
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
No.2282.November 12. 2017  
12 Pages

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

یکشنبه 21 آبان  1396 | 23 صفر 1439
شماره 2282 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

 سـی و سـه پـل
 از حصر خارج شد

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان،  از مخالفت اعضای شورای فنی این 
اداره با نصب نرده های چوبی بر طوالنی ترین پل زاینده رود خبر داد:
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زاینده رود، شاید وقتی دیگر
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وقتی تکلیف تقسیم نامه شیخ بهایی مشخص نیست؛
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مجوز سقط درمانی در اصفهان
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8

11

رییس حوزه علمیه اصفهان:

دولت و ملت روی امربه معروف 
و نهی از منکر پاگذاشته اند

ویژه )ادبیات(
 ای نام تو دستگیر آدم؛

خالصه ای از ستایش پیامبر اسالم)ص( 
درآثـار فارسی

ذکر امام هشتم)ع( در قصیده سنایی

9قطره ای از دریای عرفان؛ ذوالنون مصری

شرکت 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

96-3-232
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ 

طرح فاضالب سورچه سیاه بوم 
)با ارزیابی کیفی(

جاری )مجتمع فوالد 
مبارکه(

13/128/043/000657/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/09/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/09/05

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031   )داخلی 335(

نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1۳96/8/21



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2282 | یکشنبه 21 آبان 1396 | 23 صفر 1439

نیروهای مسلح

امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی، فرمانده کل 
ارتش طی سخنانی در مراسم معارفه امیر محمدحسین 
دادرس به عنوان جانشین و امیر دریادار حبیب ا... سیاری 
به عنوان معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه خدا 
را شاکریم که توانستیم هرچه زودتر ترکیب مناسب را در 
ارتش شکل دهیم، اظهار داشت: جابه جایی افراد الزاما به 
معنی ضعف و  قدرت کسی نیست و  ثانیا چیدن اسم های 
بزرگ کنار هم هنر نیست بلکه باید ترکیبی هماهنگ و 

کارآمد ایجاد کرد.
موســوی افزود: باید هیئت رییســه ارتش از حالت تک 

نیرویی خارج شده و در حد امکان ترکیبی می شد.
وی با اشــاره به انتصاب امیر پوردستان به ریاست مرکز 
مطالعات راهبردی ارتش، گفت: این مرکز اهمیت بسیار 
باالیی دارد و باید به فردی هم وزن این اهمیت ســپرده 
می شــد و امیر پوردســتان فردی جانباز و مقتدر و آگاه 
است که تا جانشینی ارتش هم کار کردند و ماموریت مهم 

مطالعات راهبردی توسط آقا به ایشان سپرده شد.
فرمانده ارتش تصریح کرد: نیروی دریایی هم  باید به فرد 
جوان تری سپرده می شد تا با انرژی جدیدی ده سال دیگر 

راه را ادامه دهد.

حجت االسالم احد آزادی خواه، نماینده مردم مالیر در 
مجلس شورای اســالمی گفت: آنچه که امروز از لسان 
برخی همکاران نماینده درباره رفع تدریجی حصر سران 

فتنه می شنویم جای بسی تعجب و افسوس دارد.
وی افزود: گویا برخی هنوز متوجه شرایط این روزهای 
کشور و جایگاه خویش به عنوان وکیل مردم نشده اند و 

خود را وکیل افرادی معدود و معلوم الحال می دانند.
آزادی خواه در توضیح گفت: اینکه حصر رفع می شــود 
یا نه، منوط به حفظ امنیت ملی کشــور و حفظ آرامش 
مردم شریف است و در کنار امنیت این مرز و بوم، حصر 
عده ای که علیه حاکمیت خروج کرده اند محلی از اعراب 
نداشته و تصمیم گیری در این باره با مسئوالن امنیتی و 

کارشناسان این امر است.
اگر این همه مصاحبه و نطق را به جای رفع حصر، برای 
رفع موانع تولید، اشــتغال، رکود و تورم معطوف کرده 
بودند، امروز چهره ای دیگر از وضعیت کشــور شــاهد 
بودیم. به نظر می رســد توجه به ایــن مطالبات به هیچ 
وجه، دغدغه برخی نمایندگان نبوده و به اصطالح »آب 
 و نانی« از پیگیری خواسته های واقعی مردم نصیب آنها 

نمی شود.

 فرمانده کل ارتش:

 ترکیب ستاد ارتش باید
 از تک نیرویی خارج می شد

نماینده مردم مالیر:

 برخی نمایندگان خود را وکیل 
سران فتنه می دانند، نه مردم

وزیر کشور اعالم کرد:

ورود یک میلیون و 600 هزار 
زائر حسینی به ایران

عبدالرضا رحمانی فضلی در بازدیــد از مرز مهران در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تدابیر و اقدام های انجام 
شد، اربعین امسال شــاهد نظم و امنیت بسیار خوبی 
برای تردد زائران اربعین در مرزهای ســه گانه بودیم 
و در حوزه خدمات رســانی زیربنایــی، توقف گاه ها و 
استقرار موکب ها شــرایط بهتری برای سهولت تردد 
زائران ایجاد شد. وی با اشاره به موج بازگشت زائران از 
مرزهای مهران، شلمچه و چذابه افزود: تاکنون بیش 
از یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد 
کشور شدند و همچنان موج بازگشت زائران نیز ادامه 
دارد. وزیر کشــور تاکید کرد: در ایام اربعین امسال از 
خروج افراد بدون ویزا جلوگیری شــد و خوشبختانه 

هیچ زائری بدون ویزا از مرزها خارج نشد.
رحمانی فضلی با اشاره به روند بسیار خوب صدور ویزا 
در این ایام یادآور شد: در این زمینه سفارت خانه کشور 
عراق در ایران و سفارت ایران در عراق به خوبی عمل 
کردند و بدون هیچ گونه مشــکلی صدور روادید برای 

زائران انجام شد.

نتیجه یک نظرسنجی درخصوص 
اقبال آمریکایی ها به برجام

نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه افکارسنجی آمریکایی پیو 
نشان می دهد که خوش بینی آمریکایی ها به برجام در مقایسه با 
دو سال پیش افزایش یافته و اکنون برنامه هسته ای کره شمالی 

بزرگ ترین خطر علیه آمریکا به شمار می رود.
نتایج جدیدترین نظرســنجی پیــو )PEW( در مورد خطرهای 
خارجی که آمریکا را تهدید می کنند در تارنمای این موسســه 
منتشر شد. ۶4 درصد مردم آمریکا در ابتدای سال 2۰17 برنامه 
هسته ای کره شمالی را تهدیدی علیه کشور خود می دانستند که 

این رقم اکنون به 75 درصد رسیده است.
54 درصد آمریکایی هــا قدرت و نفوذ روســیه را تهدیدی علیه 
کشور خود می دانند که 2 درصد نسبت به ژانویه 2۰17 کاهش 
یافته است. احساس خطر مردم آمریکا از قدرت و نفوذ چین نیز 
در مقایسه با 52 درصد ابتدای سال با افتی ۶ درصدی به 4۶ درصد 

کاهش یافته است.

 رصد دقیق
 تهدیدات منطقه توسط ارتش

امیر محمدحسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش در جمع 
خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: خدا را شاکرم که این توفیق 
نصیب بنده شــده و امیدوارم با حضوری که بــرادر عزیزم امیر 
سیاری در ستاد ارتش به عنوان معاون هماهنگ کننده خواهند 
داشت، با سرعت بیشــتری اهداف ارتش دنبال شود و نتیجه اش 
ناامیدی دشمنانی باشد که تمام تالش خود را مصروف مقابله با 
نظام کرده اند.وی درباره برنامه های کاری خود در ارتش ادامه داد: 
تهدیدات موجود در منطقه دائم درحال رصد شدن هستند و ما با 

نگاه عمیق به تهدیدات درحال پیگیری هستیم.
جانشین فرمانده کل ارتش تصریح کرد: اینکه چه تغییراتی باید در 
نظام دفاعی صورت گیرد متناسب با تهدیدات خواهد بود و آنچه 
به عنوان یک تهدید جدید برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ظاهر می شود.

 واکنش ایران به اظهارات 
وزیر خارجه عربستان

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به سخنان وزیر امور 
خارجه عربستان سعودی در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی، این 
اظهارات را ادامه سخنان بی پایه و اساس و بی منطق قبلی، کالمی 
سخیف و توهین آمیز خواند و گفت: وزیر خارجه دولت سعودی با 
وارونه جلوه دادن همه حقایق، تالش بی ثمر و بیهوده ای که بارها 
تکرار و تجربه کرده است را به کار می بندد تا شاید افکار عمومی را 
از اقدامات بی ثبات عربستان در منطقه، به مسیری دیگر منحرف 
کند؛ حال آنکه اکنون دولت ها و ملت های منطقه به خوبی شاهد 
این سیاست های تفرقه افکنانه ســعودی ها هستند که این بار 
پس از خلیج فارس و یمن، میل به لبنــان و ایجاد ناآرامی در این 

کشور دارد.

هیچ نیرویی از ایران برای تامین امنیت 
عراق در ایام اربعین حضور نداشت

سردار اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارا... سپاه با بیان اینکه 
امنیت مراسم اربعین حسینی امسال، نشان دهنده اقتدار مردم 
عراق بود که اراده کردند و خواستند و سرانجام بر تکفیری ها مسلط 
شدند، اظهار کرد: به هیچ عنوان نیرویی از جمهوری اسالمی ایران 
برای تامین امنیت عراق در ایام اربعین امسال حضور نداشت و خود 
نیرو های عراقی از صفر تا صد امور را انجام دادند.وی گفت: اقدامات 
جبهه مقاومت، مرکز فرماندهی تروریســت های تکفیری را که 
حقیقتا مرکز طراحی خباثت ها و ناامنی ها بود، از عراق خارج کرد.

تیلرسون: احتمال دارد موشک شلیک 
شده به ریاض متعلق به ایران باشد

مقامات سعودی و آمریکایی مدعی  هســتند که موشک پرتاب 
شده متعلق به ایران بوده است، درحالی که مقامات ایرانی همواره 

اتهامات درباره ارسال سالح به یمن را رد می کنند.
وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت: اینکه بتوانیم با برخی 
دالیل قانونی و واقعی این موضوع را تایید کنیم گامی ســودمند 
برای تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی، به ویژه در شورای امنیت 
خواهد بود؛ چراکه این اقدام مصداق نقض قطعنامه هایی از شورای 
امنیت سازمان ملل است که ارســال سالح به مناطق درگیری را 

ممنوع می کنند.
تیلرسون مدعی شد: اینکه این موشک متعلق به ایران بوده باشد، 
بسیار محتمل اســت، اما فکر می کنم الزم است ما به ادله قانونی 

درباره آن دست پیدا کنیم.

 حکم رهبر معظم انقالب
 برای امیر پوردستان

پایــگاه اطالع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت 
آیت ا... العظمــی خامنه ای، رهبــر معظم انقالب اســالمی، در 
حکمی امیر ســرتیپ احمدرضا پوردســتان را به ریاست مرکز 
 مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اســالمی ایــران منصوب

 کردند.
متن حکم فرمانده کل قوا به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
 امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان

 بنا به پیشــنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به شایستگی و تجارب 
ارزنده، شما را به ســمت رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.
مطالعه عمیق برای رسیدن به راه حل های اساسی، ارتقای توان 
و آمادگی های عملیاتی و ارائه شیوه های نو و موثر در سطح آجا، 

مورد انتظار است.
توفیق همگان را از پروردگار متعال خواستارم.

سیدعلی خامنه ای 
1396/8/14

ویژه

کافه سیاست

بین الملل

مواضع تروریست ها مورد 
هدف جنگنده های روسیه

جنگنده های نیروی هوایی روسیه مواضع گروهک 
تروریستی تحریرالشام در اســتان ادلب را هدف 

قرار دادند.
در این عملیات، جنگنده های روســیه که از پایگاه 
هوایی »حمیمیم« به پرواز در آمده بودند مواضع 
تروریست ها را در امتداد استان های حماه و ادلب 

هدف قرار دادند.
عالوه بر اســتان ادلــب، در این عملیــات مواضع 
تروریســت ها در برخی از مناطق استان حماه نیز 

هدف قرار گرفته است.

 درخواست مالی ماکرون
 از ولیعهد عربستان

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ کاخ ریاست جمهوری 
فرانسه روز جمعه اعالم کرد امانوئل مکرون، رییس 
جمهوری این کشور از عربستان سعودی خواسته 
است در تامین بودجه مورد نیاز برای تشکیل نیروی 

مشترک 5 کشور ساحل آفریقا مشارکت کند.
این درخواســت در حالی مطرح می شود که برای 
آغاز به کار این نیروی دفاعی مشــترک که هدف 
از تشــکیل آن مبارزه با تروریسم در منطقه است، 
مبلغ 1۰۰ میلیون دالر بودجه نیاز است. کاخ الیزه 
در بیانیه خود اعالم کرد مقامات عربستانی آمادگی 
دارند در کنفرانس حمایت از نیروی مشــترک 5 
کشور ساحل که قرار است روز چهاردهم دسامبر 
در بروکسل برگزار شــود، به اجرای این عملیات 

کمک کنند.

پیش بینی شکست آمریکا 
درجنگ با کره شمالی

ایندیپندنت: جان مارک جوآس، فرمانده ارشــد 
سابق نظامیان آمریکا در منطقه آسیا گفته است: 
سربازان آمریکایی به شدت در مواجهه با نیروهای 
کره شمالی و نیروهای هم پیمانی که بخش عمده 
جنگ را اجرا می کنند تعدادشان کمتر خواهد بود.

او در نامه ای به نمایندگان کنگره آمریکا که از جانب 
پایگاه نیوزویک افشا شــده ،تصریح کرده که این 
نظامیان آمریکایی همچنین در جنگ احتمالی با 
کره شمالی در زمینه دریافت محموله های جدید یا 

نیروهای تقویتی به مشکل برخواهند خورد.

رییس جمهــور در پایان این جلســه و در جمع خبرنگاران 
درباره اهداف برگزاری جلسه سران ســه قوه اظهارداشت: 
بسیاری از مسائل در دســتگاه اجرایی یا قضائی و یا مقننه 
مورد بررســی قرار می گیرند که به هم مرتبط هســتند و 
چنانچه به طور طبیعی و عادی مورد رسیدگی قرار بگیرند، 
چه بسا نیازمند زمان بسیار طوالنی است و این به نفع کشور 
نیست؛ لذا در جلسه رؤسای قوا چنین مسائل مهمی مورد 
بحث و بررســی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ می شود که 

سرعت عمل را بیشتر کند.
ناامید کردن مردم از آینــده، هدف قدرت های 

بزرگ به ویژه آمریکاست
روحانی خاطرنشــان کرد: بعضی از تصمیماتی که در سایر 
جلسات از جمله جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز اتخاذ 
می شوند، نیاز است که در جلسات ســران قوا در خصوص 
عملیاتی و اجرایی شــدن آن تصمیم گیری شــود که جزو 

مباحث امروز نیز بود.
رییس جمهور با بیان اینکه در جلسه امروز »امیدواری مردم 
کشورمان نسبت به آینده کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی« مورد تاکید قرار گرفت، گفت: همه رســانه ها از 

جمله رسانه ملی، گردانندگان فضای مجازی و تریبون های 
مختلف، باید متوجه این نکته مهم باشند که تصمیم و هدف 
قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و آنچه در منطقه شاهدیم 
نسبت به ایران، نهایتا برای این اســت که مردم را به آینده 
ناامید و کم امید کرده و در فعالیت ها و سرمایه گذاری ها دچار 
تردید کنند؛ بنابراین همه باید هوشــیار باشند که در زمین 

دشمن بازی نکرده و در این دام نیفتند.
تســریع در حل موضوع مالباختگان موسسات 

اعتباری
روحانی، بررسی مشــکل مالباختگان موسسات اعتباری را 
یکی دیگر از موضوعات جلسه سران سه قوه برشمرد و گفت: 
اوال اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه های 
مختلف می دادند؛ لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفا 
از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کامال مراقبت و نظارت شود، 

بخش بزرگی از مشکالت حل و فصل خواهد شد.
رییس جمهور اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی 
 دچار مشکالتی شده و مردم گرفتار شدند، از این رو تصمیم
 بر این شــد که نمایندگان رؤسای ســه قوه این مسئله را 

پیگیری کنند تا هر چه سریع تر حل و فصل شود.

وی افزود: اگر مؤسســاتی دچار مشــکالتی شدند، ضمن 
اینکه وظیفه داریم مشــکالت مردم را برطرف کنیم؛ بانک 
مرکزی هم معذوراتــی دارد و نمی توان گفــت که از پول 
بانک مرکزی برای حل این مشکالت اســتفاده کند؛ البته 
برای این مســائل می توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن 
 اینکه در این زمینه ســه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته 

باشند.
رییس جمهور اظهارداشت: گشــایش هایی از جلسه قبلی 
سران ســه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام های خوبی 
برداشته شده است و ان شاء ا... در این گام ها تسریع خواهد 
شــد. برای آینده نیز باید برنامه ریزی های الزم انجام شود 
و مردم هم مراقبت کنند و ســرمایه خود را بــه بانک ها و 
مؤسساتی که کامال معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند 
و در خصوص مؤسساتی که به ارائه ســودهای باال تشویق 

می کنند، تردید داشته باشند.
مردم در خصوص توطئه های منطقه هوشــیار 

باشند
رییس شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به اینکه بحث و 
بررسی در مورد مســائل منطقه ای از دیگر مباحث جلسه 
بود، تصریح کرد: شــرایط امروز منطقه نشــان می دهد که 
توطئه هایی که وجود داشت، نقش بر آب شده؛ بنابراین دنبال 
نقشه ها و توطئه های دیگری در منطقه هستند و مردم الزم 
است که در این زمینه هوشیار باشند و مسئولین هم توجه و 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
رییس جمهور تاکید کرد: آنچه برای ثبات و امنیت منطقه 
الزم باشــد و همچنیــن هماهنگی های ضــروری در این 
 زمینه را در جلســه ســران قوا مورد بحث و بررســی قرار  

خواهیم داد.
روحانی در پایان با قدردانی از حضور مردم بزرگوار ایران در 
راهپیمایی عظیم و جهانی اربعین حســینی، اظهار داشت: 
راهپیمایــی اربعین، بزرگ ترین اجتماع جهانی اســت که 
در طول چند روز در عراق انجام می شــود. از مردم بزرگوار 
ایران به خاطر عشــق به اهل بیت)ع( و فداکاری در مسیر 
امام حســین)ع( قدردانی و از مردم و دولت عــراق نیز به 
خاطر میزبانی از زائران ابا عبدا... الحسین)ع( سپاسگزاری 

می کنیم.
رییس جمهور همچنین با قدردانی از تالش تمامی نهادها و 
دستگاه های عمومی، دولتی و مردمی به خاطر خدمتگزاری 
به زائران حسینی ابراز امیدواری کرد که عشق مردم نسبت 
به اهل بیت)ع( پایدار بوده و همواره بتوان از ســرمایه های 
 معنوی بزرگی که از خاندان رســالت نشأت گرفته بهره مند 

شد.

  جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه روز شنبه به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد. حجت االسالم 
حسن روحانی رییس جمهور، آیت ا... صادق آملی الریجانی رییس قوه قضائیه و علی الریجانی رییس مجلس 

شورای اسالمی در این نشست درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفت وگو و تبادل نظر کردند.

رسانه های آمریکایی گزارش داده اند که دولت ترکیه به »مایک فلین« 
پیشنهاد داده بود در ازای 15 میلیون دالر، فتح ا... گولن، واعظ منتقد 

رجب طیب اردوغان را از آمریکا بربایند و به ترکیه بفرستند.
فلین، از نزدیکان ترامپ در رقابت های انتخاباتی، بعدا برای مدتی کوتاه 
در دولت دونالد ترامپ رییس شــورای امنیت ملی آمریکا شد. شبکه 
خبری ان بی ســی و همین طور روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش 
داده اند که مایک فلین و پســرش درباره این موضوع با فرستادگانی از 
دولت ترکیه صحبت کرده اند. رسانه های آمریکایی گزارش داده اند که 
مایک فلین و دیگر طرفین این مالقات ها همچنین درباره راهی برای 
 آزادکردن رضا ضــراب، تاجر ایرانی-ترکیه ای، حــرف زده اند. ضراب 
) مشهور به رضا صراف( به جرم دور زدن تحریم های ایران در آمریکا 

زندانی و در انتظار محاکمه است.

نقشه نزدیکان ترامپ 
برای آزادی رضا ضراب

روحانی در پایان جلسه رؤسای سه قوه مطرح کرد:

ناامید کردن مردم از آینده، هدف آمریکاست

نایب رییس مجلس شورای اســالمی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه 
رسیدگی به جرائم نفتی احمدی نژاد، نسبت به اقدام نماینده ارومیه در 

انتشار اسنادی درمورد حمیدبقایی و موارد مشابه انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه ماجرای اصلی رســیدگی به این پرونده ها دســتگاه 
قضائی است، بر لزوم تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی تاکید کرد و 
گفت: اگر این جرائم در دادگاه به اثبات رسید، دادگاه صالحه نسبت به 

مجازات متخلف یا متخلفان اقدام می کند.
وی در واکنش به اینکه به هر حال اسناد منتشرشده مشخص و قابل 
بررسی است، یادآور شد: می توانند این اسناد را در اختیار قوه قضائیه 
قرار دهند و این قوه نیز موظف است نسبت به تشکیل دادگاه و محاکمه 
متخلفان اقدام کرده و در صورتی که تخلف به اثبات رســید، مجازات 

کند.

دادگاه جرائم نفتی 
احمدی نژاد تشکیل شود

دیدگاهخبر
نقوی حسینی: 

 مسائل منطقه را با مذاکره 
حل کنیم

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه »ایران توانایی خفه کردن هر 
نوع تهدیدی را در نطفه آن هم در خارج از مرزهای خود 
دارد« گفت: انتظار می رود مقامات عربستانی به جای 
موضع گیری در جهت خواسته ها و منافع آمریکایی ها و 
صهیونیست ها با سعه صدر صحبت کرده و بدانند مسائل 

منطقه با جنگ و درگیری حل نمی شود.
جمهوری اسالمی ایران هم هوشمندانه و منطقی مسائل 
منطقه را بررسی می کند. امروز بر کسی پوشیده نیست 
که ایران با توانمندی هایش می تواند هر نوع تهدیدی را 
آن هم خارج از مرزهای خود در نطفه خفه کند و نیازی 

نیست تهدیدی به مرزهای ایران برسد.
وی در ادامه با این توضیح که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به دنبال وارد کردن عربســتان به یک جنگ ناخواسته 
است، گفت: انتظار جمهوری اسالمی ایران این است که 
مقامات عربستانی با سعه صدر و تحمل حرکت کرده و 
گفت وگوها و مذاکرات بیشتر برای حل مسائل منطقه و 

نه جنگ و درگیری باشد.

