز این شخصیت های بزرگ 

را از سایت برداشت کنند.

 سرپرست جمعیت 
هالل احمر اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح دادرس 
در ۸۳ مدرسه اصفهان 

سرپرست جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان 
گفت: سال گذشته پنجمین دوره طرح دادرس در 
۸3 مدرسه شهرستان اصفهان اجرا شد و دو هزار و 
۵۶۲ دانش آموز خودامدادی را یاد گرفتند. شهریار 
انصاری اظهار داشــت: وجه مشترک فعالیت های 
جوانان هــال احمر، ترویج و گســترش فرهنگ 
بشردوستی با رویکرد امدادی است. وی بیان داشت: 
طرح ملــی دادرس با هدف تربیــت دانش آموزان 
آماده برای مقابله با حوادث و ســوانح، توانســته 
آموزه های امدادونجات را به سطح مدارس و قشر 
نوجوان جامعه ببرد و فرهنــگ »خودامدادی« و 
»دگرامدادی« را در بین دانش آموزان نهادینه کند.

نماینده مردم اصفهــان در مجلس  فاطمه کاویانی
شورای اسامی، در نشست خبری با 
اصحاب رســانه با بیان اینکه منطقه نــاژوان برای اصفهان 
مسئله ای حیاتی بوده و ســاختمان های اطراف رودخانه، 
نباید ارتفاع های غیر مجاز داشته باشند، گفت: مکاتباتی در 
این زمینه صــورت گرفته و حکم تخریب ســاختمان های 
متخلف گرفته شــده؛ ولی دلیل اینکه تــا این لحظه عملی 
نشده اســت جای ســوال دارد که این موضوع را در اولویت 

فعالیت های استاندار جدید قرار داده ایم.
حیدرعلی عابدی از دغدغه های اســتان اصفهان و وظیفه 
سنگینی که بر عهده اســتاندار جدید اصفهان قرار گرفته، 
ســخن گفت و ادامه داد: ســاماندهی و پیگیری وضعیت 
رودخانه زاینده رود، مســئله محیط زیست و مهم تر از همه 
توسعه استان، از اهدافی اســت که استاندار اصفهان باید در 
اولویت قرار دهد؛ این در حالی است که با کارنامه درخشان 
مهرعلیزاده در امر توسعه، انتظار می رود روند رو به رشدی را 

در استان طی سال های آینده شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص طرح تحول سامت و اینکه 
آیا طرح شکست خورده است، گفت: نمی توان این طرح )که 
به نوعی از آرمان های امام)ره( بوده است( را شکست خورده 
تلقی کرد؛ بلکه باید گفت در حال حاضر کمی شکننده شده 

اســت. یکی از مواردی که باید انجام می شــد و نشد، طرح 
پزشک خانواده اســت؛ وقتی بیمار برای هر بیماری خود  به 
متخصص مراجعه می کند، باعــث ایجاد هزینه گزافی برای 
خود و دولت می شــود؛ اما زمانی که طرح پزشک خانواده 

اجرایی شود، به ندرت مراجعه به متخصص نیاز است.
عابدی از همراه بیمار کــه در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و 
تنها در بیمارستان های ایران شاهد آن هستیم، سخن گفت و 
ادامه داد: این پدیده پیامدهای بسیاری دارد و باید جمع آوری 
شود؛ تاثیرات روانی بر بیمار و اینکه تا پایان عمر شرمندگی را 
به همراه دارد و همین که یک نفر بدون دلیل درگیر بیماری 
می شود، از نتایج منفی حضور یک نفر به عنوان همراه بیمار 

در بیمارستان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی در خصوص 
الیحه نظام رسانه ای گفت: بنده معتقدم خبرنگاران و اهالی 
رسانه باید از حقوق خودشــان آگاهی کافی داشته باشند؛ 
از طرفی هرچه قوانین روشــن تری وجود داشــته باشــد، 
خبرنگاران ایمن تر خواهند بود و می توانند از اطاع رسانی به 