منطقه
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،910،000 ریال)طرح جدید(

6،830،000 ریالنیم سکه

3,867,000 ریالربع سکه

2,540,000 ریالسکه یک گرمی

1،248،900 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع توستر

 297,000
تومان

توستر بوش مدل 
TAT6A004

مدیرکل دفتر هدایت نیــروی کار و کاریابی های وزارت کار 
گفت: برای کاریابی های غیر مجاز جریمه ۵ تا ۴۰ میلیونی 
درنظر گرفته شده و پیشنهاد داده ایم جریمه ها تا ۶۰ میلیون 
تومان افزایش یابد. اکبرنیا با تاکید بر اینکه با توجه به فضای 
جدید مجازی و  گستردگی کار، کنترل بسیار سخت است، 

اظهار داشت: به خاطر شرایط جدیدی که در فضای مجازی 
به وجود آمده اســت، اکثر کاریابی ها برای این شرایط ایجاد 
شده مجوز دارند؛ چون افراد مختلفی فعالیت دارند و ممکن 
است بعضی کاریابی ها قانونی نباشد. بیشتر این کاریابی ها 
برای سودجویی است و با توجه به نرخ باالی بیکاری، این کار 

زمینه ای برای سودجویی است.
وی با اشاره به اینکه در کاریابی فیزیکی که در گذشته وجود 
داشت نظارت ها بیشتر بود، بیان داشت: نظارت بر اداره ها در 
استان ها بر این موضوع تاکید دارد که هرگونه فعالیت کاریابی 
باید تحت نظارت کار و امور اجتماعی باشد و هرکاری نظارت 
خود را می طلبد اما در فضای مجازی کنترل ها سخت است. 
ما مذاکراتی با پلیس فتا داشتیم و پلیس فتا نیز معتقد است 
برای مقابله با این افراد در فضای مجازی مجوز دادستانی نیاز 

است؛ بنابراین مذاکرات و مکاتبه هایی با دادستانی کل کشور 
انجام شده است و به دنبال مصوبه ای هستیم تا به کار افرادی 
که در سایت های کاریابی فعالیت می کنند، درصورت نداشتن 
مجوز در اسرع وقت رسیدگی شود و از نظر حقوقی برخورد 

قانونی صورت گیرد.  
 اکبرنیا گفت: تخلفات سایت های اجتماعی در زمینه مالی 
و اخالقی اســت وگزارش ها مرتبا  به صورت استانی بررسی 

می شود.

مدیرکل دفتر هدایت کاریابی های وزارت کار هشدار داد:

جریمه ۶۰ میلیونی در انتظار کاریابی های غیرمجاز

خبر

بازار

حاجی دلیگانی:

 میزان آب در سد زاینده رود 
به پایین ترین حد رسیده است

نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: با توجه به کاهش بارندگی در شــروع سال آبی 
جدید و کاهش ذخیره آب ســد زاینده رود، از استاندار اصفهان 
در خواست می کنیم با دعوت از ستاد بحران کشور، جلسه ستاد 

بحران آب تشکیل دهد.
 حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: کاهش ذخیره آب سد 
زاینده رود به محــدوده 1۵۰ میلیون مترمکعب که بخشــی از 
این ذخیره، گل والی بوده و غیرقابل مصرف است، اجرای طرح 

آب رسانی »اصفهان بزرگ« را به خطر انداخته است.
وی افزود: در ســال زراعی جدید که یک ماه و نیم از شــروع آن 
گذشته اســت، قطره ای باران وارد سد زاینده رود نشده و شرایط 
سختی را برای ۵ میلیون جمعیت طرح آب رسانی اصفهان بزرگ 

به وجود آورده است.
نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس شــورای 
اسالمی هشدار داد: ادامه این روند خسارت های جبران  ناپذیری 
را به کشاورزان، صاحبان صنعت و بخش خانگی استان اصفهان 

وارد خواهد کرد.
حاجــی دلیگانی بیان کرد: تشــکیل ســتاد بحران کشــور در 
اصفهان، بحران کمبود آب در این اســتان مهــم مرکزی و کم 
 آب را بیشــتر معرفی خواهد کرد و به تصمیم های کارساز منجر 

خواهد شد.

 176,000
تومان

توستر بوش مدل 
TAT6L132

 106,300
تومان

توستر تکنو 
Te-77 مدل

سکه و طال

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با پیش بینی 
صادرات 1۲ هزار تن ســیب زمینی از استان، گفت: کشورهای عراق، 
افغانســتان، کویت و قطر مقصد محصول سیب زمینی کاران اصفهان 
هستند. فرهاد حاجی مرادی اظهار داشــت: در حال حاضر با توجه به 
شــرایط تولید و عرضه و تقاضا، قیمت سیب زمینی در مزرعه حداقل 
۵۰۰ تا ۷۵۰ تومان گزارش شده است. وی ادامه داد: دولت زمانی برای 
خرید تضمینی محصول ســیب زمینی کاران وارد می شود که قیمت 
سیب زمینی کاهش یابد و براساس نرخ ابالغی سال جاری به کمتر از 
۴1۲ تومان برسد؛ در این صورت است که دولت برای جلوگیری از ضرر 
و زیان کشاورزان وارد عمل خواهد شد. البته در سال جاری با توجه به 
شرایط مساعد، اختالف زیادی بین نرخ بازار و قیمت خرید تضمینی 

وجود دارد؛ لذا به ورود دولت به این بخش نیاز نیست.

پیش بینی صادرات ۱۲ هزار 
تن سیب زمینی از اصفهان

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استان اصفهان با ارائه بسته 
های سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی، 

مقصد جدید سرمایه گذاران خارجی می شود.
قاسم علی جباری گفت: استان اصفهان از نظر نیروی متخصص و انرژی دارای 
مزیتی است که می تواند سرمایه گذاران را به خود جذب کند. وی از آمادگی 
این استان، برای تامین نیاز بلژیک به نیروی انسانی متخصص خبر داد و گفت: 
استان اصفهان مملو از نیروی متخصص و تحصیلکرده است که می تواند در 
زمینه های مختلف نیاز تولیدکنندگان بلژیکی را برطرف کند. وی خاطر نشان 
کرد: ایران و بلژیک رابطه چندصد ساله اقتصادی دارند و قانون گمرکی ایران 
توسط  بلژیکی ها در دوره قاجاریه تهیه و تنظیم شد.علی جباری خواستار دایر 
شدن خط پروازی بین اصفهان و بروکسل شد و گفت: این خط هوایی می تواند 

زمینه بازدید گردشگران بلژیکی از اصفهان را فراهم سازد.

خط پروازی بین اصفهان 
و بروکسل برقرار می شود

اصناف

رییس اتحادیه فروشــندگان آهن اصفهان با بیان اینکه 
از عمده تریــن دالیل کاهــش عرضه و تقاضــا در بخش 
محصوالت آهنی، کاهش ساخت و سازهای عمرانی است، 
گفت: حدود ۳۰ درصد از واحدهای فروش آهن در اصفهان 

تعطیل شد.
اکبر شمشیری با اشــاره به وضعیت حال حاضر بازار آهن 
اظهار داشت: با وجود اینکه قیمت ها حدود ۵۰ تا ۶۰درصد 
 افزایش پیدا کرده، رکــود همچنان بر بــازار آهن حاکم 

است.
وی در بیان دالیل گرانی محصوالت آهنی گفت: افزایش 
قیمت در این حوزه مربوط به افزایش قیمت جهانی بوده 
است. سنگ آهن گران شد، قیمت جهانی باال رفت و به تبع 

آن قیمت در داخل نیز افزایش پیدا کرد.
رییس اتحادیه فروشــندگان آهن اصفهان افزود: اکنون 
صادرات و واردات منعی ندارد، درصورت باال رفتن قیمت 
در خارج از کشور، صادرات و درصورت پایین آمدن قیمت، 

واردات صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه از عمده ترین دالیل کاهش عرضه و تقاضا 
در بخش محصوالت آهنی، کاهش ســاخت و ســازهای 
عمرانی اســت، خاطرنشــان کرد: عمده مصرف آهن در 

ساختمان ها، جاده ها، پل ها و غیره است. 

زمانی که پروژه های عمرانی تعطیل باشد، فعالیت در این 
عرصه نیز کاهش پیدا می کند.

شمشیری با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی 
فــروش آهن در اصفهان گفت: طی ســال های گذشــته 
 حدود ۳۰ درصد از صنف آهن فروشــان، از این کار کنار 

رفته اند.
 وی با اشــاره بــه موضــوع مالیات بــر ارزش افــزوده، 
 بیان کرد: مشکل دیگر فعاالن این صنف »مالیات« است؛ 
البته تا حدی این مشــکل برطرف شــده اما همچنان به 
 عنوان یکــی از مهم ترین مشــکالت ایــن صنف مطرح 

است.

رییس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش اصفهان با 
انتقاد به عرضه مرکبات رنگ شده در بازار میوه، گفت: 
متاسفانه پرتقال های نارس توسط واسطه ها و دالالن 
در کارخانه های شمال کشور رنگ شده و سپس وارد 
بازار می شوند؛ درحالی که این پرتقال ها بیشتر برای 

ذخیره شب عید است.
نوروزعلــی اســماعیلی درخصــوص ورود پرتقال و 
نارنگی های رنگ شــده که وارد بازار میوه شده است، 
اظهار داشــت: نابودی بخش زیــادی از پرتقال ها  بر 
اثر سرمازدگی در سال گذشــته موجب شد تا امسال 
برخی از کشــاورزان محصول پرتقال خــود را زودتر 

برداشت کنند.
وی افزود: متاسفانه برخی از کشاورزان برای مطلوب 
جلوه دادن پرتقال های خود، به استفاده از رنگ  های 

صنعتی و غیرمجاز روی آوردند.
رییس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش اصفهان با 
بیان اینکه عرضه مرکبات رنگ آمیزی شــده در تمام 
کشــور رخ داده بود که با اطالع  از این موضوع خرید و 
فروش این پرتقال ها ممنوع اعالم و بیش از 1۰ تن از 
این نوع جمع  آوری شده اســت، تصریح کرد: اتحادیه 
صنف میوه و ســبزی اصفهان در نامه ای به بازرســی 

اتاق اصناف، ســازمان صنعت و معدن و معاونت غذا 
و دارو به مــورخ 11 آبان ماه، خواســتار جلوگیری از 
عرضه و جمع آوری میوه ها و مرکبات رنگ شــده در 
بازار شده اســت. اســماعیلی تاکید می کند: عرضه و 
توزیع پرتقال های رنگ شده تامسون شمال در سطح 
بازار، باتوجه به اینکه در کشــور از سوی مقام قضائی 
ممنوع اعالم شــده، می تواند عالوه بر اجحاف حقوق 
مصرف کنندگان، موجب آسیب به سالمت آنها شود. 
وی تصریح می کند: از نظر کارشناســان این اتحادیه 
الزم اســت با موضوع برخورد جدی و قانونی صورت 

گیرد؛ چرا که سالمت مردم را نشانه گرفته است.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان انتقاد کرد:

میوه های رنگ شده سالمت مردم را نشانه گرفته اند
رییس اتحادیه فروشندگان آهن اصفهان:

۳۰ درصد از واحدهای فروش آهن در اصفهان تعطیل شد

مدیر دفتر گسترش توسعه اقتصاد سوییس 
خبر داد:

سرمایه گذاری مشترک 
»وود« سوییس با اصفهان

مدیر دفتر گســترش توســعه اقتصاد سوییس، از 
آمادگی استان وود ســوییس برای سرمایه گذاری 
مشترک در اصفهان خبر داد و گفت: 1۰ درصد از 
GDP ۶۰۰ میلیارد دالری سوییس، در استان وود 

تولید می شود.
رافائل کونــز در دیدار بــا اعضای اتــاق بازرگانی 
اصفهان، با بیان اینکه این دفتــر در زمینه ورزش 
و نوآوری فعالیت دارد، گفت: سوییس در قلب اروپا 

واقع شده و بازار بزرگی از اروپا را در دست دارد.
وی افزود: اســتان وود )Vaud( ســومین استان 
سوییس از نظر ابعاد و دارای بیشترین تنوع در حوزه 
اقتصاد بوده و بیشتر مراکز علم و فناوری این کشور 
نیز در این استان واقع شده اند. وی گفت: ما خواستار 
همکاری و برقراری روابط تجاری با ایران هســتیم 
ولی این بــازار برای دولت ســوییس جدید بوده و 
نیازمند کمک ایران برای ایجاد یک روابط ادامه دار 

با این کشور هستیم.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان خبرداد:

ضربه پرنده فروشی های 
اصفهان به دامپزشکی

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفت: 
پرنده فروشــی های اصفهان ضربه هــای زیادی به 
دامپزشکی وارد کرده اند. شــهرام موحدی اظهار 
داشــت: دامپزشــکی، خــود مدعی ســاماندهی 
پرنده فروشــی ها در اصفهــان اســت؛ چراکــه 
پرنده فروشی ها بزرگ ترین ضربه ها را به دامپزشکی 
وارد ســاخته اند. وی اعالم کرد: امروز شاهدیم که 
پرنده فروشــی ها به دلیل مطالبه مردم به راحتی 
اقدام به فروش مرغ برای مصرف خانوار می کنند که 
این مطالبه نیز ناشــی از پایین بودن سواد سالمت 
مردم اســت. موحدی با اظهار اینکه بین ۴۰ تا ۵۰ 
درصد مراکز پرورش طیور در اصفهان، ساختار کامال 
بهداشتی و رضایت بخشی ندارند، اضافه کرد: این 
مراکز حداقل شرایط بهداشتی را داشته و مجوزدار 
هستند و شــرایط آنها درحدی نیســت که پلمب 
شوند؛ بلکه باید آموزش بیشتری در حوزه بهداشت 
و همچنین تســهیالتی از طریــق وام بانکی برای 

باالبردن سطح بهداشت به آنها ارائه شود.

در این مناطق دیگر بحث صنایع در میان نیست بلکه مسئله 
اساســی در این میان حیات و زندگی روزمره است؛ چرا که 
حتی کشــاورزی هم در این مناطق رو به خاموشــی نهاده 
است. این در حالی است که هنوز تکلیف تقسیم نامه شیخ 
بهایی مشخص نشده است و حیدرعلی عابدی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در اظهار نظری خواستار 
تعیین تکلیف تقسیم نامه شیخ بهایی یک بار برای همیشه 

شد و ادامه داد: در خصوص طرح بن- بروجن  نامه نوشته ایم 
و شدیدا پیگیر این موضوع هستیم و طبق مصوبه 9 ماده ای 

با این طرح برخورد خواهیم کرد.  
از سوی دیگر نماینده هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
شهرســتان اصفهان، با انتقاد از وجــود بارندگی نرمال در 
سرچشمه ها گفت: متاسفانه معلوم نیست آب این بارندگی 
 ها و تونل اول کوهرنگ که حق کشــاورزان اســت به کجا 

می رود؟ هر چند اگر بگوییم طی این سال ها میزان بارندگی 
هم کم یا زیاد شــده باشــد این میــزان در بدترین حالت 
1۰ درصد کاهش بارندگی اســت. این چه وضعی است که 
 ناگهان با کاهــش 1۰درصدی هیچ آبی به شــرق اصفهان 

نمی رسد؟   
 سید عبدالحسین میرمیران می گوید: زاینده رود چند سالی 
اســت که به این روز افتاده. رفع گرفتــاری زاینده رود، یک 
موضوع بخشی، استانی  و منطقه ای نیست؛ بلکه موضوعی 
ملی بوده و متاسفانه مدتی است این موضوع به سمت خارج 
از مســائل فنی و مالی می رود و درگیر مسائل نامربوط می 
شود که این مورد پذیرش ما نیســت و چند سالی است که 

کشاورزان در پاییز به حالت بالتکلیف هستند.
وی در پایان خواستار تامین  9۰۰ میلیون متر مکعب کمبود 
حوضه شد و افزود: کسانی که امروز ســر سفره زاینده رود 

آمده اند را نمی توانید به این راحتی رد کنید. 
اینها تنها بخشی از مشــکالت و دغدغه های آبی در استان 
اصفهان اســت و پیگیری های مکرر مسئوالن و نمایندگان 
استان و شهرستان اصفهان نیز هنوز راه به جایی نبرده و این 
در حالی است که استاندار جدید اصفهان نیز در ابتدای امر 
عنوان کرده بود اولویت استانداری مسئله آب خواهد بود و 
طی هفته اول فعالیت خود چندین جلســه و کارگروه برای 
حل و تسهیل این موضوع تشکیل داد؛ اما بنا به گفته استاندار 
سابق مسئله آب مشکلی نیست که طی یکی دو سال پیش 
آمده باشــد؛ بلکه طی چند دهه حادث شــده است و نباید 
انتظار داشت طی یک دوره ۴ ساله بتوان آن را حل کرد. این 
بحران زیســت محیطی به عزم ملی نیازمند است و فراتر از 

استان باید به آن توجه شود.
به هر حال اســتان اصفهان از حیث مسئله آب در وضعیت 
بحران به سر می برد و با توجه به اینکه از پیشینه ای غنی و 
موقعیت جغرافیایی و استراتژیک خاصی برخوردار است، باید 

به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گیرد.

فاطمه کاویانی    طی سال های اخیر با کاهش بارندگی مسئله آب در استان اصفهان به عنوان منطقه ای 
خشک و نیمه خشک به داستانی هزار الیه تبدیل شده است و این دغدغه برای مردم 
شرق اصفهان که به تمام معنا در حال تجربه خشکسالی هستند، حیاتی تر به نظر می رسد و به تبع آن توجه 

به تقسیم بندی آب زاینده رود دغدغه همیشگی آنهاست.

وقتی تکلیف تقسیم نامه شیخ بهایی مشخص نیست؛ 

زاینده رود، شاید وقتی دیگر

رییس اتحادیه هتلــداران اصفهان گفت: گردشــگری در 
اصفهان به مرحله صنعت نرســیده و امروز بیشــترین بار 

گردشگری روی دوش بخش خصوصی است.
مهدی نریمانی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حالی که 
باید 1۲۶ ارگان مستقیم و غیر مســتقیم در ایجاد صنعت 

گردشگری نقش داشته باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شــیراز در حوزه گردشگری 
و هتــل ســازی از اصفهان پیشــی گرفته و ایــن درحالی 
است که کم کاری شهرداری و شــورای شهر طی 1۰ سال 
گذشته برای صفر کردن عوارض هتل سازی، سبب شد که 

 اصفهان با وجود تمام ظرفیت ها در حوزه گردشگری عقب 
بماند.

نریمانی اعالم کرد: بخش خصوصی از ســه سال گذشته در 
حوزه گردشگری به طور جدی کار و سرمایه های زیادی را 

جذب کرده است.
وی ادامــه داد: بخــش خصوصــی در شــرایطی در حوزه 
گردشگری کار می کند که تاکنون با ارزش افزوده کمتر از 

۳۰ درصد کمر خم نکرده است.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان:

گردشگری در اصفهان به صنعت تبدیل نشده است
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سرپرست معاونت صنایع دستی اصفهان خبرداد:

برگزاری گردهمایی تخصصی 
»آنالین شوید،جهانی بفروشید«

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، 
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث 
فرهنگی گفت: این گردهمایی با عنوان »آنالین شــوید، جهانی 
بفروشید« در ۳۱ استان کشور برگزار می شود. جعفر جعفرصالحی 
هدف از برگزاری این گردهمایی را آشنایی فروشندگان ایرانی با 
این سامانه خرده فروشی و تسهیل در فروش کاالهای ایرانی در 
معتبرترین فروشگاه های بین المللی دانست. وی تاکید کرد: این 
گردهمایی فردا از ساعت ۹ الی ۱۱ در سالن اجتماعات کتابخانه 

مرکزی برگزار می شود.

 سومین هفته پیاپی؛

سینما فلسطین میزبان فیلم 
»خفه گی« شد

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان اظهارداشت: 
ســینما ســپاهان در ســالن اصلی خود فیلم »خالتــور« و در 
ســالن شــماره 2 فیلم »زرد« را روی پرده دارد. سید مصطفی 
حســینی گفت: همچنین ســینما فلســطین برای ســومین 
هفته پیاپی فیلــم »خفه گــی« را روی پرده دارد کــه تاکنون 
 با اســتقبال خوبی از ســوی مخاطبان هنر هفتم روبه رو شــده

 است.

با مسئوالن

 نشست

با حضور هادی آفریده برپا می شود؛

نشست هفتم از سلسله 
نشست های باغ ایرانی

نشست هفتم از سلســله نشست های باغ ایرانی با 
حضور »هادی آفریده« در موزه حمام علیقلی آقا 

برگزار می شود.
این سلسله نشســت ها با محوریت بررسی سبک 
معماری باغ های ایرانی و ســبک و ســیاق الهام 
گرفتن آنها از معماری سنتی و بومی ایرانی برگزار 

می شود. 
عالقه مندان بــرای حضور در نشســت هفتم باغ 
ایرانی می توانند چهارشــنبه 2۴ آبان ماه ساعت 
۱۶ بــه ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکزی 
 اصفهان، واقــع در خیابان باغ گلدســته مراجعه 

کنند.

 به تماشای نمایشنامه 
»گذر از آزمون« بروید

رادنوش مقدم، کارگردان و بازیگــر تئاتر در نظر 
دارد نمایشنامه »گذر از آزمون« میلر را در اصفهان 

اجراخوانی کند.
این نمایشنامه بر اســاس رخدادهای واقعی سال 
۱۶۹2)که در آن ۱۵۰ نفــر به اتهام جادوگری در 
شهر سیلم ماساچوســت محاکمه شدند( نوشته 

شده است.
در نمایشــنامه خوانی »گذر از آزمــون«، داوود 
موســوی، نگار رضوانی، هومن شــمس، افسانه 
صادقی، جواد محمد کریمی، نعیمه حســینیان، 
رضا ربیعی، النــاز رضایی، عماد قیصــری، افروز 
بهزادی، وحید محزونی و فاطمه غریبی به عنوان 

نقش خوان حضور دارند.
عالقه مندان برای دیدن این نمایشــنامه خوانی 
می توانند با تهیه بلیت از ســایت نوای مهر از 22 
تا 2۶ آبان ماه هر شــب رأس ســاعت ۱۸:۰۰ به 
سالن آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبای پسران 

مراجعه کنند.