عنوان حق مردم دفاع کنند.
وی با انتقاد از وضعیت مصرف مواد دخانی در استان و کشور 
و اینکه مواد آسیب رســان ارزان تر و در دسترس تر از مواد 
مفید غذایی است عنوان کرد: در بودجه ۹۶ در مورد مصرف 

دخانیات دو مطلب وضع کردیم که مورد توجه قرار نگرفت: 
اول پیشــنهاد افزایش مالیات بر دخانیــات و دوم دریافت 
مالیات از مصرف کننده که بی شک این موارد را در بودجه 

۹7 به شدت پیگیر خواهیم بود. 
عابدی بااشاره به آلودگی هوا و اقدامات صورت گرفته در این 
حوزه تصریح کرد: در حال حاضر کیفیت گازوئیل به سمت 
یورو 4 حرکت کرده و این درحالی است که از مصرف مازوت 
جلوگیری شده و هر کجا از این سوخت استفاده شود با آن 
برخورد خواهد شد؛ اما موتورسیکلت های دودزا، خودروهای 
تک سرنشین و... مواردی هستند که نیاز به فرهنگ سازی 
دارند و راهنمایی و رانندگی با ارائه راهکارهای مناسب می 

تواند حرکتی تاثیرگذار در این مسیر داشته باشد. 
در این راستا از شورای اسامی شهر اصفهان می خواهم در 
کنترل موتورسیکلت ها و خودروها قوانین سختگیرانه تری 
را اعمال کند؛ همچنین پیشنهاد می دهم ستادی با همین 
موضوع تشــکیل شــود و به صورت ویژه اقدامات قانونی را 

دنبال کند. 
بنده معتقــدم باید حامل هــای انرژی، گــران و پرداخت 
یارانه ســاماندهی شــود، با این اقدام، وضعیــت آلودگی 
هوا نیز بهتر می شــود و زمانی کــه انرژی به ایــن ارزانی 
 در دســترس نباشــد، اســتفاده از آن بهینه تــر خواهــد 

شد.
وی در رابطه با کمک دولت به حمــل و نقل عمومی گفت: 
دولت کمک می کند، اما کمتــر از آنچه که در قانون متعهد 
اســت انجام می دهد؛ بودجه دولت صرف حقوق کارمندان 
و یارانه می شود و با این شــیوه پرداخت یارانه، عما پروژه 

عمرانی در کشور به ثمر نمی رسد. 
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی، در 
پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران مبنی برحضور کمرنگ 
نماینــدگان اصفهان در تذکــرات صحــن علنی مجلس 
اذعان داشــت: اینکه گفته می شــود نماینده های اصفهان 
کمتر در صحن علنــی تذکر می دهند، به این دلیل اســت 
که عادی شــدن تذکر و تعــدد آن منجر به این شــده که 
دیگر دولت و مســئوالن به این تذکرها توجــه نمی کنند 
 و ترجیــح می دهیم بــا نامه نگاری موضوعــات را پیگیری 

کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسامی، در پایان 
با اشاره به توان کشور در تولید دارو خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر پیشرفته ترین ســازوکارهای داروسازی را در کشور 
داریم که ارزش و اهمیت آن کمتر از علم هســته ای نیست؛ 
داروهای ایرانی که در برخی از کشــورها ۸0 تا 100درصد 
بازار را در دســت دارنــد، در داخل به دلیل ســوءتبلیغات 
درخصوص داروی ایرانی، کمتر از 30 درصد مصرف می شوند 
و همچنین در امر بیمه ناباروری، معاون اول رییس جمهور 
برای تقبل ارائه تمام خدمات این افراد توسط پوشش بیمه ای 