سی و سه پل اصفهان که در  اعظم حاجی رضازاده
نوع خود شاهکاری بی نظیر از 
آثار دوره سلطنت شــاه  عباس اول است، به هزینه و نظارت 
سردار معروف او، اهلل  وردی خان بنا شــده. این پل با حدود 
۳۰۰متر طول و ۱۴متر عرض، طویــل  ترین پل زاینده رود 
است که در سال ۱۰۰۵ هجری ساخته شده. در دوره  صفویه ، 
مراسم  جشن  آب ریزان  یا آب پاشــان  ارامنه  در کنار این  پل  
صورت  می گرفته و ارامنه  جلفا، مراسم  »خاج  شویان « را نیز 
در محدوده  همین  پل  برگزار می کرده اند. پل  مزبور یکی  از 
شاهکارهای  معماری  و پل  ســازی  ایران  و جهان  محسوب  

می شود.
از چندی پیش تاکنون، چند عابر پیــاده  از جمله یک مرد 
نابینا و یک کودک خردســال، موقع گــذر از این پل دچار 

سانحه شدند و این موضوع مسئوالن را بر آن داشت تا برای 
امنیت جانی رهگذران چاره ای بیندیشند.

منتظر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان هستیم
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری اصفهان 
در این خصوص با اشــاره به اینکه شــهرداری طرح خود را 
در زمینه ایجاد حفاظ در سی و ســه پل به اداره کل میراث 
فرهنگی استان ارائه داده است،گفت: نصب نرده های چوبی 
در یکی از دهانه های سی و سه پل، طرحی است که ازسوی 
سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان به اداره کل 
میراث فرهنگی استان، ارائه شــد و فعال به عنوان نمونه در 

یکی از دهانه های پل اجرا شده است.
حسین جعفری افزود: ما منتظر نظر اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان هستیم، درواقع این موضوع به عهده اداره کل 

میراث فرهنگی استان است که چه تصمیمی خواهد گرفت، 
یعنی اداره کل میراث فرهنگی بایــد نظر نهایی را بدهد که 
آیا این طرح اجراشده مناسب هست یا نیست و یا اینکه اصال 

این پل نرده الزم دارد یا خیر.
وی گفت: شــهرداری دراین خصوص بــا اداره کل میراث 
فرهنگی همــکاری می کند، یعنی تعیین اینکه آیا ســی و 
ســه پل به حفاظ نیاز دارد یا ندارد به عهده اداره کل میراث 
فرهنگی است و این اداره کل است که در این خصوص باید 
تصمیم کارشناســی بگیرد و اگر به نصب حفاظ نیاز باشد، 
طرح را تهیه و اجرا کنند. درصورت تهیه و تایید طرح، ما نیز 

همکاری خواهیم کرد.
در پل تاریخی، نباید هیچ مداخله ای صورت گیرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در مصاحبه ای در این خصوص با اشــاره به  اینکه 
سی وســه پل  و پل خواجو و دیگر پل های تاریخی شــهر 
اصفهان، عالوه بر کارکردهای میراثی و گردشگری، به عنوان 
معبر عمومی در شهر اصفهان مورد استفاده قرار می گیرند، 
گفت: نظر اعضای شــورا این بود که به دلیل تاریخی بودن 
پل، نباید هیچ مداخله ای در آن صورت گیرد؛ ولی اتفاقات 
 مذکور آنها را مجاب کرد که طرح های پیشنهادی را بررسی

 کنند.
 فریدون الهیاری با اشــاره به اینکه طرح های پیشــنهادی 
شامل نصب شیشــه،کابل های نامرئی و نرده چوبی است، 
گفت: نرده های چوبــی به صورت آزمایشــی و در صورتی 
که به ســیما و منظر پل آســیبی وارد نکنــد، تایید و اجرا 
می شــود.وی در ادامه پیگیــری های خبرنــگار روزنامه 
زاینــده رود، از تاییــد نشــدن این طــرح توســط بازدید 
کارشناســان بخش فنی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان خبرداد و دلیل  این تصمیم را مناسب نبودن مصالح 
 و نحوه اتصال مناســب نــرده به این بنــای تاریخی عنوان 

کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان تصریح کرد: کارشناســان این بخش در نظر دارند 
بعد از دریافت نظر صاحب نظران و کارشناســان این حوزه، 
جمع بندی های  الزم را انجام داده و بهترین طرح را انتخاب 

و پیاده سازی کنند.

اینستاگردی

پست پاییزی بازیگر ایرانی 
همزمان با گذشت حدود پنجاه روز از آغاز فصل پاییز، بازیگر ایرانی 
صفحه اینستاگرام خود را با گذاشتن عکســی از خود به روز کرد. 

سحر دولتشاهی با این عکس نوشت: پاییز عزیز...

پرده نقره ای

مدیرکل دفتر ثبت آثــار و حفظ و احیای میــراث معنوی و 
طبیعی سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اظهار داشت: شــخصیت هایی که مشــمول طرح »کاشی 
ماندگار« می شوند، چهره های ماندگار، شاخص و تاثیرگذار 
در یک رشته فرهنگی و هنری هستند که در دوره فعالیت خود 
مرزهای جدیدی در فرهنگ کشور ترسیم کرده اند یا در جهت 

حفظ و حراست از یک یا چند حوزه میراث هنری، فرهنگی و 
معنوی ایران کوشیده اند.

فرهاد نظری با اشــاره به اینکه در بســیاری از نقاط دنیا به 
شــیوه های مختلف مانند نصب پرچــم روی خانه های این 
مفاخر، از آنها تقدیر می کنند عنوان کرد: ولی ما این تکریم را 
با نصب کاشی ماندگار بر سردر خانه های این مفاخر و مشاهیر 

انجام می دهیم چراکه کاشی ریشــه در فرهنگ ما دارد و در 
گذشته نیز به پالک خانه ها »کاشی« می گفتند و انتخاب واژه 
ماندگار نیز به این دلیل است که به یک فرد ماندگار تعلق دارد.

نظری افزود: نصب کاشی ماندگار بر سردر خانه های مفاخر 
شهرهای سایر استان ها ازجمله شــهرهای همدان، رشت و 
خراسان نیز اجرا شده اســت. گفتنی است تاکنون تعداد ۵۷ 
کاشی ماندگار بر ســردر خانه های مفاخر کشور نصب شده 
است که در گام اول با نصب کاشی ماندگار بر سردر خانه »ایران 

َدرودی«، نقاش شهیر ایران صورت گرفت.

مدیرکل دفتر حفظ میراث معنوی سازمان میراث  فرهنگی خبرداد:

نصب طرح»کاشی ماندگار« بر سردر خانه های مشاهیر

نمایشنامه خوانی

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان،  از مخالفت اعضای شورای فنی این اداره
 با نصب نرده های چوبی بر طوالنی ترین پل زاینده رود خبر داد:

سی و سه پل از حصر خارج شد

حصر وراثت
8/548  آقای جواد مهرانی پناه به عنوان ذی نفع دارای  شناســنامه شماره 7350 به 
شرح دادخواست به کالسه  1656/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شفیعی نیگ آبادی به شناسنامه 893 
در تاریخ 1391/11/13 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و ســه دختر: 1- بهرام مهرانی به ش.ش 34 نسبت 
با متوفیه فرزند 2- محمد علی مهرانی پناه به ش.ش 1407 نســبت با متوفیه فرزند 
 3- حســین مهرانی پناه به ش.ش 927 نســبت با متوفیه فرزند 4- صدیقه قمشه 
نیگ آبادی به ش.ش 1481 نســبت با متوفیه فرزند 5- فاطمه قمشه نیک آبادی به 
ش.ش 1372 نسبت با متوفیه فرزند 6- زهرا قمشه نیگ آبادی، ش.ش 1904 نسبت 
با متوفیه فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25789 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/549  آقای جواد مهرانی پناه به عنوان ذی نفع دارای  شناســنامه شماره 7350 به 
شرح دادخواست به کالسه  1655/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قمشه نیک آبادی به شناسنامه 355 در 
تاریخ 1380/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همســر: 1- بهرام مهرانی به ش.ش 34 
نســبت با متوفی فرزند 2- محمد علی مهرانی پناه به ش.ش 1047 نسبت با متوفی 
فرزند 3- حسین مهرانی پناه به ش.ش 927 نسبت با متوفی فرزند 4- صدیقه قمشه 
نیگ آبادی به ش.ش 1481 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه قمشه نیک آبادی به 
ش.ش 1372 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا قمشه نیگ آبادی، ش.ش 1904 نسبت 
با متوفی فرزند 7- فاطمه شــفیعی نیگ آبادی، ش.ش 893 نسبت با متوفی همسر 
 و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 25788 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)205 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/550  خانم مریم باباشــاهی کوهانســتانی دارای  شناســنامه شــماره 2 به شرح 
دادخواست به کالسه  1649/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه باباشــاهی کوهانستانی به شناسنامه 
 354 در تاریــخ 41/3/5 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت

 آن مرحوم منحصر اســت بــه یک پســر و یک دختر و یک همســر به اســامی: 
1- قاســم باباشــاهی کوهانســتانی بــه ش.ش 29 نســبت بــا متوفــی فرزند 
2- مریم باباشــاهی کوهانســتانی به ش.ش 2 نســبت با متوفی فرزند 3- حسن 
باباشــاهی کوهانســتانی به ش.ش 755 نســبت با متوفی فرزنــد و الغیر.  اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهــی می نماید 
تا هر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر 
خواهد شد. م الف: 25786 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/551  آقای نعیم غالمی تبعه افغانســتان دارای  شناسنامه شماره 403249273 به 
شرح دادخواست به کالسه  1640/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم نبی غالمی به شناسنامه 403249273 
در تاریخ 96/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پســر و یک دختر و یک همسر به اســامی: 1- فاروق غالمی به 
ش.ش 403175396 نسبت با متوفی فرزند 2- نعیم غالمی به ش.ش 403249273 
نسبت با متوفی فرزند 3- عالیه غالمی به ش.ش 403200177 نسبت با متوفی فرزند 
4- شفیقه دالوری به ش.ش 403249273 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 شــد. م الف: 25785 شعبه 54 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/552  آقای حسن بقولی دستجردی دارای  شناسنامه شماره 79 به شرح دادخواست 
به کالسه  1650/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدرضا بقولی دستجردی به شناسنامه 1271979251 
در تاریخ 96/7/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پدر و مادر به اسامی: 1- حسن بقولی دستجردی به ش.ش 79 نسبت 
با متوفی پدر 2- مهتاب جرست به ش.ش 1425 نسبت با متوفی مادر و الغیر.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25784 شعبه 54 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/553  آقای محســن فتوحی دارای  شناسنامه شــماره 603 به شرح دادخواست به 
کالسه  1647/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ملوک انگوری سیچانی به شناسنامه 24 در تاریخ 96/2/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
دو پسر و دو دختر به اســامی: 1- علی فتوحی به ش.ش 329 نسبت با متوفی فرزند 
2- محسن فتوحی به ش.ش 603 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا فتوحی به ش.ش 13 
نسبت با متوفی فرزند 4- زهره فتوحی به ش.ش 815 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25783 
 شعبه 54 مجتمع شماره ســه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )159 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/554 خانم مینا زندی آقبالغی دارای  شناسنامه شماره 11533 به شرح دادخواست 
به کالسه  1623/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد کوهی جغدانی به شناسنامه 6066 در تاریخ 96/6/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک پسر، یک دختر، یک همســر دائمی، مادر به اســامی: 1- آرین کوهی جغدانی 
،ش.ش 1276661339 نســبت با متوفی فرزند 2- آیلین کوهی جغدانی به ش.ش 
1277692947 نســبت با متوفی فرزند 3- مینا زنــدی آقبالغی به ش.ش 11533 

نسبت با متوفی همسر 4- شاهزاده بیگم شفیعی قهدری جانی به ش.ش 804 نسبت با 
متوفی مادر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 25782 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/555  خانم مینا نادری دستجردی دارای  شناسنامه شماره 154 به شرح دادخواست 
به کالسه  1626/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حیدر نادری دســتجردی به شناسنامه 22 در تاریخ 94/3/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
پنج پسر و سه دختر به اسامی: 1- اســمعیل نادری دستجردی به ش.ش 41 نسبت 
با متوفی فرزند 2- علی نادری دســتجردی به ش.ش 107 نســبت با متوفی فرزند 
3- غالمرضا نادری دســتجردی به ش.ش 91 نســبت با متوفی فرزند 4- مرتضی 
نادری دستجردی به ش.ش 129 نسبت با متوفی فرزند 5- رضا نادری دستجردی، 
ش.ش 164 نسبت با متوفی فرزند 6- عفت نادری دستجردی به ش.ش 70 نسبت با 
متوفی فرزند 7- بهجت نادری دستجردی به ش.ش 1288713703 نسبت با متوفی 
فرزند 8- مینا نادری دستجردی به ش.ش 154 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25781 
 شعبه 54 مجتمع شماره ســه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )207 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/556  خانم ماه منیر رجائی مریزی دارای  شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست 
به کالسه  2407/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نصرت واقعی به شناسنامه 30 در تاریخ 84/1/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر 
و دو دختر: 1- رضا صنیع زاده به ش.ش 15647 نســبت با متوفی فرزند 2- عباس 
 صنیع زاده به ش.ش 29916 نســبت با متوفی فرزند 3- عبداالمیــر صنیع زاده به 
ش.ش 466 نسبت با متوفی فرزند 4- حیدر صنیع زاده، ش.ش 2457 نسبت با متوفی 
فرزند 5- طاهره صنیع زاده به ش.ش 155 نســبت با متوفــی فرزند 6- طیبه صنیع 
زاده، ش.ش 1462 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25817 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/557  خانم ملیحه حدادی دارای  شناسنامه شماره 180 به شرح دادخواست به کالسه  
1689/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان افسانه مهری به شناسنامه 760 در تاریخ 96/7/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر به نام: 1- 
ملیحه حدادی به ش.ش 180 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25813 شعبه 54 مجتمع شماره 
سه شورای حل اختالف استان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/558  مهســان رضوی نجف آبادی دارای  شناســنامه شــماره 4630 به شــرح 
دادخواست به کالسه  1685/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســید جلیل رضوی نجف آبادی به شناسنامه 
279 در تاریخ 96/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک همســر دائمی، یک مادر، یک پدر، سه دختر به اسامی: 
1- نسرین سلطانی به ش.ش 3496 نسبت با متوفی همسر 2- طاهره گرجی نجف 
آبادی به ش.ش 381 نسبت با متوفی مادر 3- سید عبدالحسین رضوی نجف آبادی 
به ش.ش 19855 نســبت با متوفی پدر 4- سیده مهرســان رضوی نجف آبادی به 
ش.ش 12739113256 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم رضوی نجف آبادی، ش.ش 
813 نسبت با متوفی فرزند 6- مهسان رضوی نجف آبادی به ش.ش 4630 نسبت با 
 متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 25811 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/559  خانم عاطفه رضائی دارای  شناسنامه شــماره 1899 به شرح دادخواست به 
کالسه  1688/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول کریم زاده اصفهانی به شناسنامه 187 در تاریخ 96/7/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر و دو دختر به اسامی: 1- محمد سعید رضائی به ش.ش 304 نسبت با متوفی فرزند 
2- مسیح رضائی جوزدانی به ش.ش 357 نســبت با متوفی فرزند 3- نیره رضائی به 
ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند 4- عاطفه رضائی به ش.ش 1899 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 25810 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/560  آقای مهدی فرخ بیان دارای  شناسنامه شــماره 60282 به شرح دادخواست 
به کالسه  1687/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اقدس سراج زاده به شناســنامه 1041 در تاریخ 96/4/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر و دو دختر به اسامی: 1- حسین فرخ بیان به ش.ش 1489 نسبت با متوفی فرزند 
2- محمدرضا فرخ بیان به ش.ش 843 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی فرخ بیان به 
ش.ش 60282 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد علی فرخ بیان به ش.ش 5125 نسبت 
با متوفی فرزند 5- صدیقه فرخ بیان به ش.ش 32960 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا 
فرخ بیان به ش.ش 1342 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25809 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
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دانش نامه

توالتیکهخودرامیشوید
وخشکمیکند

تمیز کردن توالت یکی از آن کارهایی اســت که هیچ کس دوست 
ندارد. آیا بهتر نیست که توالت خودش بتواند این کار را انجام دهد؟ 
شرکت »اسپین ایکس« اقدام به ســاخت یک توالت تمام خودکار 
کرده است که قابلیت شست وشوی خودکار و خشک کردن خود را 
دارد. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، سازندگان اسپین ایکس 
ادعا می کنند که این دستگاه می تواند به طور کامل خود را تمیز کند. 
تمام فرآیند شست وشو 90 ثانیه طول می کشد و همه چیز از یک 
پک باتری قابل شارژ جداشدنی انرژی می گیرد که باید برای بیش از 
30 بار تمیز کردن در هر بار شارژ کافی باشد. فرچه این توالت قابل 
تعویض است که طراحان توصیه می کنند که این کار هر شش ماه 

یک بار انجام شود. قیمت این دستگاه 350 دالر  خواهد بود.

اینستاگرامقابلیتفالوکردن
هشتگرااضافهمیکند

 بر اساس گزارش ها، اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدید فالو یا 
دنبال کردن هشتگ است.

بر اساس خبری که نکست وب منتشــر کرده، اینستاگرام در حال 
آزمایش قابلیت جدیدی است که به واسطه  آن قادر خواهید بود عالوه 
بر دنبال کردن افراد، هشتگ ها را نیز فالو کنید. این قابلیت باعث می 
شود تا بدون نیاز به جست وجوی دستی هشتگ مورد نظر، موضوعات 
مورد نظر خود را به کمک هشــتگ فالو کنید تا پست های جدید را 
به صورت آنی و خودکار در فید اینستاگرام خود ببینید. برای مثال 
اگر به گربه ها عالقه دارید می توانید با فالو کردن هشتگ #Cat تمام 
پست های مربوط به گربه ها را  بدون نیاز به فالو کردن فرستنده پست، 
به محض انتشار در اینستاگرام خود مشاهده کنید؛ البته این قابلیت 
هنوز ارائه نشده و فعال تعداد محدودی از اکانت ها به صورت آزمایشی 
به آن دسترسی دارند؛ اما اگر آزمایش ها درست پیش بروند، می توانید 

به زودی قابلیت فوق را تجربه کنید.

معرفیدوربینپاناسونیکG9با
سریعترینسیستمفوکوسدرجهان

پاناســونیک دوربین لومیکس جی 9 را با ســریع ترین سیستم 
فوکوس در جهان معرفی کرد.پاناســونیک G9، پرچم دار خود 
را با لنز قابل تعویض و مکانیزم بدون آینه بــرای عالقه مندان به 
عکاسی فیلم عرضه کرد. این شرکت مدعی است جی 9 باالترین 
 کیفیــت تصویر را در تاریــخ دوربین های ســری جی لومیکس

 ارائه می دهد.
 پاناســونیک جی 9 به سنســور میکــروی چهارســوم ۲0.3 
مگاپیکســلی بدون فیلتر پایین گذر اپتیکال مجهز است و موتور 
پردازشــی جدید آن ونوس ۱0 نام دارد. ونوس ۱0 نسل جدید 
پردازنده های تصویر پاناسونیک که به گفته مدیران این شرکت در 
عین قدرت پردازشی بسیار باالتر، توانایی بهتری در تولید تصاویر 
باکیفیت تری دارد.جی 9 دارای لرزش گیر درونی و پیشــرفته 5 
جهته است که به کاربر این امکان را می دهد تا ۶.5 استاپ سرعت 

شاتر را پایین بیاورد.

خوشبینی»استیون
هاوکینگ«بههوشمصنوعی
اســتیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور که همواره 
نظرات بــد بینانه ای نســبت به آینده بشــریت 
مطرح می کنــد، به تازگی تالش کــرده در مورد 
پیشرفت های هوش مصنوعی، کمی خوش بینانه تر 
فکر کنــد. او همواره نســبت به خطــرات هوش 
مصنوعی هشدار می دهد و معتقد است: »باالخره 
یک نفر موفق به توسعه هوش مصنوعی یادگیرنده 
خواهد شد و این هوش می تواند با اصالح و پیشرفت 
مداوم خود، نسبت به هوش انسانی برتری یابد. او 
معتقد است شاید به کمک انقالب تکنولوژی اخیر 
)هوش مصنوعی( بتوانیم برخی از آســیب هایی 
که به واســطه فرآیند صنعتی شدن به جهان وارد 
 شده را جبران کنیم و فقر و بیماری ها را ریشه کن

 کنیم. او همچنین گفته:»من خوش بین هستم و 
باور دارم که ما مــی توانیم هوش مصنوعی را برای 
جهانی بهتر توسعه دهیم به گونه ای که بتواند در 
هماهنگی کامل با ما کار کند )تحت کنترل باشد(.«

ساختحسگرهاییکهتشنگی
گیاهانراتشخیصمیدهند

دانشمندان MIT یک نوع جدید از سنسور تولید 
کرده اند که مستقیما روی برگ گیاهان قرار داده 
می شود. این حسگر از یک جوهر رسانای الکتریکی 
حاوی نانولوله های کربنی ساخته شده است و برای 
ایجاد یک مدار الکتریکی در یک روزنه هوایی گیاه 
چاپ می شود. در حالی که روزنه هوایی بسته شده ، 
مدار کامال دست نخورده است و آب می تواند بدون 
وقفه جریان یابد. با این حــال، هنگامی که روزنه 
باز می شــود، مدار شکســته و آب دیگر نمی تواند 
جریان یابد.  دانشمندان MIT به رهبری پروفسور 
مایکل اســترانو دریافتند که پس از تحت نظارت 
گرفتن حسگر برای دو روز با استفاده از یک دستگاه 
اندازه گیری جریان موسوم به مولتی متر، می توانند 
براساس مدت زمان باز و بســته شدن روزنه های 
هوایی تعیین کننــد که آیا یک گیاه تشــنگی را 
تجربه کرده اســت یا نه. MIT در حــال حاضر به 
دنبال تجاری سازی این فناوری است که در نهایت 
می تواند به شکل یک برچسب عرضه شود و روی 

برگ ها چسبانده شود.

روز گذشته، بیستم آبان ماه روز جهانی علم بود. از سال ۱3۸0، 
کمیسیون ملی یونسکو بیستم آبان هر سال را روز جهانی علم 
در خدمت صلح و توسعه نام گذاری کرد تا فرصتی شود برای 
تبادل نظر صاحبان فکر و اندیشــه در حوزه ترویج، توسعه و 
عمومی کردن علمی که در خدمت صلح و توسعه پایدار قرار 
داشته باشد. این روز یادآور مسئولیت همه دست اندرکاران، 
سیاستمداران، رسانه ها، دانشمندان و عالمانی است که هریک 
به نوعی در توسعه علم گام برمی دارند. امسال نیز به مناسبت 
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با همکاری کمیسیون 
ملی یونسکو و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران مراسمی در 
سالن همایش های بوستان نظامی گنجوی برگزار شد. علم در 
خدمت همکاری های آب، اهمیت ترویج علم در حوزه محیط 
زیست برای رسیدن به توسعه پایدار، نقش انجمن های علمی 
در توسعه و ترویج علم و تاکید بر اهمیت سیاست گذاری های 
پژوهشی در عمومی کردن علم از محورهای اصلی مطرح شده 

در این نشست بود.
علم، ســاحی بــرای مقابلــه بــا پیامدهای 

زیست محیطی
روز جهانی علم برای صلح و توســعه یک رویداد ساالنه است 
که نقش و اهمیت علم و فناوری برای رســیدن به توســعه 
پایدار را به کشورهای عضو یونســکو تاکید می کند. هدف از 
گرامیداشت این روز این اســت که به همه ملت ها یادآوری 
شود علم باید الزاما در مسیر صلح و توسعه گام بردارد تا بتواند 
برای همه جوامع سودمند باشد. در حقیقت هدف این است 
که در چنین روزی به مردم یادآوری شود. افزایش آگاهی های 

عمومی درباره اهمیت علم و دانــش می تواند پلی بین علم و 
جامعه باشــد و آنها را بیش از پیش به هم نزدیک کند. دکتر 
محمدرضا ســعیدآبادی، دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو 
با تاکید بر اینکه علم باید در مســیر صلح و توسعه و با هدف 
کاهش دردی از آالم بشــری حرکت کند، می گوید: امروز در 
حوزه انسانی و محیط زیست با نگرانی ها و مشکالت متعددی 
مواجه هستیم. در حوزه انسانی و اجتماعی، جنگ ها، کشتارها 
و بحران های بین المللی موضوع مهمی اســت که در کنار آن 
توجه به نگرانی ها و مشکالت زیست محیطی نیز ضروری است. 
بیابان زایی، کم آبی و جنگل زدایی که امروز با آن مواجه هستیم 
خواه ناخواه بیانگر جنگی است که ما انسان ها با طبیعت آغاز 
کرده ایم. اینجاست که باید نقش علم برای رسیدن به صلح و 
توسعه پایدار و کاهش نگرانی ها و بحران و همچنین مقابله با 
پیامدهای زیست محیطی و انسانی پررنگ تر شود. سعیدآبادی 
می افزاید: روز جهانی علم برای ما آغازی است که به یاد آوریم تا 
به امروز چگونه عمل کرده ایم، چگونه پژوهش کرده ایم، چگونه 
رفتار کرده ایم و چگونه سیاست گذاری کرده ایم. هر کس در 
این حوزه مسئولیتی را به عهده دارد و باید برای عمل کردن به 
این مسئولیت کاری انجام دهد. در دنیای امروز صلح و توسعه 
پایدار جایگاه مهمی دارد. امروز فقط رشد و توسعه اقتصادی 
مالک نیست، بلکه توســعه پایدار مهم است. یعنی عالوه بر 
رشد و توسعه اقتصادی باید محیط زیست و محیط اجتماعی 
و فرهنگی را نیز به عنوان مؤلفه های دوم و ســوم در حوزه ای 
که می خواهیم در آن توســعه ایجاد کنیم در نظر بگیریم. در 
حقیقت امروز نسخه توسعه برای همه کشورها یکسان نیست 

بلکه باید مبتنــی بر محیط فرهنگی و اجتماعی هر کشــور 
باشد. علم باید در خدمت توسعه پایداری قرار گیرد که فقط 
به راه توســعه اقتصادی ختم نشود، بلکه باید موضوع محیط 
زیست و محیط فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد؛ 
بنابراین می توان گفت علم، سیاســت گذاری های اقتصادی، 
برنامه ریزی های شهری، تجارت، صنعت و توسعه پایدار باید 

معطوف به همه این مؤلفه ها باشد.
سعیدآبادی با تاکید بر لزوم همراه شدن علم و فناوری با خرد و 
اخالق می گوید: اگر علم و فناوری با خرد و اخالق همراه نباشد، 
معلوم نیست ما را به کجا می برد. هنگامی می توانیم به کمک 
علم و فناوری به سرمنزل مقصود برسیم که به اخالق و خرد هم 
توجه داشته باشیم. در حقیقت اگر در کنار علم و دانش، عشق 
به همنوع وجود نداشته باشد و نتواند دردی از دردهای جامعه 
را دوا کند گرچه در مسیر دانش اندوزی گام برداشته است، اما 

ارزش زیادی نخواهد داشت.
علم به ترویج نیاز دارد

دبیرکل کمیسیون ملی یونســکو در ادامه با تاکید بر وجود 
ارتباط بین علم و دانش و توسعه بومی کشور می گوید: گرچه 
دانشگاه ها در رقابتی درست یا غلط فقط به دنبال دسته بندی 
جهانی و عملکرد و پژوهش هستند، اما دغدغه اینکه کشور 
ما در حوزه اقتصاد و صنعت با چه مشکلی مواجه است و چه 
پژوهشــی را باید دنبال کند، نکته مهم دیگری است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. اگر بدون برنامه ریــزی در این زمینه 
عمل کنیم به هدف نمی رســیم. گرچه علم حوزه تخصصی 
دانشمندان و متخصصان است، اما باید علم را عمومی کنیم. 
هرچه علم عمومی تر باشد و ترویج علم در الیه های مختلف 
جامعه ریشه داشته باشــد تقاضا برای علم کاربردی، یعنی 
علمی که بتواند کاری انجام دهد و مشکلی را حل کند نیز به 
مراتب افزایش خواهد یافت. دانشمندان باید چنین فضایی 
را برای جامعه فراهم کنند. وقتــی در جامعه برای علم تقاضا 
وجود داشته باشد گام های بهتری برداشته می شود و ایجاد 
این تقاضا مستلزم ترویج و عمومی سازی علم است. به گفته 
سعیدآبادی، موضوع دیگری که در حوزه علم باید مورد توجه 
قرار گیرد اهمیت همکاری های بین المللی در این حوزه است. 
در حوزه علم برخالف دیگر حوزه ها، آپارتاید جایگاهی ندارد. 
متاسفانه در بسیاری از کشورها به دنبال سایه اندازی سیاست 
بر دیگر حوزه ها ازجمله حوزه علم، شاهد آپارتاید علمی هم 
 بوده ایم که سازمان های جهانی در تالش هستند با این پیامد

 مقابله کنند.
 از آنجا که در بسیاری از کشورها پنجره فرهنگ، هنر و اخالق 
بسته شده و پنجره سیاســت تنها پنجره ای است که در این 
حوزه روی ملت ها گشوده است مشکالت و نگرانی هایی ایجاد 
شده است، اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که حیات مردان 
نامی یعنی دانشمندان و بزرگان به ما یاد می دهد که سربلند 
و شــکوهمند زندگی کنیم و چون جهان را قدر می گوییم بر 
پندار زمان نشانی برجای گذاریم که شاید دریانوردی بر عرشه 
کشتی یا کشتی شکسته ای بر پهنه دریا با دیدن این نشان، 

چراغ امیدش روشن شود.

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

فناورانهویژه 

حصر وراثت
8/577  آقای مهدی مارانی دارای  شناسنامه شــماره 1714 به شرح دادخواست به 
کالسه  1654/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس مارانی به شناسنامه 220 در تاریخ 76/2/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر 
و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- حســن مارانی به ش.ش 54 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمد علی مارانی به ش.ش 45 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی مارانی 
به ش.ش  1714 نسبت با متوفی فرزند 4- محمود مارانی به ش.ش  2830 نسبت با 
متوفی فرزند 5- بتول مارانی به ش.ش 17 نسبت با متوفی فرزند 6- عصمت مارانی 
به ش.ش 1950 نســبت با متوفی فرزند 7- صدیقه مارانی به ش.ش 91 نسبت با 
متوفی فرزند 8- فاطمه صادقی جونی به ش.ش 190 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: 25791 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )203 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/575  آقای حسین کشانی دارای  شناسنامه شــماره 3644 به شرح دادخواست به 
کالسه  1651/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن کشانی به شناسنامه 38662 در تاریخ 96/7/9 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار 
 پسر و یک دختر به اسامی: 1- رضا کشــانی به ش.ش 1437 نسبت با متوفی فرزند 
2- حمیدرضا کشانی به ش.ش 2165 نســبت با متوفی فرزند 3- مهدی کشانی به 
ش.ش 1327 نسبت با متوفی فرزند 4- حسین کشــانی به ش.ش 3644 نسبت با 
متوفی فرزند 5- زهرا کشانی به ش.ش 973 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25794 شعبه 54 

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

8/574  آقای امیر رضا باللی پزوه دارای  شناسنامه شماره 36452 به شرح دادخواست 
به کالسه  1660/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عباس باللی پزوه به شناســنامه 987 در تاریخ 89/1/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر و دو دختر و یک همسر به اســامی: 1- علی باللی پزوه به ش.ش 2 نسبت 
با متوفی فرزند 2- براتعلی باللی پزوه به ش.ش 19 نســبت با متوفی فرزند 3- امیر 
رضا باللی پزوه به ش.ش 36452 نســبت با متوفی فرزند 4- شکوفه باللی پزوه به 
ش.ش 1293 نسبت با متوفی فرزند 5- شایسته صفاریان به ش.ش 1535 نسبت با 
متوفی فرزند 6- ملک هراتیان به ش.ش 531 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25796 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/579  خانم الهه سه شــوار زاده دارای  شناسنامه شماره 1586 به شرح دادخواست 

به کالسه  2446/96 ش ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان امیر سه شوار زاده به شناسنامه 492 در تاریخ 96/6/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار دختر و یک همسر: 1- راضیه شه ســوار زاده به ش.ش 4372 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سمانه شهسوار زاده به ش.ش 1286 نســبت با متوفی فرزند 3- الهه شه 
سوار زاده به ش.ش 1586 نســبت با متوفی فرزند 4- لیال شه سوار زاده به ش.ش 
433 نسبت با متوفی فرزند 5- اشرف السادات بصیری پور به ش.ش 44077 نسبت 
با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 25824 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )177 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/580  آقای علیرضا نژادنیک دارای  شناسنامه شــماره 4400 به شرح دادخواست 
به کالسه  2454/96 ش ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رضا نژاد نیک به شناسنامه 1805 در تاریخ 95/11/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر، دو دختر، یک همسر: 1- محمدرضا نژاد نیک به ش.ش 1888 نسبت با متوفی 
فرزند 2- علیرضا نژاد نیک به ش.ش 4400 نســبت با متوفی فرزند 3- ماندانا نژاد 
نیک به ش.ش 290 نسبت بامتوفی فرزند 4- مریم نژاد نیک به ش.ش 555 نسبت با 
متوفی فرزند 5- فروغ دبیر زاده به ش.ش 18 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25822 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/581  آقای ناصر مرادمند دارای  شناسنامه شــماره 1045 به شرح دادخواست به 
کالسه  2404/96 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســین مرادمند به شناســنامه 84 در تاریخ 95/10/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک همسر، دو پسر و یک دختر: 1- معصومه مرادمند به ش.ش 27 نسبت با متوفی 
همسر 2- ناصر مرادمند به ش.ش 1045 نســبت با متوفی فرزند 3- حمید مرادمند 
به ش.ش 111 نســبت با متوفی فرزند 4- اعظم مرادمند به ش.ش 437 نسبت با 
متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 25815 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/582  آقای افشین انصاری دارای  شناسنامه شــماره 522 به شرح دادخواست به 
کالسه  2366/96 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منوچهر انصاری به شناســنامه 4467 در تاریخ 96/6/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر، دو دختر و یک همســر: 1- رامین انصاری، ش.ش 1879 نسبت با متوفی 
 فرزند 2- افشــین انصاری، ش.ش 522 نســبت با متوفی فرزند 3- سحر انصاری، 

ش.ش 543 نسبت با متوفی فرزند 4- سپیده انصاری، ش.ش 544 نسبت با متوفی 
فرزند 5- عذری گودرزی، ش.ش 4985 نســبت با متوفی همســر . اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25821 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/583  آقای مهران حدادی دارای  شناســنامه شــماره 1271650940 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2369/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا حدادی به شناسنامه 477 در تاریخ 
96/7/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پســر: 1- مهران حدادی، ش.ش 1271650940 نسبت با متوفی فرزند 
2- میالد حدادی، ش.ش 1272128164 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25819 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/584  آقای مهدی بهروزی دارای  شناســنامه شــماره 54 به شرح دادخواست به 
کالسه  2363/96 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا خلیفه سلطانی به شناسنامه 1500 در تاریخ 96/4/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک دختر، یک همسر و پدر و مادر: 1- غزل بهروزی، ش.ش 1275824587 نسبت 
با متوفی فرزند 2- مهدی بهروزی، ش.ش 54 نســبت با  متوفی همسر 3- مهین 
السادات خلیفه سلطانی، ش.ش 48421 نسبت با متوفی مادر 4- سید حسین خلیفه 
ســلطانی، ش.ش 37100 نســبت با متوفی پدر . 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: 25818 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/585  آقای علیرضا فروتن قهجاورستانی دارای  شناسنامه شماره 1271274906 
به شرح دادخواست به کالسه  2374/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان احمد فروتن به شناســنامه 57 در تاریخ 
96/6/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و سه دختر و یک همسر: 1- علیرضا فروتن قهجاورستانی، ش.ش 
1271274906 نســبت با متوفی فرزند 2- زهره فروتن قهجاورســتانی، ش.ش 
2148 نســبت با متوفی فرزند 3- نرگس فروتن قهجاورستانی، ش.ش 45 نسبت با 
متوفی فرزند 4-  آسیه فروتن قهجاورستانی، ش.ش 18820 نسبت با متوفی فرزند 
5- زهرا منتظری قهجاورستانی، ش.ش 1672 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
 کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
 ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. م 
 الف: 25816 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهــان )165 کلمه،

 2 کادر(

حصر وراثت
8/586  آقای حسنعلی شبانی شیدانی دارای  شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالسه  2403/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی شبانی شیدانی به شناسنامه 3 در تاریخ 96/6/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر، 
 چهار دختر، دو پسر: 1- سکینه برهانی شــیدانی، ش.ش 3 نسبت با متوفی همسر

 2- حسنعلی شبانی شیدانی، ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند 3- عباسعلی شبانی 
شیدانی، ش.ش 237 نسبت با متوفی فرزند 4- ملک ناز شبانی شیدانی، ش.ش 16 
نسبت با متوفی فرزند 5- ایران شــبانی برهانی، ش.ش 12 نسبت با متوفی فرزند 
6- توران شبانی شیدانی، ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 7- فاطمه شبانی شیدانی، 
ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند  8- صغری شبانی شــیدانی، ش.ش 205 نسبت با 
متوفی فرزند 9- زهرا شبانی شیدانی، ش.ش 9 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25814 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/589  آقــای امید مختاری کرچگانی دارای  شناســنامه شــماره 934 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2375/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناهید مختاری کرچکانی به شناسنامه 2053 
در تاریخ 95/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به شش فرزند و همســر و پدر به نام ذیل: 1- امید مختاری کرچکانی، 
ش.ش 934 فرزند 2- الهام مختاری، ش.ش 50917 فرزند 3- پریســا مختاری، 
ش.ش 1270589172 فرزند 4- زهــرا مختــاری، ش.ش 3175 فرزند 5- آ رزو 
مختاری کرچکانی، ش.ش 1988 فرزند 6- الهه مختــاری ، ش.ش 3939 فرزند 
7- ایرج مختاری، ش.ش 9 همســر متوفی 8- محمود مختــاری، ش.ش 40 پدر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 25823 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان )173 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/541 مرجع رســیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونده 56/96 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 8/30 
صبح روز یکشنبه مورخه 1396/9/26، مشخصات خواهان:  مجتبی شریفی فرزند 
عبداله به نشانی خمینی شهر خ شریعتی کوچه پنجشنبه بازار جنب نانوایی شریفی، 
مشخصات خوانده: عیســی هرمزی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 5628 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(
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مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و صنایع دستی فریدن:

 مقدمات تاسیس نخستین 
موزه مزرعه کشور فراهم شد

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی فریدن از فراهم آوردن مقدمات فریدن

تاسیس نخســتین موزه مزرعه کشور در هنرســتان کشاورزی 
سروش فریدن خبر داد.

 محمود سلیمی با اشاره به تسهیالت درنظر گرفته شده برای راه 
اندازی اقامتگاه های بوم گردی، اظهار داشت: میزان تسهیالتی که 
در این زمینه به متقاضیان پرداخت می شود یک هزار میلیون ریال 
است.  وی افزود: با توجه به  مزیت نسبی منطقه در این بخش به 
ویژه در روستاها برای  راه اندازی اقامتگاه ها، این میزان تسهیالت 

کمک زیادی به اشتغال زایی خواهد کرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره(نطنز خبر داد:

اختصاص بیش از16میلیون اعتبار 
برای ایتام

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( نطنز اظهار 
کرد: رفع نیازهای اقشــار کم درآمد در جامعه و نطنز

بخصوص توجه به کمبودهای معیشتی و نیازهای ایتام، بهترین 
فرصت برای خودسازی اســت. محمدرضا مومی اردستانی افزود: 
یکی از اقدام هایی کــه به تازگی کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
شهرستان نطنز انجام داده است، تالش برای همکاری موسسه بنیاد 
برکت با این نهاد در شهرســتان بوده که با تالش های مســتمر و 
پیگیری هایی که توســط نماینده شهرستان نطنز و بخش قمصر 

انجام گرفت، این همکاری برقرار شد.
وی تصریح کرد: پیــرو این همکاری بنیاد برکت بــرای ایتام زیر 
۱۸سال زیر پوشش این نهاد در سطح شهرستان که تعداد آنان ۶۵ 
نفر است، ماهیانه مبلغ ۲۵۰هزار ریال و به طور کلی مبلغ ۱۶میلیون 

و ۲۵۰هزار ریال واریز می کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مبارکه خبرداد:

 سقوط کارگر ساختمان
از ارتفاع چهار متری

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مبارکه 
اظهار داشت: با اعالم گزارش سقوط کارگری از مبارکه

ساختمان در حال ساخت، آتش نشانان به محل اعزام شدند.
کیومرث مختاری با بیــان اینکه آتش نشــانان، کارگر مصدوم 
را از ساختمان خارج و به بیمارســتان منتقل کردند، گفت:این 
مرد میانســال و از کارگران فصلی بود که به دلیل بی احتیاطی 
 از پشــت بام ســاختمان نیمه کاره در خیابان مشــتاق سقوط 
کرد. مختاری بیان داشــت: علت حادثــه بی احتیاطی و رعایت 

نکردن نکات ایمنی در هنگام کار بوده است.
وی از مالکان ساختمان ها خواست حتما درخصوص بیمه کردن 
ســاختمان های در حال احداث اقدام کننــد و همچنین موارد 

ایمنی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

اخبار

با مسئوالن

امام جمعه بادرود:

سیاست های موجود به 
کشاورزان ضربه زد

امام جمعه بــادرود با اشــاره به  حضورجمعی از کشاورزان منطقه بادرود
در دفتر امــام جمعه و طرح مشــکالت مربوط به 
کشاورزی افزود: اگر این سیاست های امروزی در 
حوزه کشاورزی در منطقه ادامه یابد، چه بخواهیم و 
چه نخواهیم بســیاری از کشــاورزان آبرومند ما 

خانه نشین می شوند.
حجت االسالم قاسمی ادامه داد: آن دسته از افرادی 
که حقوق های آنچنانی می گیرند به طور حتم حال 
و روز کشــاورزی را که حالل ترین درآمد را دارد، 

درک نمی کنند.
 این روزها بســیاری از کشــاورزان با مشــکالت 
متعدد روبه رو شــده و زانوی غم بغل کــرده اند. 
وی اضافه کرد: مســئوالن جهاد کشــاورزی در 
شهرســتان و اســتان باید تدبیری بیندیشند تا 
این قشــر زحمت کش جامعه بیش از این از نبود 
 عدالت و بی توجهی به معضــالت ناامید و مأیوس 

نشوند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

روستاییان و عشایر، نماد 
اقتصاد مقاومتي هستند

نماینده مردم شهرضا در مجلس  شهرضا
شــورای اســالمی اظهارکــرد: 
امکانات رفاهی به دلیل اینکه از شهرنشین کردن 
روستاییان جلوگیری کند، مفید خواهد بود؛ یعنی 
باید زمینه ای را فراهم کنیم که این اقشار در محل 
زندگی اصلی خود از بهتریــن امکانات برخوردار 

باشند.
سمیه محمودي عنوان کرد: روستاییان و عشایر، 
نماد اقتصاد مقاومتي هستند و اگر به دنبال اجراي 
این اصول هســتیم باید از این دو قشر بسیار مهم 

اجتماعي حمایت کنیم. 
وي تاکیــد کرد: نخســتین گام در جهت حمایت 
از روســتاییان و عشــایر، تالش در جهت رشــد 
اقتصادي و بهبود وضعیت معیشــتي آنهاســت 
و بــراي ایــن منظــور بایــد راههــا و امکانات 
 مواصالتــي در ایــن مناطــق در حــد مطلوب 

بهبود یابد.

بر کسی پوشیده نیست که امروزه راه رسیدن  لنجان
به فرآیند توسعه اقتصادی، از پل مستحکمی 

به نام »حمل و نقل« می گذرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
وضعیت شــهرک حمل و نقل کاالی زرین شهر معتقد است 
حمل و نقل از مشاغلی است که به عنوان یک صنعت ارزشمند 
در بین دیگر صنایع مطرح بوده و باتوجه به حضور صنایع مادر 
در شهرستان لنجان، این شهرستان از نظر حمل و نقل جایگاه 
بســیار مهمی در کشــور دارد؛ از این رو از سال های گذشته 
مسئوالن در شهرستان لنجان به دنبال این بودند که بتوانند 
پایانه حمل و نقل کاال را در شهرستان لنجان راه اندازی کنند؛ 

درنتیجه با پیگیری های مختلف مسئوالن برای تحقق این 
مهم، در نهایت طرح پایانه مبدل به شهرک حمل و نقل شد.