قول مساعد داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

ریه های شهر  در گیرو دار ساخت و ساز غیرمجاز

با مسئوالن

ابالغ رای
8/181 کالسه پرونده: 951617 شماره دادنامه: 94/6/28-9609976793803318  
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق کارآفرینی 
امید )مهررضا( اســتان اصفهان به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان 
خ هشت بهشــت حد فاصل چهار راه گلزار و چهار راه ملک با وکالت بهنوش باریک 
رو به نشانی اصفهان خ خاقانی روبروی پارکینگ خاقانی ساختمان پارس طبقه اول 
واحد یک، خواندگان: 1- نعمت اله شــیرانی فرزند احمد به نشــانی اصفهان خ پنج 
رمضان محله پاچنار پالک 114 و 2- شهرام عابدی سهر فیروزانی فرزند ابوالقاسم 
به نشانی مجهول المکان، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص  دعوی خواهان صندوق کارآفرینی امیداســتان اصفهان به نمایندگی 
عبدالصمد شــهبازی با وکالت بهنوش باریک رو به طرفیت خواندگان 1- نعمت اله 
شیرانی 2- شهرام عابدی ســهر فیروزانی به خواسته مطالبه 25/017/808 میلیون 
ریال به موجب بخشــی از یک فقره چک به شــماره 447168 مــورخ 93/2/11 و 
مطالبه مطلق خسارات دادرســی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به دادخاست تقدیمی مورخ 95/12/21 و با توجه به محتویات 
و مســتندات پرونده،تصویر مصدق چک به شماره 447168، تصویر مصدق گواهی 
عدم پرداخت و تصویرمصدق دلیل مدیریت، اظهارات وکیل خواهان و خوانده ردیف 
اول در جلسات رسیدگی مورخ 96/3/20 و 96/5/18 و با توجه به اینکه خوانده ردیف 
اول طی فیش به شــماره 197643 به تاریخ 96/5/17 مبلغ 12/000/000 میلیون 
ریال از مبلغ مورد خواسته خواهان را پرداخت نموده اند و با توجه به اینکه اصل سند 
تجاری همچنان در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت خواندگان و ظهور در اشتغال 
ذمه وی دارد نظر به اینکه ازناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت کامل وجه 
خواسته ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب دین و مستنداً به ماده 310، 311 قانون تجارت و ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 13/017/808 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 805/440 هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت 120/000 
هزار ریال بابت نشر آگهی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف به تاریخ 93/2/11 لغایت زمان 
اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می گردد که رای صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد اما رای صادره در خصوص خوانده 
ردیف دوم غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز 
 پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد. 
م الف: 22926 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )486 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/184 کالسه پرونده: 950517 شماره دادنامه: 96/6/14-9609976795700823 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شاهین ابراهیم زاده 
به نشانی اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر بلوار پرستار کوچه فجر مجتمع مهتاب پ 
21 با وکالت ساناز ابراهیم زاده به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 3 
واحد 502، خواندگان: 1- شرکت ارزش آفرینان الماس به نشانی تهران خ جمهوری 

خ کارگر خ منیری جاوید ک بهشــت آیین پ 25 واحد 1، 2- شهال کله جویی الوار 
3- علیرضا سیفی هر دو به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی شــاهین ابراهیم زاده با وکالت ساناز ابراهیم زاده به 
طرفیت 1- شرکت ارزش آفرینان الماس 2- شهال کله جویی الوار 3- علیرضا سیفی 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 440051 مورخ 95/9/30 به مبلغ 
8/500/000 تومان عهده بانک شهر به انضمام خسارات قانونی، با عنایت به ضمائم 
و دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات وکیل خواهان در جلســه دادرسی مورخ 
96/2/13 و نظر به اینکه خوانندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرسی حاضر 
نشده و الیحه ای در دفاع از خودتقدیم ننموده اند و همچنین بقاء اصول مستندات در 
یدخواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانندگان را دارد، شورا دعوی خواهان را وارد 
دانسته و مســتند به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 
8/500/000 تومان معادل85/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
3/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
95/9/30 لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل خواهان وفق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف: 22857 شعبه 27 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/188 کالســه پرونده: 960257 شــماره دادنامه: 960997679480818 تاریخ 
رسیدگی: 96/4/29، مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای عبدالحمید کالنی به نشانی اصفهان خ فردوسی کوچه مهیاری ساختمان 272 
واحد 2، خوانده: آقای بهمن کاظمی شــرامین به نشانی مجهول المکان، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی واخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عبدالحمید کالنی 
به طرفیت آقای بهمن کاظمی شرامین به خواسته مطالبه مبلغ 157/042/500 ریال 
طبق فاکتور شماره 22 مورخه 1396/1/30 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و اینکه خوانده با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند لذا شورا به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکــم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 157/042/500 ریال بابت اصل خواسته و 351/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/4/4 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت 
 واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهــی در محاکم عموی حقوقی اصفهان