محسن کوهکن افزود: باید توجه داشت به ۲ دلیل شهرداری 
زرین شهر وارد بحث مشارکت با تعدادی از باربری ها، مالکین 
و مجــوزداران باربری ها در اصفهان شــد؛ چراکه در مرحله 
نخست در آن زمان بنیه مالی شهرداری اجازه این را نمی داد 
که مستقل وارد احداث شهرک حمل و نقل شود و با صراحت 
نیز آن را مطرح کردند؛ اما اجرای پروژه طی سال های گذشته 
با چالش هایی روبه رو شــد. وی تصریح کــرد: بهره برداری 
از شــهرک حمل و نقل از خواســته های بحق مردم شریف 
شهرستان لنجان است و بنده به عنوان نماینده آنها موظف به 

پیگیری این مسئله هستم و از ابتدای آغاز کار مجلس دهم 
طی جلساتی به دنبال آن بودیم که این مسئله را کدخدامنشانه 
مرتفع کنیم تا با سرعت هرچه بیشتر این شهرک راه اندازی 
شود. کوهکن اضافه کرد: طی مدت گذشته چندین جلسه با 
طرفین قرارداد شهرک حمل و نقل کاالی زرین شهر برگزار 
شد و حرف ما از ابتدا این بوده است که در دنیا فعاالن اقتصادی 
با طرف های خود توافق می کننــد که اگر اختالفی بین آنها 
پیش آمد، از طریق داوری آنها را مرتفــع کنند و نتیجه این 
است که برای رفع اختالفات به وجود آمده در بین شرکا، آیین 

دادرسی که در محاکم ما وقت بر است وجود ندارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامــه داد: امروز دنیا به این 
نتیجه رسیده است که باید سعی کنند اختالفات به وجود آمده 
در مبادالت اقتصادی و تجاری را از طریق داوری مرتفع سازند 
و باید توجه داشت که به درازا کشیدن این موضوع شهرستان 
و مردم را از دو چیز محروم می کند؛ چراکه در توافق ابتدایی 
اعالم شده که در بخش های مختلف این شهرک تعداد قابل 

توجهی اشتغال ایجاد می شود.
وی عنوان کرد: در ابتدا شرکت مقابل شهرداری تنها به قرارداد 
خود تکیه داشــت و آن را وحی منزل می دانست؛ اما امروز از 
صحبت های خود کوتاه آمده است. شورای اسالمی زرین شهر 
در دوره سوم قراردادی امضا کرده که محتوای آن یک طرفه 
اســت که درنتیجه به قراردادی دوطرفه مبدل خواهد شد؛ 
چراکه مشارکت به معنای مســاعدت نیست. کوهکن بیان 
کرد: بر همین اساس چند جلسه با دو طرف برگزار شده است 
و درنهایت مقرر شــد شهردار و شــورای اسالمی زرین شهر 
چند پیشنهاد مطرح کنند تا درخصوص یکی از آنها با بخش 
خصوصی به توافق برسیم و قرارداد شهرک حمل و نقل کاالی 

زرین شهر به قرارداد مشارکت واقعی مبدل و اجرایی شود.
وی در پایــان گفــت: رونق اقتصــاد یک جامعــه به حمل 
و نقل بســتگی دارد و ما باید به فکر ارتقــای جایگاه حمل 
 و نقل شهرســتان لنجان در اســتان و به تبع آن در کشــور

 باشیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

 بهره برداری از شهرک حمل و نقل؛ خواسته  مردم لنجان 

معاون فرماندار فریدن، ســهم تســهیالت  فریدن
اشتغال زایی این شهرستان در سال جاری  را 
۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و اظهار داشــت: 
۲۵درصد از این تســهیالت تا ســقف یکصد میلیون ریال 
به صورت مستقل و مابقی این اعتبارات در نظر گرفته شده، 

به صورت طرح های پشتیبان و تا سقف یک میلیارد ریال به 
متقاضیان پرداخت می شود.

معاون فرماندار فریدن تاکید کرد: بایــد با همکاری تمامی 
دستگاه های  مربوطه، زمینه جذب حداکثری این اعتبارات  

در شهرستان فراهم شود.

وی با اشاره به فرصت دوماهه برای جذب این اعتبارات افزود: 
در این زمینه الزم است بانک های عامل زمینه جذب اعتبارات 
را تســریع کنند. بدیع زمانی، بر ضرورت برنامه ریزی برای 
طرح های اولویت دار و همچنین گرایش طرح ها به ســمت 
طرح های پشتیبان تاکید کرد و یاد آور شد: دستگاه های عضو 
کارگروه اشــتغال، طرح های در اولویت خود را ارائه دهند تا 
پس از تطابق این طرح ها با رشــته های مزیت دار و مصوب، 

برای اعطای تسهیالت به آنها  اقدام شود.

معاون فرماندار فریدن خبر داد:

بیش از 1۲میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال زایی

حصر وراثت
8/561  آقای محمد علی قاســمی دارای  شناسنامه شماره 662 به شرح دادخواست 
به کالســه  1682/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان زهره قاسمی به شناسنامه 6210023967 در تاریخ 
96/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به مادر و پدر به اسامی: 1- زهرا رحیمی به ش.ش 5148 نسبت با متوفی مادر 
 2- محمد علی قاسمی به ش.ش 662 نســبت با متوفی پدر و الغیر.  اینک با انجام

 تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 25808 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )138 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/562  آقای رضا میرزایی دارای  شناســنامه شــماره 8643 به شرح دادخواست به 
کالسه  1684/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ایران خانم میرزایی به شناســنامه 39 در تاریخ 96/5/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار پسر و دو دختر به اسامی: 1- مرتضی میرزائی به ش.ش 732 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمد میرزائی دم آبی به ش.ش 11 نســبت با متوفی فرزند 3- حمیدرضا 
میرزائی به ش.ش 210 نســبت با متوفی فرزند 4- رضا میرزائی به ش.ش 8643 
نســبت با متوفی فرزند 5- فردوس میرزائی به ش.ش 31 نســبت با متوفی فرزند 
6- ســهیال میرزائی دم آبی به ش.ش 326 نســبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25806 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )183 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/563  خانم مریم قائدی دارای  شناسنامه شماره 267 به شرح دادخواست به کالسه  
1670/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا مایلی به شناسنامه 16 در تاریخ 73/3/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار دختر و یک 
همسر به اســامی: 1- الهه قائدی به ش.ش 1270986376 نسبت با متوفی فرزند 
2- الهام قائدی به ش.ش 6919 نسبت با متوفی فرزند 3- مرضیه قائدی به ش.ش 
105 نســبت با متوفی فرزند 4- مریم قائدی به ش.ش 267 نسبت با متوفی فرزند 
 5- ولی اله قائدی به ش.ش 2441 نســبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 25805 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )169 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/564  خانم مهدیه شیبانی دارای  شناسنامه شماره 18451 به شرح دادخواست به 
کالسه  1671/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمد آقا شیبانی به شناســنامه 17 در تاریخ 96/2/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- شهناز شیبانی به ش.ش 1180 نسبت با 

متوفی فرزند 2- لیال شیبانی به ش.ش 2435 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدیه شیبانی 
به ش.ش 18451 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول شیبانی به ش.ش 2 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 25803 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/565  خانم فرشته امینی هرندی  دارای  شناسنامه شماره 542 به شرح دادخواست 
به کالسه  1664/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد صادق نوری دیزیچه به شناسنامه 1273543521 در 
تاریخ 94/8/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به مادر و پدر به اسامی: 1- فرشته امینی هرندی به ش.ش 542 نسبت 
با متوفی مادر 2- مرتضی نوری دیزیچه به ش.ش 592 نسبت با متوفی پدر و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25801 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )141 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/566  آقای ســید علیرضا مشــتاقیان دارای  شناسنامه شــماره 3447 به شرح 
دادخواست به کالســه  1673/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مصطفی مشتاقیان به شناسنامه 32646 
در تاریخ 96/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همســر به اسامی: 1- سید احمد مشتاقیان 
به ش.ش 160 نسبت با متوفی فرزند 2- ســید علیرضا مشتاقیان به ش.ش 3447 
نسبت با متوفی فرزند 3- فروغ السادات مشتاقیان به ش.ش 1221 نسبت با متوفی 
فرزند 4- فخر السادات مشــتاقیان به ش.ش 216 نسبت با متوفی فرزند 5- اقدس 
مشتاقیان به ش.ش 229 نسبت با متوفی همســر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
 دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک
 ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. م الف: 25799 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )177 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/567  آقای ســید موسی قاضی عســگر دارای  شناسنامه شــماره 620 به شرح 
دادخواست به کالســه  1666/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شاه سالنی گنیرانی به شناسنامه 321 
در تاریخ 96/2/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر به اسامی: 1- ســید موسی قاضی عسگر به ش.ش 620 
نسبت با متوفی فرزند 2- سید کریم قاضی عسگر به ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 
3- سید کمال قاضی عسگر به ش.ش 12 نبســت با متوفی فرزند 4- سید محمود 
قاضی عسگر به ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25797 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/568  آقای مجتبی تقی یار دارای  شناسنامه شــماره 352 به شرح دادخواست به 
کالسه  1674/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مهدی تقی یار به شناســنامه 7959 در تاریخ 96/6/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- اصغر تقی یار به ش.ش 100 نسبت 
با متوفی فرزند 2- مجید تقی یار به ش.ش 352 نســبت با متوفی فرزند 3- منصور 
تقی یار به ش.ش 10025 نسبت با متوفی فرزند 4- سعید تقی یار به ش.ش 10026 
نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا تقی یار به ش.ش 195 نسبت با متوفی فرزند 6- بی 
بی آغا چلونکر به ش.ش 35266 نســبت با متوفی همســر و الغیر.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
 اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهــد شــد. م الف: 25795 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )190 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/569  خانم فیروزه شیبانی دارای  شناسنامه شــماره 7735 به شرح دادخواست به 
کالسه  1648/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی مبینی به شناسنامه 1132 در تاریخ 96/5/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و یک دختر و یک همسر و مادر به اسامی: 1- علی مبینی به ش.ش 1277650748 
نسبت با متوفی فرزند 2- هســتی مبینی به ش.ش 1276356498 نسبت با متوفی 
فرزند 3- فیروزه شیبانی به ش.ش 7735 نسبت با متوفی همسر 4- عصمت آقابابائی 
به ش.ش 123 نســبت با متوفی مادر. ضمنا در ردیف سوم همسر متوفی فرزند پنج 
ماهه باردار می باشــد 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: 25792 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/570  آقای فرامرز احمدی ونهری دارای  شناســنامه شــماره 46581 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  1686/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی احمدی ونهری به شناســنامه 
5 در تاریخ 95/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر به اسامی: 1- فرامرز احمدی ونهری به 
ش.ش 46581 نســبت با متوفی فرزند 2- فاطمه احمدی ونهری به ش.ش 1064 
نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا احمدی ونهری به ش.ش 44004 نسبت با متوفی 
فرزند 4- فرحناز احمدی ونهری به ش.ش 3551 نســبت با متوفی فرزند و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25804 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )164 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/571  آقای مجتبی حیدری خواه دارای  شناســنامه شماره 32 به شرح دادخواست 
به کالســه  1683/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خدیجه رضائی به شناســنامه 33 در تاریخ 95/4/4 

 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه دو پســر و دو دختــر بــه اســامی: 1- محمد علــی حیــدری خواه 
بــه ش.ش 1466 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2- مجتبــی حیدری خــواه به 
ش.ش 32 نســبت بــا متوفی فرزنــد 3- شــهین خارکن وشــاره بــه ش.ش 
32 نســبت با متوفی فرزند 4- شــهناز خارکن وشــاره به ش.ش 582 نســبت با 
متوفی فرزنــد و الغیر.  اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
 در یــک مرتبه آگهــی می نماید تــا هر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 25802 شــعبه 54 مجتمع شــماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/572  خانم شهناز رحیمی دارای  شناسنامه شــماره 1054 به شرح دادخواست به 
کالسه  1680/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســید ابراهیم مهدوی به شناسنامه 15 در تاریخ 96/7/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر ، یک دختر، یک همسر دائمی و یک مادر به اسامی: 1-  سید مهدی مهدوی 
به ش.ش 1275283268 نسبت با متوفی فرزند 2- مهیا سادات مهدوی به ش.ش 
1278077200 نســبت با متوفی فرزند 3- شهناز رحیمی به ش.ش 1054 نسبت با 
متوفی همسر 4- رقیه حیدری دهسوری به ش.ش 15 نسبت با متوفی مادر 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: 25800 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )168 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/573  آقای ساالر موسی خانی دارای  شناسنامه شماره 9499 به شرح دادخواست 
به کالســه  1667/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا موســی خانی به شناسنامه 624 در تاریخ 
96/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- سعید موسی خانی به ش.ش 277 
نسبت با متوفی فرزند 2- ساالر موسی خانی به ش.ش 9499 نسبت با متوفی فرزند 
3- ساسان موسی خانی به ش.ش 1270824899 نســبت بامتوفی فرزند 4- رقیه 
قرآلو به ش.ش 1206 نســبت با متوفی همســر 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 25798 شــعبه 54 مجتمع 
163 کلمــه،   شــماره ســه شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان )

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8  شــماره ابالغنامــه: 9610103633303410 شــماره پرونــده:  /592
9609983633300511 شماره بایگانی شــعبه: 960517 پیرو نشر  آگهی مورخه 
1396/05/28 روزنامه دانش و فن آوری شماره 2214 در خصوص دادخواست خانم 
بتول بهرامی فرزند رضاقلی به طرفیت آقای رحمان موسوی فرزند سید رحیم مبنی 
بر طالق با توجه به ارجاع امر به داوری ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشــر آگهی 
نســبت به معرفی داور اقدام نمایید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مراتب 
یکبار نشر آگهی می گردد. م الف: 5635 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )86 کلمه، 1 کادر(
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شهرستان ها

اخبار

شهردار شهرکرد خبر داد:

 آمادگی 400 نیروی خدماتی
 در زمستان برای پاکسازی معابر

شهردار شهرکرد از ساماندهی تجهیزات و آمادگی نیروهای ستاد 
حوادث و پدافند غیرعامل این شــهرداری بــرای برخورد و مهار 
هرگونه حادثه احتمالی در فصل پاییز و زمســتان خبر داد.  نورا...

غالمیان دهکردی افزود: هرساله برنامه هایي براي مواجهه با بارش 
و پاک سازي معابر تدوین می شود و امسال نیز  برنامه هایي در این 
ستاد پیش بیني و تعریف شده اســت. وی  ادامه داد: تعداد ۴۰۰ 
نیروی خدماتی، ستادی و ۵۰ دستگاه ماشین آالت برف روبی برای 
پاکسازی معابر از برف و رفع آبگرفتگی ها در نظر گرفته شده است. 
وی گفت: مخازن مخصوص حاوی کیســه های شن نیز به منظور 
دسترسی شهروندان در نقاط مختلف شهری جانمایی خواهد شد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

شهرکرد به عنوان گزینه پایتخت 
کتاب ایران مطرح است

جواد کارگران، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ٣ ســال پیش تاکنون شهرکرد به عنوان گزینه  
پایتخت کتاب ایران مطرح است و سال گذشته نیز این شهر از طرف 
سازمان جهانی یونسکو به عنوان شهر خالق کتاب معرفی شد. وی 
افزود: در حال حاضر شهرکرد در بین بیش از یکصد شهر به عنوان 
یکی از مهم ترین گزینه های اصلی پایتخت کتاب مطرح اســت.

کارگران ادامه داد: مستندات توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی در 
این شهر در قالب یک کتاب جمع آوری، تهیه و تدوین خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری مطرح کرد:

 ارتقای شاخص های ایمنی
 حمل و نقل درماه های پایانی سال

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه چهارمحال و بختیاری جایگاه ویژه ای در بحث حمل و 
نقل کشور دارد، اظهار کرد: شــاخص های ایمنی حمل و نقل در 
محورهای مواصالتی اســتان به خصوص در ماه های انتهای سال 
ارتقا داده می شود.احمد جمشیدی افزود: یکی از اولویت های اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری فراهم  
آوردن بستر مناســبی برای عبور و مرور ایمن مردم در جاده های 

استان است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به کسب رتبه سوم کشوری این اداره کل در کاهش تلفات و 
سوانح جاده ای اضافه کرد: به منظور ارتقای این رتبه برنامه ریزی، 
هماهنگي و اعمال نظارت مطلوب بر نحوه عملکرد شرکت هـا و 
مؤسسات فعال در بخش حمل و نقل عمومي مسافری و باری بین 
شهری و ناوگان زیر پوشش آنها، گســترش آموزش و آگاه سازی 
عمومی و در راستای ارتقـای سـطح رضـایتمندی مردم، اجرای 

طرح های ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.

کشف صد میلیون ریال 
کاالی قاچاق در بروجن

سرهنگ دوم غالمعلی شــکری، فرمانده انتظامی 
بروجن گفت: مامــوران پلیس آگاهی با هماهنگی 
مقام قضائی در عملیات کنترل خودرو های عبوری 
حامل کاال، در راستای اجرای طرح تشدید برخورد 
با قاچاقچیان، انــواع کاالی قاچاق بــه ارزش صد 
میلیون ریال را کشــف و ضبط کردنــد.وی افزود: 
در عملیات اول، ماموران پاسگاه انتظامی دوراهان 
یک دستگاه خودروی سواری سمند شامل ۲۰ عدد 
باتری خودروی قاچاق را در محور لردگان به بروجن 
متوقف کردند و راننده نیز دستگیر شد.شکری ادامه 
داد: در عملیات دوم، ماموران کالنتری ۱۲ بروجن 
در بازرسی از یک دستگاه خودروی کامیونت خاور، 
دو دســتگاه یخچال فریزر و یک دستگاه ماشین 
ظرف شــویی فاقد مدارک گمرکی، کشف و ضبط 

و خودرو و راننده را به مقر انتظامی منتقل کردند.

 کوهنوردان گم شده 
در زردکوه سالم هستند

فرماندار شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 
گفت: وضعیت ٣ کوهنوردی که گفته می شــد در 
زردکوه گم شــده اند مطلوب و در ســالمت کامل 
هستند.مرتضی زمانپور افزود:پس از استعالم شماره 
خودروی کوهنوردان و تماس بــا خانواده های این 
٣ کوهنورد، ســالمت آنها تایید شد.وی گفت:پس 
از اطمینان از ســالمتی این ٣کوهنورد، نجاتگران 
جمعیت هالل احمر بــا اعالم وضعیــت عادی، به 
پایگاه های امدادی خود بازگشتند.زمانپور گفت: این 
٣ کوهنوردان شنبه شب را در قله زردکوه می گذرانند 
و روز یکشــنبه به دامنه کوه زردکــوه برمی گردند.
به گزارش ایرنا، پیش تر اعالم شــده بود ٣ کوهنورد 
اهل بندرعباس در ارتفاعات قله زردکوه گم شده اند.

آغاز اجرای طرح ملی 
خادم در فارسان

اجرای طرح ملی خادم )خانواده آماده در مخاطرات( 
در شهرستان فارسان آغاز شد.

در این طرح، خانواده ها به صــورت چهره به چهره 
با آموزش هــای عمومی و پایه هــالل احمر نظیر 
کمک های اولیه، کمک در حوادث و بالیای طبیعی 
از جمله ســیل، زلزله و تصادفات برای امدادرسانی 

سریع تر در بحران آشنا می شوند.  

بیکاری در سایر کشورها تعاریف خاص خود را دارد، اما مرکز 
آمار ایران در نظام آمارگیری خود بیکار را این گونه تعریف کرده 
است: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطالق می شود که 
فاقد کار باشند )اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند(، 
آماده برای کار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی 
آماده باشــند( و جویای کار باشــند )اقدام های شخصی را به 
منظور جست وجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به 
عمل آورده باشــند(؛ همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار 
در آینده و یا انتظار بازگشــت به شغل قبلی، جویای کار نبوده 
ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند، بیکار محسوب می شوند. 

بر این اساس، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری 
در تابســتان 96 را ۱8/٣ درصد اعالم کرده که این استان در 
مقایسه با استان های دیگر مقام نخست نرخ بیکاری را در کشور 
به خود اختصاص داد. اگرچه این آمار در مقایسه با نرخ بیکاری 
تابستان 9۵، کاهش ۱/۵ درصدی داشــته، اما قرار گرفتن در 
جایگاه نخســت باالترین نرخ بیکاری در کشــور امری نگران 
کننده است که بیش از هر چیز بر عدم توسعه یافتگی استان 
در بخش های مختلف صحه می گذارد و بر آســیب شناسی و 

علت یابی چنین وضعیتی تاکید دارد.

چهارمحال و بختیاری بیش از 9۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که 
براساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان از این تعداد، ۴٣ هزار نفر در سامانه کاریابی 

ثبت نام کرده و جویای کار هستند.
این درحالی اســت که مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری، آمار غیررسمی بیکاری در استان را بیش 
از 6۰ هزار نفر اعالم کرده و گفته است: هنوز نمی توان آمار دقیق 
و درستی از تعداد بیکاران استان ارائه کرد، زیرا تعدادی از افراد 
که در سامانه ثبت نام کرده اند، شاغل شده اند و هنوز اسامی آنها 
از لیست حذف نشده و از سوی دیگر افراد بیکاری نیز هستند 
که اعتقادی به ثبت نام در سامانه کاریابی ندارند و تعداد آنها در 

ردیف بیکاران لحاظ نشده است. 
ســیدعباس جزایری احصای دقیق تعداد بیکاران اســتان را 
امری ضروری و در راســتای تدوین برنامه های کالن استان 
دانســت و تصریح کرد: در همین خصوص درصدد پایش آمار 
بیکاران استان هســتیم و به زودی با آمار و اطالعات جدیدی 
که از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کنیم، می توان آمار 

دقیق تری ارائه داد.
درحالی که چهارمحال و بختیاری طی ســال های اخیر با دارا 

بودن باالترین نرخ بیکاری در رتبه های نخست تا سوم بیکاری 
در کشور جای گرفته، کمک برای رفع این بحران و بسترسازی 
برای رونق اشتغال در استان از سوی مسئوالن امری بدیهی به 
نظر می رسد، اما به تازگی اعالم شد که سهم اعتبارات استان 
از تسهیالت اشتغال فراگیر به نصف رسیده و درحالی که برای 
استان 8 هزار میلیارد ریال تسهیالت در نظر گرفته شده بود، 

این میزان به ۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به چرایی 
این اقدام به ایرنا گفت: مهم ترین دلیل کاهش دادن اعتبارات 

اشتغال فراگیر استان، ناتوانی در جذب تسهیالت بوده است.
سیدعباس جزایری افزود: همکاری ضعیف بانک های عامل در 
اعطای تسهیالت به متقاضیان سبب شده تا بخش قابل توجهی 
از اعتبارات جذب نشود و بی شــک این اعتبارات را در اختیار 
استانهایی قرار می دهند که در جذب آن موفق تر عمل کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه متقاضیان مشاغل خانگی سه 

ماه است که معطل دریافت تسهیالت هستند.
این درحالی اســت که نمایندگان تعدادی از بانک های عامل 
در اعطای تسهیالت مشــاغل فراگیر، در نشست اخیر شورای 
اشتغال و ســرمایه گذاری اســتان عنوان کردند که تاکنون 

همکاری الزم را در خصوص اعطای تسهیالت داشته اند.
نماینده بانک صادرات استان درهمین خصوص گفت: مشکلی 
در پرداخت تسهیالت به متقاضیان نداریم، اما براساس آنچه که 

ابالغ شده است، پرداخت ها باید تدریجی انجام شود.
به دنبال این ناهماهنگی ها و معطل ماندن طرح های اشتغال 
فراگیر، سرپرست اســتانداری چهارمحال و بختیاری پیشتر، 
فرمانداران شهرستان های 9 گانه استان را مامور معرفی طرح ها 
به بانک های عامل اعالم کرد و بانک ها را به پرداخت ســریع 

تسهیالت مکلف کرد.
گودرز امیری تصریح کرد: با وجود گشایش های خوبی که در 
زمینه تسهیالت اشتغالزایی در کشور صورت گرفته است، اما 
به سبب همین ناهماهنگی ها و پیگیری نکردن امور از سوی 
مسئوالن مربوطه با مشکل مواجه شده ایم و نتوانسته ایم از این 

فرصت خوب به نحو مطلوبی بهره برداری کنیم.
به نظر می رســد چهارمحال و بختیاری ضمــن آنکه از یک 
محرومیت تاریخی رنج می برد و نبود زیرســاخت ها در این 
استان زمینه ایجاد صنایع بزرگ، واحدهای تولیدی و طرح های 
کشاورزی پربازده، توسعه مشاغل در بخش های مختلف را با 
چالش مواجه کرده است، اما ضعف مدیریت در بهره گیری از 
ظرفیت های نسبی استان به ویژه در بخش گردشگری و ناتوانی 
در جذب تسهیالت مشــاغل فراگیر، موانع دستیابی به رونق 

اقتصادی و توسعه پایدار در استان را تشدید کرده است.