 می باشــد. م الف: 22844 شعبه 18 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان )287 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  9409970351001755 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /187
9109980351001106 شماره بایگانی شــعبه: 911115 خواهان: موسسه قرض 
الحســنه مهر بســیجیان با نمایندگی آقای حمید نوری با وکالت خانم نسرین موم 
ساز فرزند رضا به نشــانی اصفهان- خ نیکبخت- روبروی دادگستری- ساختمان 
وکالی ماکان- ط3- واحــد 34، خوانــدگان: 1- آقای خلیل حاصلی به نشــانی 
اصفهان خ کاوه شــهرک ولی عصردوازده متری چهارده معصوم پ 146، 2- آقای 
محمدرضا صمیمی به نشانی مجهول المکان، 3- آقای مجید فاضل نجف آبادی به 
نشانی نجف آباد گلدشت خ ش دســتغیب کوچه دوازده بهمن پ 2، 4- آقای فرامرز 
 عباسی 5- آقای مختار بهارلویی هر دو  به نشانی اصفهان خ کاوه شمس آباد کوی 
شریعتی کوچه قیام 2 جنب سوپر درب کرم و رنگ، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست خانم نسرین موم ساز به وکالت از 
موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به طرفیت آقایان فرامرز عباسی فرزند میرزاآقا، 
مختار بهارلویی اله آبادی فرزند جعفر قلی، خلیل حاصلی فرزند ابراهیم، محمدرضا 
صمیمی شلمزاری فرزند محمد مراد و مجید فاضل نجف آبادی فرزند مهدی مبنی 
بر صدور رای تکمیلی در مورد خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به اینکه خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از جمله خواســته های خواهان در دادخواست بوده لکن 
 در دادنامه شــماره 9309970351000511 مورخ 93/3/22 نســبت به آن اتخاذ 
تصمیم نشده اســت ، بنابراین به اســتناد مفاد دادنامه مذکور حکم به الزام تضامنی 
خواندگان به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک موضوع آن دادنامه لغایت 
اجرای حکم بر اساس شــاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده نســبت به خواندگان 1 و 2 حضوری ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی و در مورد سایر خواندگان غیابی، ظرف مهلت 
20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی 
 اســت.  م الف: 22909 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )319 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

8/179 کالسه پرونده: 147-190 شماره دادنامه:96/7/12-9609976795200568 
مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی کشانی به 
نشانی اصفهان خ الله کوچه بنائی بن بست اطلس پ 8، خواندگان: 1- طاهره لواسی 
2- محمد لواسی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 
85/000/000 ریال، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای مهدی کشانی به طرفیت 1- طاهره 
لواسی 2- محمد لواسی  به خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال )هشت میلیون 
و پانصد هزار تومان( وجه به انضمام مطلق خســارات قانونــی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی  عدم پرداخت توسط بانک 
 محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 

ریال معادل ) 8/500/000 تومان( بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/312/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
 موصــوف )93/10/17(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق شــاخص بانک
 مرکزی  صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22871 
 شــعبه 22 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 305 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970367800044 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /252
9609980367800015 شــماره بایگانی شــعبه: 960021 خواهان: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( به نشانی اصفهان- خ حکیم نظامی- خ حسین آباد پالک 40، 
خوانده: خانم سکینه طاهری فرزند محمود به نشانی مجهول المکان، خواسته: تعیین 
تکلیف اموال بجا مانده، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: درخصوص 
درخواست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( به شــماره 110441 مورخ 96/4/10 مبنی 
بر تعیین تکلیف اموال بجای مانده از خانم ســکینه طاهری، فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 930 و کدملی 5129530810 متولد 1325 نظر به اینکه حسب بررسی های 
به عمل آمده و استعالم ثبت احوال اصفهان به شماره 16719 مورخ 95/9/20 نامبرده، 
 فوت نموده و سند جعلی ایشان فاقد هرگونه تحوالت می باشد و ورثه ای از وی باقی

 نمانده و تنها دارائی نامبرده، وجوه نقدی نزد موسسه ثامن االئمه شعبه مسجد سید 
اصفهان کد496 و مبلغ شش میلیون تومان وجه الرهانه نزد بنگاه معامالتی عدالت 
به آدرس مندرج و محفوظ در پرونده می باشــد، علیهذا با توجه به موارد مارالذکر و 
شمول اموال در اختیار ولی فقیه و مســتنداً به حکم حکومتی حضرت امام)ره( مورخ 
 68/2/6 و ماده 5 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون

 اساسی و بخشنامه شماره 900/15658/100 مورخ 92/3/27 ریاست محترم وقت 
قوه قضائیه از بابت ارث بال وارث حکم به تملک اموال و وجوه شناســایی شــده از 
مشارالیها به شرح مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمانم امام)ره( صادر و اعالم می کند. 
 رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین مرجع می باشــد.

  م الــف: 23944 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساســی اصفهــان )274 کلمه، 
3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/502 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به آقای سید محمد اسالمی 
فرزند سید حسین، خواهان آقای مجید طحانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
سید محمد اسالمی به خواســته تنفیذ قرارداد عادی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609983620200698 شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( 
دادگستری شهرستان آران و بیدگل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/22 ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 5/2/96/563 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل )146 کلمه، 2 کادر(
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امام باقر  علیه السالم :
صدقه دادن در روز جمعه ، به دلیل فضیلت جمعه بر روزهاى ديگر ، 

دو برابر مى شود .
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
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نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

رویا های خود را به 
واقعیت تبدیل کنید)2(

۶ . محیط زندگی خود را تغییر دهید
تمرکز بیشتر روی هدفتان برابر است با نزدیکی 
بیشتر به هدفتان؛ بنابراین هر چیزی که اطرافتان 
است باید در همین رابطه باشد. چون چیزهای 
اطراف، شــما را تحت تاثیر قرار می دهند؛ ولو 

اینکه خودمان همیشه متوجه آنها نباشیم.
۷ . افراد همفکر را پیدا کنید

کســانی که روزانه با آنها در ارتباط هســتید 
می توانند تاثیر زیادی در طرز فکر شما داشته 
باشــند. پس کســانی که وقت تان را بــا آنها 

می گذرانید را هوشمندانه انتخاب کنید.
اگر قصد دارید به موفقیت برسید، از کسانی که 
شما را پایین می کشند فاصله بگیرید، کسانی که 
ذهن شما را مسموم می کنند ترک کنید و دنبال 
کسانی باشید که هدفی مثل شما دارند، با این 

روش همیشه انگیزه  دارید .
۸ . تصویری از هدفتان در ذهن داشــته 

باشید
جزئیات زندگی کــه می خواهید بــرای خود 
فراهم کنید باید واضح و شفاف باشد چون باعث 

می شود شفاف تر آن را در ذهن تصور کنید.
۹ . با اهداف خود بی رحم و بدون مالحظه 

باشید
به عنوان مثال من بــرای زمان کاری خودم که 
۴ تا ۸ ســاعت اولیه صبح پس از بیداری است 
احترام قائل هستم. در این ساعت ها من کاری که 
عاشقش هستم را انجام می دهم، تمرکزم فقط 
حول همین کار اســت و نمی گذارم حواسم به 
جای دیگری پرت شود. در این مدت هیچ چیزی 
نمی خورم، با دیگران حتی گفت وگوی کوتاه هم 
نمی کنم و از شبکه های اجتماعی هم استفاده 
نمی کنم. همه اینها می توانند منتظر باشند تا 
کارم تمام شود.این کار روزانه من است. در این 
بازه زمانی فکرم بیشــتر کار می کند و کارهای 