    بیکاری مقوله ای اســت که کم و بیش جوامع مختلف را درگیر خود کرده است، هرچند  دولت برای 
کاهش آن در تالش بوده  و هســت، اما اینکه برای مهار و یا کاهش نرخ بیکاری باید چه راهکارهایی به کار 
گرفت، موضوعی است که نه تنها به تدبیر و هوشمندی دولت بلکه نیازمند همراهی و همکاری مردم در اجرای 

طرح های کارآفرینی و اشتغالزایی بازمی گردد.

باالترین نرخ بیکاری کشور در بام ایران؛

چهارمحال و بختیاری ناتوان در جذب تسهیالت اشتغالزایی

حصر وراثت
8/578  آقای محمد کریم کبیری دارای  شناسنامه شماره 472 به شرح دادخواست 
به کالسه  1659/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه مطهری به شناسنامه 584 در تاریخ 96/6/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و یک دختر به اسامی: 1- محمد علی کبیری به ش.ش 418 نسبت با متوفی فرزند 
2- محمدرضا کبیری به ش.ش 54 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد کریم کبیری 
به ش.ش 472 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا کبیری به ش.ش 86 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 25790 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرای ماده 149 قانون ثبت

8/593  در اجرای ماده 149 قانون ثبت، آقای محمدرضا سرائیان و خانم طیبه پروانیان 
فرزندان مرتضی و ابراهیم مالکین ششــدانگ پالک ثبتی 15191/1604 واقع در 
بخش ثبت اصفهان مبلغ 4490 ریال بابت 9/40 متر مربع اضافه مساحت پالک فوق 
الذکر طی نامه شماره 737686 مورخه 97/07/12 به نفع آقای عبداله درودی فرزند 
حسن مالک اولیه پالک مزبور به حساب ســپرده ثبت تودیع نموده است و به موجب 
وارده به شماره 96/2027024104-96/07/27 اعالم نموده اند که از حیات و ممات 
نامبردگان اطالعی ندارند لذا بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد که جهت دریافت 
مبلغ فوق به حسابداری اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال شرق اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان جی خیابان تاالر مراجعه نماید بدیهی است عدم مراجعه وی جهت 
دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال ازتاریخ اصالح سند، اعراض محسوب و وجه 
به حساب در آمد اختصاصی ثبت واریز خواهد شد. م الف: 26031 هادیزاده کفیل 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/591 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 944/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1396/10/6، مشخصات خواهان: رسول شاهین به نشانی خمینی 
شهر بلوار منتظری کوچه 59 پ 5، مشخصات خوانده:  جمال شعله تبریزی، گردش 
کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5632 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/536 شماره صادره : 42/434355/ 1396 – 1396/8/15 چون آقای سید محمد 
رهنمائی فرزند ســید جمال  در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
ســاختمان واقع در محدوده پالک 106 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان رانموده و رای شــماره 2823 مورخ 96/3/29 هیات حل اختالف موضوع 
قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده 

لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 3807 فرعی از 
4483 اصلی مفروز ومجزی از 106 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای 
سید محمد رهنمائی فرزند سید جمال در روز دوشنبه 96/9/13 از ساعت 9 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 26003 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)214 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/281 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  7949/367 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهره ابوالحســنی فرزند علی در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027002574- 96/3/7 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز یکشنبه مورخ 1396/9/19 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:24924 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/544 آقای حجت ا... عبدالباقی عطاآبادی دارای شناســنامه شــماره 28 به شرح 
دادخواست به کالســه 96/592 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان رضا عبدالباقی عطاآبادی به شناسنامه 1244 در 
تاریخ 96/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: 1- عفت حاج آقا جانی فرزند حسن به ش.شناســنامه 17 متولد 1321 صادره از 
دهاقان )همسر متوفی( 2- آیت اله عبدالباقی عطا آبادی فرزند رضا به ش. شناسنامه 
42 متولد 1340 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- حجت اله عبدالباقی عطاآبادی 
فرزند رضا به ش.شناسنامه 28 متولد 1343 صادره از شهرضا )پسر متوفی( 4- محمد 
عبدالباقی عطا آبادی فرزند رضا به ش. شناسنامه 89 متولد 1347 صادره از دهاقان 
)پســر متوفی( 5- کورش عبدالباقی عطاآبادی فرزند رضا به ش. شناسنامه 1 متولد 
1353 صادره از شهرضا )پسر متوفی( 6- مریم عبدالباقی عطاآبادی فرزند رضا به ش. 
شناســنامه 8 متولد 1356 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- زهرا عبدالباقی فرزند 
رضا به ش.شناسنامه 410 متولد 1359 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی وراث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/239 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان )232 کلمه،3 

کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/596 شماره صادره: 1396/03/434823-1396/8/16 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکدرب باغ پالک شــماره 1592 واقع در اردســتان یک اصلی دهستان 

گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مریم 
انزلی فرزند حسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/9/18 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.  م الف:216 عصاری رئیس ثبت اســناد و امالک 

اردستان)140 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/595 شماره: 302/96 حل 4 به موجب رای شــماره 932 تاریخ 96/5/28 حوزه 4 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- قربانعلی رحیمی فرزند یداله به نشــانی مجهول المکان 2- حمیدرضا چلمقانی 
 قهه فرزند علی به نشانی اصفهان خ ســرور کوچه مینا پ 21 کد پ 8166854392 
محکوم اند تضامنی بــه پرداخت مبلغ 165/571/566 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/12/23 لغایت اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ 2/449/645 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت فرزانه عباسی 
به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز اول ط سوم واحد 417 و پرداخت نیم 
عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 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:5642 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )223 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

8 شــماره آگهــی: 139603902121000018 شــماره پرونــده:  /590
139404002121000016 آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه: 
9400028 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 337 فرعی از 90 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر زازران روستای جالل آباد خ گلزار 
پالک 265 حسب نامه شماره 95070584990529-95/5/13 ثبت اسناد خمینی 
شهر تمامت شــش دانگ پالک مذکور به نام محمد باقر جاللی جالل آبادی فرزند 
غالمرضا ذیل ثبت 104086 صفحه 199 دفتر 478 نسبت به ششدانگ ثبت و سند 
صادر گردیده و محدود است: شمااًل: به طول 12/30 متر درب و دیواریست به خیابان 
شرقًا: به طول 20/32 متر دیوار به دیوار پالک 90 اصلی باقیمانده جنوبًا: اول به طول 
7/41 متر دیوار به دیوار دوم به طول 5 متر دیوار به دیوار پالکهای 90 اصلی باقیمانده 
غربًا: به طول 19/95 متر دیواریست به کوچه بن بست حقوق ا رتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس به مساحت 247/62 متر مربع به صورت یک باب خانه که در قسمت 
شمال دارای بنای مســکونی ) زیرزمین، همکف، نیم طبقه( به مساحت حدود 340 
متر مربع از دیوار آجری و سقف تیرچه و بلوک می باشد کف حیاط از موزائیک و بدنه 
ها از آجرنما و درب و پنجره ها از پروفیل آهنی و شیشه است پارکینگ با بدنه سنگ 
چینی تا ارتفاع 1/2 متر و کف موزائیک است در قسمت عمده از سالن بدنه ها تا ارتفاع  
1/2 متر از سنگ و بقیه از گچ و رنگ می باشد و ســقف ها از گچ و رنگ و دارای گچ 
بری و کفها از موزائیک است سرویس ها و آشپزخانه کاشی و سرامیک بوده و درهای 
داخلی چوبی و چهارچوبها فلزی می باشد کابینتها سنگ و فلز می باشد دستگاه پله 

از سنگ می باشد سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر  آبی است حیاط سازی از 
موزائیک و در بخش کناری باغچه است درب ورودی فلزی و نمای ساختمان آجری 
می باشد پالک فوق دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم بستانکار به 
موجب وارده شماره 96/7/10-139605002121001084 فاقد بیمه می  باشد که 
ملکی محمد باقر جاللی جالل آبادی فرزند غالمرضا به موجب سند شماره 36683-
90/10/22 تنظیمی دفترخانه 139 خمینی شــهر موضوع پرونده اجرایی کالســه 
9400028 در رهن شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان می باشد و به موجب گزارش 
کارشــناس به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال )1/740/000/000  
 ریال( ارزیابی شده است. بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق

 ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز ســه شنبه مورخ 96/9/21 در محل 
واحد اجرای اســناد رســمی خمینی شــهر از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رســد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
 انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز

 بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است  و نیز در صورت وجود مازاد، 
 وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گــردد ضمنا چنانچــه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار 
 خواهد شــد.  م الف:5640 اداره اجرای اسناد رســمی خمینی شهر)546 کلمه،

 6 کادر(
حصر وراثت

8/576  آقای علی اصغر خاکسار دارای  شناسنامه شماره 340 به شرح دادخواست به 
کالسه  1652/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه علیمی آدرمنابادی به شناسنامه 259 در تاریخ 93/2/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار پسر و دو دختر به اسامی: 1- علی اصغر خاکسار به ش.ش 340 نسبت با متوفی 
فرزند 2- علی اکبر خاکسار به ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- محسن خاکسار به 
ش.ش 9 نسبت با متوفی فرزند 4- منصور خاکسار به ش.ش 1752 نسبت با متوفی 
فرزند 5- سکینه خاکسار به ش.ش 39 نسبت با متوفی فرزند 6- اقدس خاکسار به 
ش.ش 86 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 25793 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/587  آقای سید محمود فرمان آرا دارای  شناسنامه شماره 324 به شرح دادخواست 
به کالسه  2402/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان زهرا فرمان آرا به شناســنامه 13815 در تاریخ 96/6/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و دو دختر: 1- ســید محمود فرمان آرا، ش.ش 324 نسبت با متوفی فرزند 2- فروغ 
 السادات فرمان آرا، ش.ش 22 نســبت با متوفی فرزند 3- اشرف السادات فرمان آرا،
 ش.ش 882 نســبت با متوفی فرزند و الغیــر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25812 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2282 | November 12, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2282 | یکشنبه 21 آبان 1396 | 23 صفر 1439 کشف سه محموله قاچاق دراصفهان

 سه محموله بلبرینگ ، شــکالت و مکمل بدن ســازی قاچاق 
در اصفهان کشف شد.

 مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان 
اصفهــان، ارزش این ســه محموله 
قاچاق را بیش از یک میلیارد و 600 
میلیون ریال بیان کرد و گفت: در 
بازرســی کارشناســان اصناف  از 
واحد تخلیه بــار در غرب اصفهان  
16 هزار بسته بلبرینگ ژاپنی قاچاق 

کشف وجمع آوری شد.
جواد محمدی فشــارکی افزود: همچنین در 
بازرسی از دو واحد تخلیه بار در شــمال شرق اصفهان هم 322 
بسته انواع پودر مکمل بدن سازی و دو هزارو 100 بسته شکالت 
ترکیه ای قاچاق کشــف شــد.وی گفت: پرونده متخلفان برای 

رسیدگی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کاهش ۴۰ درصدی حوادث 
رانندگی در اربعین

رییس پلیس راهور ناجا گفت: تصادفــات منجر به جرح و فوت 
 در ایام اربعین حسینی در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته

 بیش از ۴0 درصد کاهش داشته است.سردار تقی مهری گفت: 
موج بازگشــت زائران اربعین حسینی آغاز شده 
است و زائران، کشــور عراق را به مقصد 

شهرهای خود ترک می کنند.
رییس پلیــس راهور ناجــا با بیان 
اینکه رانندگان باید بــه ازای هر 
2 ســاعت رانندگــی، 1۵ دقیقه 
اســتراحت کننــد، ادامــه داد: 
رانندگان به توصیه هــای پلیس و 
تابلوهای راهنمایی مسیر توجه داشته 
باشند و از سرعت و سبقت غیر مجاز پرهیز 

کرده  و  با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
وی گفت: سفرها در ایام اربعین حسینی در مقایسه با سال گذشته 

افزایش داشته و بیش از 2 میلیون نفر از مرزها عبور کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان الیگودرز خبر داد:

 بارگیری ۵۰۰ کیلوگرم گوشت 
االغ در اصفهان، کشف در لرستان

 فرمانده نیروی انتظامی شهرستان الیگودرز گفت: یک محموله 
۵00 کیلویی از گوشــت االغ در ایســت بازرســی شهرستان 
الیگودرز کشــف و ضبط شد. ســرهنگ ذلقی 
گفت: این محموله از اســتان اصفهان به 
مقصد مهران و کرمانشــاه بارگیری 
شــده بود. ســرهنگ ذلقی گفت: 
این محموله از اســتان اصفهان به 
مقصد مهران و کرمانشاه بارگیری 
شده بود.فرمانده نیروی انتظامی 
الیگودرز گفت: در ایــن رابطه یک 
نفر دســتگیر و تحویل مقامات قضائی 
داده شد.سرهنگ ذلقی افزود: همچنین در 
ایست بازرسی شهرستان الیگودرز، از یک دستگاه سواری )چری( 
2۵ کیلو مواد مخدر کشف و در این رابطه نیز یک نفر دستگیر و 

تحویل مقامات قضائی شد.

 بار ذغال سنگی
 که بوی مواد مخدر می داد

رییس پلیس مبــارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: ماموران اداره عملیات ویژه ایــن پلیس با انجام 
اقدامات علمی و تخصصــی خود از عبور محمولــه مواد مخدر 
از مســیر اســتان مطلع و بالفاصله کنترل 
محورهای مواصالتی را در دســتور کار 

خود قرار دادند.
سرهنگ سید تقی حسینی، افزود: 
سرانجام خودروی کامیون حامل 
مواد مخدر که در پوشش حمل بار 
قانونی ذغال، اقدام به قاچاق مواد 
مخدر از استان های جنوبی به مرکز 

کشور می کرد، شناسایی و متوقف شد.
وی ادامه داد: با بازرسی دقیق از این خودرو 
مقدار 110 کیلو و ۵00 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که داخل بار 
ذغال جاسازی شده بود کشف و در این رابطه راننده آن دستگیر و 
همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

افزایش 6/2 درصدی دریافت 
مجوز سقط درمانی در اصفهان

 مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: مراجعات دریافت 
مجوز ســقط درمانی در اســتان اصفهان در شش ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته6/2 

درصد افزایش داشته است.
علی سلیمانی پور در گفت وگو با مهر 
با اشاره به آمار شش ماهه مراجعات 
دریافت مجوز ســقط درمانی به 
مراکــز پزشــکی قانونی اســتان 
اصفهان اظهار داشت: در این بازه 
زمانی 3۵9 نفر برای دریافت مجوز 
ســقط درمانی به این مراکز مراجعه 
کرده اند. وی با بیان اینکه در شــش ماهه 
نخست امســال برای 30۵ نفر مجوز ســقط درمانی صادر شده 
است، تصریح کرد: مابقی مراجعه کنندگان شرایط مورد نیاز برای 
صدور مجوز سقط درمانی را نداشته اند. مدیرکل پزشکی قانونی 
استان اصفهان ابراز داشت: باید توجه داشت که سازمان پزشکی 
قانونی کشور به عنوان متولی بررسی درخواست های صدور مجوز 
سقط درمانی، تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی 
می کند که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاری های شــدید 
مادرزادی بوده و یا مادر مبتال به بیماری های صعب العالج همراه 

با خطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد.

محیط زیست

 دستاورد خوب پروژه یوز 
با منابع کم

مدیر برنامه های محیط زیســت دفتر برنامه عمران 
ملل متحد گفت: پروژه یوز با توجه به منابع اندکش 
دستاوردهای خوبی داشته است.محسن سلیمانی 
روزبهانی درباره دلیل پایان یافتن کمک های مالی 
این نهــاد به پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیای  
اظهارداشــت: نوع مشــارکت مالــی UNDP ملل 
در اجرای چنین پروژه هایی بــه صورت کلی تغییر 
کرده است و بایســتی در اجرای این پروژه ها عالوه 
بر حمایت مالی از طرف برنامــه عمران ملل متحد 
حمایت مالی مستقیم از طرف دولت هم اتفاق بیفتد.

مدیر برنامه های محیط زیســت و توسعه اقتصادی 
اجتماعی دفتر برنامه عمران ملل متحد، افزود: اینها 
شیوه ها و روش های جدیدی است که سازمان ملل 
از سال 201۷ در دســتور کار خود قرار داده و بر این 
اســاس ما کار را ادامه خواهیم داد. وی در خصوص 
آنکه گفته شده علت موضوع عدم عملکرد قابل قبول 
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بوده تصریح کرد: 
بر خالف آنچه مطرح شــده ما بسیاری از پروژه های 
GEF )صندوق جهانی محیط زیســت(  خودمان را 
با اتمام پروژه می بندیم، اما با اینکه منابع GEF این 
پروژه در سال 2010 به پایان رسید، پروژه تا االن هم 

با منابع UNDP ادامه پیدا کرده بود.

پیش نویس الیحه ممنوعیت 
حیوان آزاري تهیه شد

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقي قوه 
قضائیه از تهیه پیش نویس الیحه ممنوعیت حیوان 
آزاري خبر داد و گفت: متن اولیه الیحه از سوي وزارت 
دادگستري پیشنهاد شــد و دراین مرجع از جنبه 
حقوقي و قضائي مورد بررسي کارشناسي قرار گرفت.

سید جعفر کاظم پور افزود:براي کاهش پدیده حیوان 
آزاري نیازمند ضمانت اجراي کیفري محدودکننده 
بوده که در این راستا الیحه مذکور نهایي شده است.

وي تصریح کرد: بر اساس این الیحه، هر گونه شکنجه 
و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه 
منتهي به مرگ حیوان شود یا نشود، ممنوع است و 
بر اســاس آن، حیوانات از حقوقي برخوردار هستند 
که باید بر اساس قانون جرم انگاري شود؛ همچنین 
بر اســاس این الیحه وظیفه دســتگاه هاي مختلف 

مشخص مي شود. 

هر جامعه ای برای استحکام و بقا به  سعید نریمانی
ستون ها و پایه هایی نیاز دارد. زنان و 
مردان شالوده ستون های جامعه هستند که در قالب خانواده 
گرد هم می آیند.برای شــکل گیری خانــواده به تفاهم و 
علت هایی نیاز اســت.این تفاهم ها در مراسم قبل از ازدواج 
حاصل می شــود و در پی آن خانواده ای شــکل می گیرد. 
ازدواج یکی از عمده ترین و اصلــی ترین اهداف هر جوان و 
آرزوی مشترک والدین است؛ اگر چه در روزگار پیشین امر 
ازدواج به سهولت انجام می گرفت، اما امروزه تشکیل خانواده 
به سهولت گذشته نیست و زوجین و خانواده ها در این امر 
ســختگیری های متعددی را انجام می دهند. در کنار این 
عواملی دیگر سبب شده تا جوانان برای شروع زندگی مشترک 
دچار تردید شوند و از ازدواج واهمه داشته باشند.اگر به برخی 
تردیدهای خانواده ها و ســختگیری های آنها نگاهی دقیق 
داشته باشیم، متوجه می شــویم که با مشکالت امروزی و 
تبعات ازدواج نادرست ، این سختگیری ها و تردید ها چندان 
هم بی مورد نیست.کدام خانواده است که هدف ازدواج خود 
را جدا شدن زوجین پس از مدتی زندگی مشترک بداند؟در 
مقابل ازدواج های موفق و عاقالنه که منجر به شکل گیری 
کانون گرم زندگی می شــود،ازدواج های ناموفق و شکست 
خورده قرار دارد.ازدواج هایی که به طالق می انجامد.طالق 
یکی از پدیده های ناپسند جامعه است.اگرچه طالق در همه 
موارد امری ناپسند نیست و گاهی نقش ناجی را ایفا می کند 
ولی در بسیاری از خانوده های ما فرد طالق گرفته به عنوان 

انسانی ناموفق و مشکل دار شناخته می شود.
همــواره آمارهای مختلفــی از میزان طالق 
زوجین در جامعه منتشر می شود. برای کاهش 
این آمــار طــالق اقدامات مختلفــی انجام 
می شــود.مراکز متعــدد مشــاوره هــای 
ازدواج،شوراهای حل اختالف  و... از جمله این 

اســت.  اقدامــات 
با این وجود آمار طالق 
در جامعه ما رشد قابل 
توجهی داشته است. در 

تازه تریــن آمار 
منتشــر شــده   
روزانه ۴93 طالق 

در دفتــر خانه ها 
ثبــت می شــود. به 

هرســاعت  عبارتــی 
21طالق در کشور به ثبت 

می رســد.به این آمــار باید 
ازدواج هــای ثبــت نشــده و 

طالق های عاطفــی را هم اضافه 
کرد؛ همچنین برخی از آشــنایی ها 

پیش از مرحله عقد دچار شکست می شوند.