زیادی را به انجام می رسانم. 
۱۰ . عاشق همه مراحل کار خود باشید

اول اینکه بایــد بدانید این یک فرآیند اســت، 
فرآیندی به طول زندگی شما. پس با آن مهربان 
باشید.دوم اینکه، از هر دقیقه کارتان لذت ببرید. 
چون اگر فقط به هدف نهایی چشم بدوزید و فکر 
کنید در آنجا به خشنودی می رسید، بدانید که 
سخت در اشتباه هستید.خشنودی همین االن 
در همین جاست، در هر کاری که انجام می دهید 
و هر چیزی که دارید. همین کارهایی که برای 
رسیدن به اهداف خود انجام می دهید باید باعث 
مسرت و شادمانی شــما باشد و همینطور برای 
شما در همین لحظه موفقیت به ارمغان بیاورد 
و در آینده نزدیک موفق تر و شادتر خواهید بود.

مهارت زندگی

سیره 

توجیه بدی ها    
 امام صادق علیه السالم شنید که مردی شهوت به تقوی پیدا کرده است. 
روزی آن مرد را مشــاهده کرد که جمع زیادی از مردم اطراف او را گرفته 
بودند. پس آن مرد از مردم کناره گرفت و تنها به سمت راهی دیگر حرکت 
کرد؛ امام علیه السالم ناظر کارهای او بود. پس اززمانی کوتاه آن شخص 
جلوی یک دکان نانوایی ایســتاد و دو نان مخفیانه برداشت و به راه افتاد . 
پس از چند قدمی ازدکان میوه فروشــی دو عدد انار برداشت و به راهش 
ادامه داد. پس از پیمودن مســافتی نزد مرد مریضی رفت و نان ها و انارها 
را به وی داد. امام علیه السالم خود را به آن مرد رساند و فرمود: امروز از تو 
عمل شگفت انگیزی دیدم و آنچه را دیده بود برایش نقل کرد. آن مرد گفت: 
گمان می کنم شما  امام صادق علیه السالم هستی؟ فرمود: آری ، گفت: با 
آنکه فرزند پیامبری ، افسوس که چیزی می دانی ؟ فرمود: چه جهلی از من 
دیده ای؟ گفت: مگر نمی دانی خداوند در قرآن فرموده » هرکه کار نیکی 
انجام دهد ده حسنه دارد و هر که گناهی کند جز یک گناه برایش ننویسند.« 
از این جهت به حساب من دو نان و دو انار دزدیده ام ، مجموعا چهار گناه 
محسوب می شود و آنها را در راه خدا داده ام می شود چهل حسنه. چهار گناه 
را از چهل حسنه کم کنند سی وشش حسنه برایم باقی می ماند و تو از این 
حساب ها نمی دانی! امام)ع( فرمود: مگر این آیه از قرآن را نشنیده ای که 
می فرماید » خدا از پرهیزکاران قبول اعمال کند« تو چهارگناه کردی و مال 
مردم را دزدیدی و چهار گناه دیگر کردی که بدون اجازه به دیگران دادی، 
پس هشت گناه انجام دادی و هیچ حسنه ای هم نداری. حضرت فرمود: این 

گونه تفسیرها و توجیه هاست که همه  را گمراه می سازد.
اثر کردار بد در برزخ

 یکی از بزرگان اهل علم و تقوی فرمود: یکی از بستگانشان در اواخر عمرش 
ملکی خریده بود وا ز استفاده سرشار آن زندگی را می گذراند. پس از مرگش، 
در برزخ او را دیدند که کور است از علت آن پرسیدند؟ گفت: ملکی را خریده 
بودم، وسط زمین چشمه آب گوارایی بود که اهالی ده مجاور می آمدند از 
آن استفاده می کردند و  به واسطه رفت وآمد مقداری از زراعت من خراب 
می شد. برای اینکه سودم از آن مزرعه کم نشود و راه آمد و شد را بگیرم به 
وسیله خاک وسنگ و آهک چشمه را کور و خشکانیدم، بیچاره مجاورین ده 
برای آب به جاهای بسیار دور می رفتند. این کوری من به واسطه کور کردن 
چشمه آب است . گفتم: آیا چاره ای دارد ؟ گفت: اگر ورثه ام بر من ترحم 
کنند و آن چشمه را مفتوح و جاری سازند تا دیگران استفاده کنند حالم 
خوب می شود. ایشان فرمود: جریان را به ورثه اش گفتم و آنها پذیرفتند و 
چشمه را گشودند. پس از چندی آن مرحوم را دیدم که چشمش بینا شده 

و از من سپاس گزاری کرد.