عاقالنه یا عاشقانه
عشق و عالقه یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری زندگی 
است.بدون شک زندگی بدون عشق نمایشی سرد و بی روح 
است.این عشق به همسر است که دوطرف را وادار می کند 
تا برای تشکیل یک خانواده آرام و گرم بکوشند.عشق عامل 
وفاداری و فداکاری است .عشق سبب می شود تا دشواری های 
زندگی برای خانواده آسان شود.با همه این اوصاف عشق به 
تنهایی ضامن خوشبختی و سعادت نیســت.چه بسیارند 
عاشقان سینه چاک که برای رسیدن به معشوق خود پاهای 
خود را در یک کفش کردند و زمین و زمان را به هم دوختند 
ولی پس از مدتی به شکســت خوردگان دلسوخته تبدیل 
شدند.زوج هایی که با اتمام بهار خوشی ها،چهره حقیقی زوج 
خود را دیدند و انگشت ندامت به دندان گزیدند.ازدواج های 
صرفا عاشقانه یکی از پرخطر ترین ازدواج ها هستند.جایی 
که عشق کورکورانه به طرف مقابل ســبب می شود تا فرد 
چشــم خود را بر حقایق ببندد و هنگامی چشم بگشاید که 
کار از کار گذشته است.ازدواج های عاقالنه شاید به شیرینی 
ابتدایی عاشقانه ها نیســتند ولی حضور عقل و عدم تسلط 
کامل احساس در زمان انتخاب سبب می شود تا کمتر دچار 

شکست شوند.

ازدواج ، عامل تربیت نیست

یکی از نکات جالب توجه در نظر برخی از خانوده ها تاثیرات 
تربیتی ازدواج است. اگر پای سخنان و اهداف این خانواده ها 
بنشینید متوجه حضور پسری در آن خانواده می شوید که 
برای ازدواج دچار مشکالتی حاد است  و خانواده در نظر دارد 
تا با انتخابی دختری نجیب و باشخصیت، فرزند دلبند خود 
را به اصطالح سربه راه کند! آن هم به گونه های مختلف.به 
عبارت ساده تر دختر مورد نظر باید بتواند شوهر خود را از شر 
اعتیاد رهایی دهد، او  را به شغلی مناسب مشغول کند،حضور 
پررنگ دوستان را از زندگی شــوهر خود کمرنگ کند و ... 
حاصل این انتظارهای غلط و اهداف نادرست چیزی جز یک 
زندگی شکست خورده نیســت.در برخی از خانواده ها عدم 
توانایی زن در بهبود همسر خود منجر می شود تا خانواده ها به 
دنیا آوردن  فرزند را برای بهبود اوضاع پیشنهاد دهند.کودکی 
که خود نیازمند تربیت است باید با تولد خود اصول تربیتی و 
خانوادگی را به والدینش بیاموزد. در این ازدواج های شکست 

خورده معموال زنان و کودکان قربانی اصلی هستند.

تبعات پس از طالق
طالق اگرچه بــرای عده ای خالص شــدن از شــر بدی ها و 
مشکالت حل نشده زندگی است ولی این رفتار اجتماعی دارای 
مشکالتی اســت که پس از انجام نمایان می شود.این تبعات 
غالبا گریبانگیر زنان است.نگرش منفی نسبت به زنان مطلقه 
در جامعه ما بــه وفور دیده می شــود.حضور یک زن مطلقه و 
تنها در یک محله یا یک آپارتمان سبب ایجاد کنجکاوی های 
بی مورد و سخنان ناصحیح درباره وی می شود.

جدای از این تفکرات هوس جویانه و نگرش های 
منفی،زنان مطلقه پس از زندگی منجر به طالق 
خود دچار بحران های روحی می شوند.در کنار 
این بحران ها عدم توانایی مالی سبب می شود تا 

زندگی سختی را بگذرانند.
طــالق اگرچــه در 
همه علــت های 
خود امری ناپسند 
و زشــت نیســت 
ولی عنوان طالق بر 
پیشــانی افراد ،آنها 
را دچار مشــکالت 
عدیده ای می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: قانون افزایش 
مرخصی زایمان نباید در نهادها و دستگاه ها به صورت سلیقه ای برای 
مادران اجرا شود. ناهید تاج الدینی درباره قانون مرخصی زایمان، افزود: 
به صورت کل یک ســری از قانون هایی که برای بانوان درنظر گرفته 
می شود مانند یک تیغ دو لبه است؛ از آنجا که شرایط اشتغال در جامعه 
شرایط خوبی نیست، همین تســهیالتی که برای بانوان در نظرگرفته 
می شــود و واقعا مورد نیاز آنان اســت، گاهی موجب می شود بانوان 
شاغل، به خاطر همین تسهیالت اخراج شوند. تاج الدینی ادامه داد: از 
بعد نظارت خودمان به موارد انتقال داده شــده ورود کرده ایم، اما این 
بحث که به صورت سلیقه ای اعمال می شود همچنان وجود دارد مثال 
آموزش و پرورش، آن را انجام می دهد، اما دانشگاه انجام نمی دهد و در 

شرکت های خصوصی هم که با اخراج بانوان مواجه هستیم.

افزایش مرخصی زایمان 
سلیقه ای اجرا نشود

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: طی تماس تلفنی 
به سامانه 12۵ گرفتار شدن دو نوجوان در ارتفاعات کوه نخودی واقع در 
جنب بزرگراه شرق اطالع داده شد که بالفاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی 
اکیپ تخصصی امداد و نجات کوهستان را به محل حادثه اعزام و دو نوجوان 
را نجات دادند. محمد شریعتی اظهار کرد: با توجه به موقعیت قرارگیری 
احتمال سقوط دو نوجوان وجود داشت که خوشبختانه و بدون تالشی که 
منجر به حادثه شود با سامانه 12۵ تماس گرفته و موقعیت و وضعیت خود 
را به ستاد فرماندهی آتش نشانی اطالع دادند.وی در ادامه افزود: با توجه 
به موقعیت دو نوجوان، اکیپ تخصصی امداد و نجات در ارتفاع با رعایت 
کامل موارد ایمنی و با تهیه چندین کارگاه متعدد و با استفاده از تجهیزات 
تخصصی عملیات در ارتفاع توانستند دو نوجوان را پس از سه ساعت تالش 

سالم و با موفقیت به پایین کوه انتقال دهند.

نجات دو نوجوان گرفتار 
در کوه نخودی اصفهان

شرایط تغییر اسامی 
 مذهبی در شناسنامه

 اعالم شد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه افراد، گفت: اسامی مذهبی تنها قابل تغییر به اسامی مذهبی دیگر و آن 
هم منوط بر غالب بودن فراوانی نام منتخب ثانویه است.

سیف ا...ابوترابی درباره شرایط تغییر نام مذهبی اظهار کرد: تغییر نام مذهبی به یک نام مذهبی دیگر امکان پذیر است و آن هم منوط بر این است که فراوانی 
نام منتخب ثانویه بیشتر از نام اولیه باشد. وی افزود: افرادی که اسامی غیر مذهبی و غیرمتعارف دارند، می توانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست 
خود را اعالم و نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند؛ همچنین افراد 1۸ سال به باال و افراد کمتر از 1۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه 
شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 1۸ سال وسرپرست قانونی )قیم، امین، وصی( برای افراد صغیر و محجور، با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده 

باشد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام کنند.

دانشگاه

رییس اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه غذاهای فست فودی به شدت افزایش پیدا کرده 
است، گفت: بزرگ ترین خدمتی که می توانید به خانواده 
خود داشته باشید، نخریدن نوشــابه و کم کردن غذاهای 
 فســت فودی و جایگزین کردن آن با میوه و ســبزیجات 
اســت. بهنام صانعی ادامه داد: در زمان چاقی، همه اعضا 
چاق می شود و کبد هم مستثنی نیست، مرض قند و چربی 

باال می تواند کبد چرب را به همراه داشته باشد. 
صانعی در رابطه با بیماران کلیوی اظهار کرد: اگر کســی 
کلیه اش به دلیل عدم مراقبت از کار افتاد باید جایگزینی 
برای کلیه داشته باشد، در حال حاضر دیالیز و پیوند کلیه 
دو راه درمان است. بیمار دیالیزی هر هفته 3 تا ۴ بار باید 

دیالیز می شود و حال عمومی خوبی هم نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم پیوند بزنیم یا باید از فرد زنده 
بگیریم که در این صورت افراد زنده خود دچار مشکالتی 
می شوند یا از فرد مرگ مغزی شده که بهترین راه، پیوند 

اعضای مرگ مغزی است.
رییس اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بابیان اینکه برای نارسایی قلب هیچ راه درمانی به جز پیوند 
وجود ندارد، عنوان کرد: به دو صورت انســان ها می میرند 
یا قلب ابتدا از کار می افتد یا مغــز که از هر 100 نفر ۵ نفر 

مرگ مغزی می شوند.
وی توضیح داد: آنهایی که دچار مرگ مغزی شوند، فرصت 
چندروزه ای دارند که می توانند عضوشــان را اهدا کنند، 
قلب، کلیه و کبد و چنــد عضو دیگر قابل اهــدا بوده که 

می توانند به بیماران نیازمند اهدا کنند.
صانعی با اشــاره به تفاوت میان مرگ مغــزی و کما، ابراز 
داشت: مرگ مغزی زمانی اســت که مرگ فاسد می شود 
و از بین مــی رود، اما خداوند اســتخوان های اطراف مغز 
را طوری قرار داده که اعضای دیگــر متوجه از بین رفتن 
مغز نمی شوند، اما در کما این گونه نیست و مغز هم ادامه 

فعالیت می دهد.

مدیر عامل خیریه طلوع مهر و دوســتی کودکان کار با 
انتقاد از سیاست گذاری و برنامه ریزی مسئوالن استان 
در زمینه کودکان کار گفت: تاکنــون نزدیک به ۴00 
کودک دست فروش در شهر اصفهان به  صورت میدانی 

شناسایی  شده و به آنها خدمات ارائه می شود.
نوید مسائلی ادامه داد: کودکان کار اصفهانی از تمامی 
مناطق و محالت اســتان طی پروســه زمانی 6 ماهه 
به صورت میدانی شناسایی شــده و باکارت هایی به نام 
»کارت آبی« که توســط خیریه به آنها اختصاص داده 
می شود، خدمات دریافت می کنند.این فعال اجتماعی 
در خصوص مواجهه کودکان کار با انواع آســیب های 
اجتماعی اظهار داشــت: وقتی کودک تا ساعات پایانی 
شــب در پارک ها و خیابان ها به دست فروشی مشغول 
باشد، طبیعی اســت که با افراد مختلف برخورد داشته 
و انواع خشونت ها از جمله آزار و اذیت جنسی نسبت به 
او اعمال  شود. وی بابیان اینکه مسئولین استان دغدغه 
کودکان کار را ندارند، تصریح کرد: متاسفانه اطالعات 
و آمار مســئولین از کودکان کار غیر واقعی است، آنها 
با پدیده کودکان کار در حد تئوری و دانشــگاهی آشنا 
هستند و اطالعات دقیق میدانی از تعداد این کودکان، 
مسائل و مشکالت آنها ندارند.مســائلی افزود: در حال 

حاضر تنها کاری که برای این کودکان انجام می شــود 
جمع آوری آنها از خیابان و تحویل به مرکز فضیلت است 
که در آنجا بعد از کسب اطالعات مختصر، معموال همان 
روزبه خانواده تحویل داده می شــوند و این دور باطلی 
است که در مورد کودکان کار اجرا می شود. مدیرعامل 
خیریه کودکان کار با اشــاره به اینکه اصفهان درزمینه 
کودکان کار با رشــد زیادی مواجه است، گفت: زمانی 
که در خانواده ای کودکی مشــغول به دست فروشی و 
کار می شــود معموال بعد از مدتی خواهر و برادر را هم 
با خود همراه می کند و همین باعث افزایش تعداد این 

کودکان می شود.

مدیر عامل خیریه طلوع مهر و دوستی کودکان کار:

۴۰۰ کودک کار در اصفهان شناسایی شدند
رییس اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

از هر 1۰۰ نفری که می میرند ۵ نفر توانایی اهدای عضو دارند

خبر

اخبار

وقتی بنیان جامعه متزلزل می شود؛

معضلی به نام طـالق
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ادبیات

قطره ای از دریای عرفان؛ 

ذوالنون مصری
بهشته مروت

در  اسالمادبیــات 
فصاحت و بالغت در طول تاریخ اسالم، 
ادبــی، جلــوه ای و توجه بــه جنبه های 

و بال اســتثنا همه خاص داشــته است 
سخنوران، شاعران 
و نویسندگان که اثر 

جاودانه ای خلق کرده 
اند، رعایت اصول ادبی 
را ســرلوحه کار خود 

قرار داده اند.
حتی متن قرآن 
کریم نیز از لحاظ 
ادبی یک معجزه 
به شمار می رود و 
قوت و غنای آن در 
زیبایی و رسایی، 
هر انســانی را که 
تاحدی با هنرهای 
ادبــی ســر و کار 
داشته باشــد، به 
وجد می آورد. البته 
کمال قرآن تنها به 

زیبایی 

صورت و ظاهر کالم نیست، که سخن، ســخن خداوند است و 
خداوند عین زیبایی؛ بلکه در معنا نیز چنان عمیق و جان نشین 
اســت که هرگز مانندی در ادبیات عرب نداشته و ندارد. موجب 
افتخار مسلمانان است که معجزه ختم نبوت، کتابی است در غایِت 
زیبایی در ادبیات و هنر و در بیان محتوایی نیز به جان می نشیند. 
چنین است که نام و سیره پیامبر )ص(، چون معجزه بی مانند و 

بدون تحریفش،  تا ابد بر دل و جان جهانیان نشسته است.
در سخن رسول اکرم )ص( و دیگر پیشــوایان و ائمه هدی نیز 
هیچ گونه ضعف و سســتی در ســاختار ادبی یا در فصاحت و 
بالغت مشاهده نمی شود. ایشان نیک می دانستند که در ارشاد و 
هدایت مردم، باید اصل جاذبه را در نظر گرفت. از این روست که 
حتی به راویان سخن خود نیز تاکید می کردند که کالمشان را 
درست و فصیح نقل کنند. امام صادق )ع( می فرمایند:»سخن 
ما را به صورت درســت نقل کرده و  واژه های آن را صحیح و 

طبق دســتور زبان تلفظ کنید؛ زیرا ما خود فصیحیم و درست 
ســخن می گوییم.« شــخص پیامبر اعظم )ص(، با اینکه خود 
شاعر نبودند، اما شعر و شاعران و ادیبان را دوست می داشتند. در 
حدیثی معتبر از ایشان نقل است که» الشعراء، امراء الکالم«؛ یعنی 
شاعران، امیران و پادشاهان ســخن هستند. و در حدیثی دیگر 

را در زیر آسمان گنج هایی است که زبان فرموده اند:»خدا 
شــاعران کلیدهای آن گنج هاست«؛ 
چنان کــه موالنا جــالل الدین رومی 

می گوید:
هم امــارت هم زبــان دارم کلید گنج 

عرش
وین دو دعوی را دلیل است از حدیث 

مصطفی )ص(
در تاریخ صدر اسالم نیز آمده است که 
کعب بن زهیر، شاعر معروف جاهلی در 
هنگام اســالم آوردن، قصیده زیبایی 
درســتایش وجود مبارک حضرت 
رسول)ص( ســرود و ایشان ضمن 
تحسین وی، عبای مبارک خود را 
برای تشویق به دوش او انداختند 
و این قصیــده به اعتبــار این 
هدیه، قصیــده بُردیه )بُرد به 

معنی عبا( نام گرفت.
یش  ســتا

پیامبر)ص( در شاهکارهای ادبیات فارسی
اکثر قریب به اتفاق شعرا و نویسندگان فارسی زبان در نعت رسول 
اکرم )ص( و ستایش ایشان سخن گفته و مطلب نوشته اند. اوج 
توصیف ها و مدایح نبوی، درآثار منظــوم و منثور قرن پنجم و 

ششم هجری قمری به چشم می خورد.
در شعر، شاعرانی چون جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، سنایی 
غزنوی و خاقانی شــروانی؛ و در نثر، قابوســنامه عنصر المعالی 
کیکاووس بن وشمگیر،کیمیای سعادت غزالی و ترجمه کلیله 
و دمنه ابوالمعالی نصرا... منشــی، از نمونه های با ارزش این دو 

قرن هستند.
در این اشعار و نوشته ها، ستایش رسول منحصر به ظاهر ایشان 
نیســت؛ بلکه زندگی فردی و اجتماعی، محبوبیت او در درگاه 
پروردگار عالم و نظرگاه عالمیان و همچنین رفتار و کردار و منش 
مهرورزانه ایشان مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. ادبا نیز به 

تبعیت از قرآن کریم که می فرماید» ما تو را نفرستادیم مگر به 
عنوان کســی که برای تمام جهانیان مظهر مهر و رافت باشی«، 
مهربانی ایشــان را در آثار خود بیش از ســایر صفات جلوه گر 

ساخته اند.
نخستین سیره رسول ا...)ص( به زبان فارسی

در قرن هفتم نیز گذشته از اشعار و متون منثور شاعرانی چون 
عطار نیشابوری، سعدی، مولوی و نظامی گنجوی، سیره رسول 
خدا)ص( برای نخستین بار از ســیره عربی ابن هشام به فارسی 
ترجمه شد. مترجم این ســیره که آن را به تقلید از ابن هشام، 
»ســیرت رســول ا...« نامید، به احتمال قریب به یقین، یکی از 
بزرگان فارس، به نام رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی است.
در این سیره فارسی سی باب وجود دارد که هر باب در مورد یکی 
از عناوین مربوط به پیامبر)ص( اســت؛ به طور مثال باب اول، از 
نسب پیغمبر)ص( از حضرت اسماعیل تا عبدا... و نقل وقایع پیش 
از تولد حضرت گفته است و باب سی ام، درباره وفات پیامبر)ص( 

وپاره ای حوادث پس از آن است.
پیامبر رحمت در شعر و نثر معاصر

پس از قرن هفتم که دوره فترت زبان و ادبیات فارسی شروع شد، 
به ناگاه در قرن یازدهم و با به قدرت رســیدن صفویه که دوباره 
عارفان بزرگ شــیعی مجالی برای ظهور و بــروز یافتند، کتاب 
های متعددی در باب زندگی و ســیره پیامبر اکرم)ص( نگارش 
یافت؛ زیرا فضا برای بروز تعلقات مذهبی مردم مهیا شد و این امر 
تاثیری مستقیم بر ادبیات آن دوره گذاشت. در نثر به مرور کسانی 
چون شیخ عباس قمی، نویسنده کتاب با ارزش منتهی اآلمال، 
به نگارش سیره حضرت رسول)ص( و پیشوایان معصوم همت 

گماشتند و آثار متعددی در این باب نگاشته شد.
در شعر، فارسی زبانان غیر ایرانی هم طبع خود را در این زمینه 
آزمودند که از آن میان می توان به عالقه اقبال الهوری اشاره کرد 
که در قرن 13 و 14 می زیست و آثارش تاثیری شگرف بر ملت 
خود و ملل فارسی زبان نهاد. همچنین می توان از شاعران یکی دو 
سده اخیر نام برد که در وصف پیامبر اکرم)ص( آثار درخور اعتنا و 
زیبایی ارائه کرده اند؛ افرادی چون عمان سامانی، ادیب الممالک 
فراهانی، نعمت آزرم خراسانی و از متأخرین، امیری فیروزکوهی 

و مهرداد اوستا.
البته نام های ذکر شده تنها شامل بخش اندکی از نویسندگان و 
شاعران ادب پارسی است که اکثر ایشان حداقل یک شعر زیبا یا 
مقاله و مطلبی درخور حضرتش سروده و نوشته اند که مجالی 

برای نام بردن از تمامی آنها نیست.
نمونه هایی از نظم و نثر گذشته و معاصر در ستایش 

رسول اکرم)ص(
»و آخر ایشــان در نبوت و اول در مرتبت آســمان حق و آفتاب 
صدق، سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین... برای عز 
نبوت و خاتمت رسالت برگزید و به معجزات ظاهر و دالیل واضح 

مخصوص گردانید... 
درود و سالم و تحیات و صلوات ایزدی بر ذات معظم و روح مقدس 

مصطفی و اهل بیت و اصحاب و اتباع و یاران و اشیاع او باد؛ 
درودی که امداد آن بر امتداد روزگار متصل باشــد و نسیم آن 

گرد از کلبه عطا برآرد.» ان اهلل و مالئکته یصلّون علی النبی یا ایها 
الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما«

»دیباچه کلیله و دمنه، ترجمه ابوالمعالی نصر ا... منشی«
***

»... پس چون از روی خرد بنگری، بر مردمان واجب است که حق 
راهنمای خویش را بشناسند و سپاسگزار روزی دهنده خویش 
باشند و مقام فرشتگان را بشناســند و همه پیامبران را راستگو 
بدانند، از آدم تا پیامبر ما )ص(، و در دین فرمانبردار باشند و... .«

»قابوسنامه، باب اول در آفرینش و ستایش 
پیامبر )ص(، عنصر المعالی کیکاووس«

***
ای نام تو دستگیر آدم

وی خلق تو پایمرد عالم
فراش درت کلیم عمران

چاووش رهت مسیح مریم
از نام محمدیت میمی

حلقه شده این بلند طارم
در خدمتت انبیا مشرف

وز حرمتت آدمی مکرم
کونین نواله ای ز جودت

افالک طفیلی وجودت
»ترکیب بند، جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی«

***
ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر باکمال محمد
وعده دیدار هرکسی به قیامت

لیله اسرا شب وصال محمد
آدم و نوح و خلیل و عیسی و موسی

آمده مجموع در ظالل محمد
.....