باغ 
کاغذی

کتاب »علوم قرآنی « اثر»آیت ا... محمد هادی معرفت«               
کتابی بدون تلکف و پیچیدگی است که مطالعه آن به 
عالقه مندان توصیه می شود. تاکنون به صورت مبسوط 
و مدون پیرامون مباحث علوم قرآنــی، کتابی تدوین 
نشده بود که عالم معاصر از اهالی مکتب شیعه توانست 
با طرح مباحث مفصل و دقیق روح تازه ای به این گونه 
مباحث بدمــد و کتاب »التمهید فی علــوم قرآنی «را 
تالیف کرد، اما ایشان در مرحله بعد با مالحظه استفاده 
تمام طالبان مباحث قرآنی، اثرشان را در کتاب آموزش 

 علــوم قرآنی تلخیــص و ترجمه کردنــد و در خدمت 
دانش پژوهان قرآنی قرار دارند.

 بیان شــیوا و روان مولف در این اثر و دوری از تکلف و 
پیچیدگی در نوشــتار، می تواند مطالعه این اثر را برای 

سطح عموم  طالبان علوم قرآنی جذاب  کند.
 تبیین قرائت های هفت گانه، تبیین سوگندهای قرآن، 
هدف قصه های قرآن، بیان انواع تمثیالت قرآنی ، بررسی 
تدوین قرآن و سیر آن در اطوار مختلف تاریخ اسالم از 

مسائل مورد طرح در این اثر است.

علوم قرآنی  بدی

عجیب ترین ساعت های زنگ دار جهان

دانستنی ها

برگ برنده را برای خودت نگه دار
 زندگی مثل یک بازیست. هرکس سعی می کند 
با کارت هایی که در دست دارد بازی کند ولی 
همیشــه باید در برابر رقیب تــا آخرین لحظه 
کارت های اصلی را نگه داشت. بعضی وقت ها 
حتی الزم می شود در برابر کسی که دوستش 
داریم و با وی در رابطه هستیم ، برگ برنده ای 
برای خودمان نگه داریم، ممکن است الزم شود.

 »فردا دیراست«
 انیس لودیک

حرف حساب
بیدار شــدن پس از یک خواب شیرین شبانه برای رفتن 
به محل کار یکی از دشوارترین فرآیندهای روزانه است. 
به همین منظور به معرفی عجیب ترین و نوآورانه ترین 
ساعت هایی می پردازیم که بی تردید تمام تالش خود 
را برای بیدار کردن کاربر به کار خواهد گرفت.با ما همراه 

باشید.

1- ســاعت لگو، این ساعت که شــبیه یک قطعه لگوی 
نارنجــی رنگ اســت 
برای کسانی مناسب 
اســت کــه در عمق 
وجود خود هرگز خیال 
بزرگ شــدن ندارند و 
همــواره به اســباب 
بازی خانه ســازی لگو 

عالقه مند باقی خواهند ماند. 
ایــن ســاعت زنــگ دار مجهــز به یــک رادیــو اف. 

ام/ ای. ام، کنتــرل کننــده صــدا، کلیــد تنظیــم و 
چراغ نمایشــگر اســت. ابعاد ایــن ســاعت 2/2۴در 
 60/16 در 12 ســانتی متر بــوده و به قیمــت 30 یورو 

عرضه می شود.

2- این ســاعت 
بــرای کســانی 
مناســب اســت 
که همیشه چند 
دستگاه که با »یو. 
اس. بی« شــارژ 

می شود، دارند. 
این ساعت زنگدار با 7 پورت »یو. اس. بی« )۴ پورت جلو 
و 3 پورت عقب( نه تنها می تواند کاربر را از خواب بیدار 
کند بلکه می تواند دستگاه های دیگر را هم شارژ کند. این 
 ساعت مجهز به تقویم و دماسنج است و 30 یورو قیمت 

دارد.
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