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد )ص(
»بوستان سعدی«

***
گفت پیغمبر عداوت از خرد

بهتر از مهری که از جاهل رسد
»عجلّوا الطاعات قبل الفوت« گفت

مصطفی چون دّر معنی می بسفت
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است

مصطفی فرمود: دنیا ساعتی است...
»مثنوی معنوی موالنا «

تصوف در قرن ســوم هجری قمری به 
کمال خود رســید و با وجود بزرگان و 
نام آوران عارف و متصوف و پیدا شدن 
افکار و حقایق خاص، جهان اســالم را 
به خود متوجه ســاخته و از سادگی و 
ذوق و بی اعتنایی صرف به دنیا بیرون 
آمده و تعینات و ظواهــری پیدا کرد. 
صوفیه بیشــتر روی به مردم آورده و از 
عشق و محبت و خدمت به خلق و ایثار 
سخن گفتند. علم حدیث که بعد از علوم 
قرآنی، بسیار مورد توجه دانشمندان و 
نیز بزرگان اهل تصــوف بود، در همین 
قرن سوم تدوین شــد و کمال یافت و 
جمع آوری و روایت حدیث مهم شد و 

مورد عنایت قرار گرفت.
 در این دوره عارفــان و صوفیان بزرگی 
مطرح شــدند که یکی از آنها ذوالنون 
مصری اســت. اهل مصر او را »زندیق« 
می خواندند و از او نــزد متوکل خلیفه 
عباسی ســعایت می کردند. متوکل او 
را به بغداد آورد و بند بــر پای او نهاد و 
او را چهل شــبانه روز به زندان افکند؛ 
پس از آنکه از زنــدان بیرونش آوردند، 
شــرحی درباره خود و کراماتش گفت؛ 
متوکل بگریســت و جمله ارکان دولت 
در فصاحت و بالغــت او حیران ماندند 
و خلیفه مرید او شد. ذوالنون می گوید 
در یکی از ســفرها زنی را دیــدم، از او 
ســوال کردم از غایت محبت،گفت: ای 
بَّطال،محبت را غایت نیســت؛ گفتم: 
چرا؟ گفــت: از آنکه محبــوب را غایت 

نیست. 
آن که عارف تر است به خدا، تحیر او به 
خدا سخت تر اســت و بیشتر؛ از جهت 
آنکه هرکه به آفتــاب نزدیک تر بود، به 
آفتاب متحیرتر بود، تا به جایی رســد 

که او، او نبود.
 ذوالنون در سال 245 ه . ق وفات یافته 
اســت. در وقت نــزع، او را گفتند ما را 
وصیتی کن،گفت: مرا مشغول مدارید؛ 
که در تعجب مانده ام از احسان او، پس 

وفات کرد. 

به نوبه خود 

بسیاری از مترجمان که اصطالحات و ترکیبات زبان مبدأ را بی توجه به برد معنایی آنها در زبان مقصد عینا به 

فارسی برمی گردانند ترکیب نامأنوس »به نوبه خود « را در فارسی رواج دادند، ولی اغلب اوقات این ترکیب در 

جمله فارسی معنای درستی ندارد؛ مثال  مترجمی جمله انگلیسی را این طور ترجمه کرده است: » او به ایشان 

خیر مقدم گفت و ایشان به نوبه خود از او تشکر کردند« این عبارت معنای درستی ندارد؛ آیا قرار گذاشته بوده اند 

که یک نوبت او به ایشان خیر مقدم بگوید و یک نوبت ایشان از او تشکر کنند؟ البته چنین نیست و در ترجمه یا 
باید به نوبه خود را حذف کرد یا به جای آن »نیز« یا »هم« را به کار برد.

بی تفاوت 

در فارســی بی تفاوت یعنی » بدون فرق و تمایز«؛ بنابراین جمله ای مانند »او به سرنوشت وطنش بی تفاوت 

است« اگر هم معنایی داشته باشد این است که او با سرنوشت وطنش فرق ندارد! البته غرض گوینده یا نویسنده 

این نبوده؛ بلکه می خواسته است بگوید: »او به سرنوشــت وطنش بی اعتناست«. استعمال بی تفاوت به این 

معنی که در اثر گرته برداری از indifferent انگلیسی در نیم قرن اخیر در رسانه ها و نوشته ها کم و بیش 
متداول شده، غلط است و به جای آن باید گفت: بی اعتنا، بی عالقه، بی توجه و... . غلط

 ننویسیم

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه                
 ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی!

سعدی

بیت 
روز

هرگز گمان نمي کردم از چنان قد و قامتي صداي گریه 
دربیاید. این بود که از اتاق بیرون آمدم و فراش را صدا 
زدم که آب برایش بیاورد و حالش که جا آمد، بیاوردش 
پهلوي من؛ اما دیگر از او خبري نشد که نشد، نه آن 
روز و نه هیچ روز دیگــر.آن روز چند دقیقه اي بعد ، 
از شیشه اتاق خودم دیدمش که دمش را الي پایش 
گذاشته بود از در مدرســه بیرون مي رفت و فراش 
جدید آمد که بله، مي گفتند از پســرش پنج تومان 
 خواسته بودند تا اسمش را براي کفش ولباس به انجمن 

بدهند. پیدا بود باز توي کوک ناظم رفته است.
مرخصش کردم و ناظم را خواســتم.معلوم شــد 
مي خواسته ناظم را بزند؛ همین جوري و بي مقدمه. 
اواخر بهمن بودکه یکي از روزهاي برفي با یکي دیگر از 

اولیاي اطفال آشنا شدم.
یارو مرد بسیار کوتاهي بود؛ فرنگ مآب و بزک کرده 
و اتو کشیده که ننشسته از تحصیالتش و از سفرهاي 
فرنگش حرف زد. مي خواست پسرش را آن وقت سال 

از مدرسه ای دیگر به آنجا بیاورد.
پسرش از آن بچه هایي بود که شیر و مرباي صبحانه اش 
را با قربان صدقه توي حلقش مي تپانند. کالس دوم 
بود و ثلث اول دوتا تجدید آورده بود. مي گفت در باغ 
ییالقي اش که نزدیک مدرسه است، باغباني دارند که 

پسرش شاگرد ماست و درس خوان است و پیداست 
که بچه ها زیر سایه شما خوب پیشرفت مي کنند و از 

این حرف ها.
و حال به خاطر همین بچه، توي این برف و ســرما، 

آمده اند ساکن باغ ییالقي شده اند.
بلند شدم ناظم را صدا کردم و دست او و بچه اش را توي 

دست ناظم گذاشتم و خداحافظ شما...
و نیم ساعت بعد ناظم برگشت که یارو خانه شهرش 
را به یک دبیرســتان اجاره داده، به ماهي سه هزار 
و دویســت تومان و التماس دعا داشته؛ یعني معلم 
سرخانه مي خواسته و حتي بدش نمي آمده است که 

خود مدیر زحمت بکشند و ازین ادعاها... .
احساس کردم که ناظم دهانش آب افتاده است.

و من به ناظم حالي کردم خودش برود بهتراست و فقط 
کاري بکند که نه صداي معلم ها در بیاید و نه آخر سال، 
براي یک معدل ده احتیاجي به من بمیرم و تو بمیري 

پیدا کند.
همان روز عصر ناظم رفته بود و قرار ومدار براي هر روز 
عصر یک ساعت به ماهي صدو پنجاه تومان. دیگر دنیا 

به کام ناظم بود.
حال مادرش هم بهتر بود و از بیمارســتان مرخصش 
کرده بودند و به فکــر زن گرفتن افتاده بود. و هر روز 
هم براي یک نفر نقشه مي کشید، حتي براي من.یک 
روز در آمد که چرا ما خودمان » انجمن خانه و مدرسه« 

نداشته باشیم؟ نشسته بود و حسابش را کرده بود، 
دیده بود که پنجاه شــصت نفري از اولیاي مدرسه 
دستشــان به دهانشان مي رســد و از آن هم که به 
پسرش درس خصوصي مي داد قول مساعد گرفته بود.
حالیش کردم که مواظب حرف وسخن اداره اي باشد و 

هرکار دلش مي خواهد بکند .
کاغذ دعوت را هم برایش نوشــتم بــا آب وتاب و 
خودش بــراي اداره فرهنگ  داد ماشــین کردند و 
به وســیله خود بچه فرســتاد و جلســه با حضور 
 بیســت و چند نفــري از اولیاي بچه ها رســمي 
شد . خوبیش این بود که پاســبان کشیک پاسگاه 

هم آمــده بــود و دم در براي 
همه، پاشنه هایش را به هم 
مي کوبید و معلم ها گوش 
تا گوش نشســته بودند 
و مجلس ابهتي داشــت و 
ناظم، چاي و شیریني تهیه 
کرده بود و چراغ زنبوري 

کرایه کرده بود و باران هم 
گذاشت پشتش و سالون براي 

اولین بار درعمرش به نوایي 
رسید.

    ادامه دارد...

مدیر مدرسه )قسمت نوزدهم(

اساطیر و داستان واره های ادبیات فارسی؛

لیله الجن 

لیله الجن، نام شــبی اســت که گروهی از اجنه به 
پیامبر ایمان آوردند. در تفاســیر قرآن در باب این 
ایمان آوردن به تفصیل سخن رفته و اجمال سخن 
این است که شبی از شــب هایی که پیامبر)ص( در 
مکه بود ، عبدا... ابن مسعود را به شعب الحجوم برد 
و بر گرد او خطی کشــید و به او امر فرمود که از آن 
خط پای بیرون ننهد و خود اندکی دورتر، به خواندن 
قرآن آغاز کرد. جنیان به صورت مرغان و کرکسان 
و ماران و اشــباح فراوان دسته دســته می آمدند و 
 مســلمان می شــدند و با رســول ا...)ص( بیعت 

می کردند.
 اینان آثار محل خویش را که در آن آتش روشن کرده 
بودند به پیامبر)ص( نشان دادند و آن گاه از وی توشه 
خواستند و پیامبر)ص( هم هر استخوانی را که نام 

خدا بر آن برده نشده بود، زاد ایشان کرد. 
یاران پیامبر)ص( که آن شب وی را ندیدند سخت 
دلتنگ بودند. این شب را مفســران، »لیله الجن« 

)شب جن ( نامیده اند.

شعر فارسی در قرن های مختلف موضوعات و 
مضمون های گوناگونی را به خود دیده است.سعید نریمانی

گهگاه شــاعرانی به پند و موعظه پرداخته و 
بعضی از دالوری ها و رشادت های ایرانیان سخن رانده اند. قرن ششم 
و هفتم، دوران مهم و ویژه ای برای شعر فارسی به حساب می آید. در 
این قرن کم کم غزل در قالب های شعری رواج یافت و با ظهور شاعران 
مشهور در عراق عجم، سبک عراقی در شعر فارسی آغاز به کار کرد.
شاعرانی چون سعدی پای به گستره شعر گذاشتند و آثار مهمی را 
خلق کردند. در این دوره اتفاق مهم دیگری هم در شعر فارسی رخ داد: 
ورود عرفان به شعر فارسی. سنایی غزنوی نخستین شاعری است که 
عرفان را به شعر فارسی فراخواند؛ شاعری که خود در ابتدا مداح دربار 
بود و سپس به عرفان روی آورد. شعر ســنایی نمونه ای بی نظیر از 

عرفان مکتب بغداد است.
شعر سنایی

همه اشعار ســنایی حاکی از طبعی پخته و قلمی استوار و خیاالتی 
دورپرداز است. در آثار مسلّم وی هشــت نوع درون مایه کلی وجود 
دارد که عبارت است از: درون  مایه  های مربوط به عرفان عابدانه، عرفان 
عاشقانه، درون مایه های اخالقی، دینی و وعظ هایی که لزوما عرفانی 
محض نیست، انتقاد اجتماعی با چاشنی طنز، مدح، حکمت و تعقل، 
هجو و هزل. سنایی بیش از هر چیز، به عنوان یکی از پیروان مسلک 

عرفان عابدانه و عاشقانه، معروف شده است.«
آثار سنایی

»عالوه بر دیوان قصایــد، غزلیات، رباعیات و مقطعات که شــامل 
حدود چهارده هزار بیت می شود، چند اثر منظوم دیگر هم دارد که 

عبارت اند از:
حدیقه الحقیقه، ســیرالعباد الی المعاد، کارنامه بلخ، تحریمه القلم، 

مکاتیب سنایی.
سروده های رضوی سنایی

در ادب فارسی، این حکیم سنایی غزنوی است که دیوان اشعارش را 
به قدیمی ترین قصیده در مدح شمس الشموس خطه طوس مزین 
نموده و نخستین چکامه در مدح »علی بن موسی الرضا« را از آِن خود 
کرده که ظاهرا پیش از وی کســی در 
مقام مدح ایشان برنیامده است. 
وی در مدیحه ای استوار 
به سبک خراسانی و با 
عنوان »در نعت امام 
هشتم« با مطلع زیر:

دین را حرمی است در خراسان                   
دشوار تو را به محشر آسان

زبان به بیان فضایل و مکارم ایشان گشوده است که در ادامه به شرح 
درون مایه های آن می پردازیم:

1. اشاره به بارگاه ملکوتی آن حضرت در شهر خراسان و نیز این حدیث 
از امام رضا )ع( که: هر کس مرا با دوری وطنم زیارت کند، در روز قیامت 
در سه مورد به یاری او خواهم شتافت: هنگام توزیع نامه های اعمال، 

هنگام عبور از پل صراط و در پای میزان:
دین را حرمیست در خراسان                      دشوار تو را به محشر آسان

2.  اشاره به توسل جستن سایر مردم به ایشان؛ سال هاست که حضرت 
امام رضا )ع( در این سرزمین )طوس( آرمیده و در این مدت، خالیق 
از اطراف و اکنــاف جهان به زیارت مرقد مبارک امام عظیم الشــأن 
شتافته اند. روضه شریفه رضویه همواره ملجأ عاشقان آن بزرگوار بوده 

و هست که سنایی به خوبی به این مهم اشاره کرده:
همواره رهش مسیر حاجت                   

پیوسته درش مشیر غفران
چون کعبه پرآدمی زهر جای                

چون عرش پر از فرشته هزمان
3. سنایی همچنین به این نکته اشاره دارد که ایشان از سالله پاک 
پیامبر )ص( هســتند؛ امام رضا )ع( خود در این باره می فرمایند: »ما 
شرافت نسب داریم، فرزندان ما فرزندان انبیا هستند و ما نیز فرزندان 

اوصیا هستیم« .
از خاتم انبیا در او تن                    از سید اوصیا در او جان

4. وی ایشان را »از جمله  شرط های توحید« می داند و با این تعبیر به 
حدیث معروف »سلسله الذهب« اشاره می کند:

از جمله شرط های توحید            از حاصل اصل های ایمان
زین معنی زاد در مدینه        این دعوی کرده در خراسان

5. وصف قدرت اعجاز و کرامت ایشان:
از بهر تو شکل شیر مسند                درنده شده بچنگ و دندان
آن را که زپیش تخت مأمون         برهان تو خوانده بود بهتان
با درد جحود منکرش را                    اقرار دو شیر ساخت درمان

»جریان از این قرار بود که »حمدین بن مهران« به امام )ع( توهین و 
جسارت کرد و گفت: از تو حکایت ها نقل می کنند؛ مثال می گویند: به 
دعای تو باران آمده و اگر راســت می گویی و معجزه می کنی، آن دو 
عکس شیر را که در پشتی خلیفه دیده می شوند، به صورت شیر واقعی 
درآور تا من را تکه تکه کرده و بخورند، حضرت )ع( به امر خدا چنین 

کرد و شیران »حمدین بن مهران« را خوردند« .
سنایی همچنین در دیگر قصیده خود با مطلع زیر:

جهان پردرد می بینم، دوا کو؟                     دل خوبان عالم را وفا کو؟
نام علی بن موسی الرضا)ع( را زینت بخش دیوان اشعار خود می کند. 
نشانه های ناامیدی و نگرانی از همان ابتدا در این شعر موج می زند. وي 
در این قصیده، نخست به بیان درد و رنج هایی می پردازد که این دنیاي 
فاني برای آدمی به ارمغان می آورد؛ سپس سروده خود را به بیان 
بهشت، دوزخ و عقل اختصاص می دهد. سخن از این امام همام)ع( 
در شعر فارسی، از قرن ششم با ســنایی آغاز می شود و تا روزگار 
ما ادامه می یابد و در شعر عربی نیز با شاعر شهید دعبل خزاعی 
آغاز می شود. شایان ذکر است که هر دوی این شاعران از شدت 
برجستگی ادبی و دلدادگی ایمانی، چهره و جلوه جاودانه و قدسی 

خاصی پیدا کرده اند.

 دین را حرمی است در خراسان؛

ذکر امام هشتم)ع( در قصیده سنایی

 ای نام تو دستگیر آدم؛                            

خالصه ای از ستایش پیامبر اسالم)ص( درآثار فارسی
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در حاشیه

بازیکن محبوب کی روش از تیم ملی جا ماند؛

دردسِر نداشتن کارت پایان 
خدمت 

مهاجم ملی پوش ســایپا به دلیل نداشتن کارت 
پایان خدمت، نتوانست همراه شاگردان کارلوس 

کی روش به اردو برود.
از بازی های هفتــه یازدهم لیگ برتر تیم ســایپا 
پنج ملی پوش در فهرست کارلوس کی روش قرار 
داشــت؛ اما چهار نفر از آنها خــط خوردند و تنها 
مهدی ترابی ماند ولی او هم نه به دلیل مصدومیت، 
به خاطر مشــکل ممنــوع الخروجی نتوانســت 
 همراه تیــم ایران راهــی اردوی اتریــش و هلند

 شود.
این بازیکن سرعتی که ستاره دو فصل اخیر سایپا 
بوده همانند سال گذشــته در لیگ هفدهم نیز به 
علت آســیب دیدگی ، نتوانســته برای تیمش به 
میدان برود که دوری او از مسابقات در کنار مشکل 
نرفتن به خدمت ســربازی موجب شده احتمال 
خروجش از جمع نارنجی پوشــان و پیوســتن او 
بــه تراکتورســازی در نقل و انتقــاالت نیم فصل 

مطرح شود.
مهدی ترابی که جزو مسافران تیم ملی برای سفر 
به اتریش و هلند برای انجام دو بــازی تدارکاتی 
مقابل پاناما و ونزوئال بود، به علت نداشــتن کارت 
 پایان خدمت و مشکل ممنوع الخروجی نتوانست 
ملی پوشان را در این سفر همراهی کند و در ایران 

ماند تا به تمرینات سایپا برگردد.
ترابی بعد از جــا ماندن از پرواز تیــم ملی تالش 
زیادی داشــت تا روز چهارشــنبه هفته گذشته 
بــه اردوی ایــران در اتریــش اضافه شــود ولی 
به خاطــر عدم رفع مشــکل خروج از کشــورش 
 از ملحــق شــدن بــه شــاگردان کــی روش

 بازماند.
این مهاجم ملی پوش در مسابقات جام شهدا مقابل 
پارس جنوبی جم نیمکت نشین بود ولی در نیمه 
دوم وارد زمین شد و روی گل محمد سلیمانی نیز 

تاثیر داشت.
 حاال با نمایان شدن مشــکل پایان خدمت ترابی، 
به نظر می رسد او بیشتر از همیشه به تراکتورسازی 
نزدیک شده و شایعه انتقالش به این تیم تبریزی 
برای گذراندن خدمت سربازی و رفع مشکل برای 
ممنوع الخروجی در سال جام جهانی قوت گرفته 

است.

بعد از کش و قوس های زیاد باالخره تکلیف ســرمربی تیم 
هندبال مردان ایران مشخص شــد. نام بورت ماچک، مربی 
۵۱ ساله اهل اسلوونی در حالی از سوی فدراسیون به عنوان 
سرمربی اعالم شد که وی پیش از این نیز دو بار مسئولیت تیم 
ملی ایران را برعهده داشته و اهالی هندبال قرار گرفتن روی 
سکوی نایب قهرمانی بازی های آسیایی گوانگجو ۲۰۱۰ را با 

هدایت این مربی از یاد نمی برند.
قرارداد میان فدراســیون هندبال با بــورت ماچک منعقد 
شــد و طرفین به توافق رسیدند این ســرمربی اسلوونیایی 
در مسابقات قهرمانی آســیای ۲۰۱۸ کره جنوبی و انتخابی 
 قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹ ســکان هدایــت تیم ملی  را 
بر عهده بگیرد. قرار است به زودی اسامی بازیکنان و اردو های 

تیم ملی از سوی سرمربی اعالم شود.
 او اولین بار قبل از بازی های آسیایی گوانگجو ۲۰۱۰  هدایت 
تیم ملی هندبال ایران را به عهده داشــت که تیم ملی در آن 
رقابت ها نایب قهرمان شــد. رافائل بعــد از ماچک کمتر از 
هشت ماه هدایت تیم را به عهده داشت. فدراسیون هندبال 
ایران مجددا و برای بازی های آســیایی اینچئون و قهرمانی 
جهان ۲۰۱۵ با ماچک به توافق رسید و تیم ملی هندبال در 
اینچئون چهارم و در رقابت های قهرمانی جهان قطر، بیست 
و یکم شد. عرفان اسماعیالگیچ، آخرین سرمربی خارجی تیم 

ملی هندبال ایران بود که در اردیبهشت ۹۵ به دلیل ناکامی 
تیم  ملی در کسب سهمیه جهانی و راهیابی به المپیک و در 
حالی که ملی پوشــان ایران عمال در ســال ۲۰۱۶ برنامه ای 
پیش رو نداشــتند، به صورت توافقی با فدراســیون هندبال 
ایران قطع همکاری کــرد. این مربی اهل اســلوونی، جزو 
جدایی ناپذیر جهان هندبال عرب ها در سال های اخیر بوده 
است به طوری که در دهه های گذشته بیش از ۲۴ بار با تیم 
های عربی و منطقه خاورمیانه در مسابقات آسیایی، جهانی 
و باشگاهی حاضر بوده اســت.ماچک طی فعالیت حرفه ای 
بازیکنی خود در کشورهای یوگسالوی، اسلوونی، اسلواکی 
و پرتغال حاضر بوده است. وی پس از پایان دوره بازی خود 
به طور حرفه ای مربیگری را از سال ۱۹۹۶ آغاز کرد و در دو 
لیگ برتر کشورهای اتریش و اسلوونی مربیان اصلی تیم ها 
را همراهی کرد تا اینکه رسما در سال ۲۰۰۴ به عنوان مربی، 
مسئولیت تیم کاظمیه کویت را عهده دار شد و همراه این تیم 
کاپ قهرمانی این کشور را تصاحب و موفقیت بزرگی به دست 
آورد. با ورود به این تیم زندگی او نیز تغییر کرد و سال هاست 
در جهان هندبال عرب ها به عنوان یک مربی شاخص معرفی 
شــده و حتی دو بار نیز تیم ایران را در بازی های آســیایی 
همراهی کرده است. پس از آن یک فصل در مسابقات قهرمانی 
باشگاهی ایتالیا حاضر شد و در نهایت تصمیم گرفت تا کامال 

در جهان هندبال عرب بماند.یــک فصل مربیگری تیم ملی 
کویت و بعد تیم ملی بحرین، ایران و در نهایت قطر را برعهده 
گرفت. همراه تیم بحرین در مســابقات قهرمانی آسیا و جام 
عربی حاضر شد. ماچک در هندبال بحرین نام بزرگی دارد. 
او در کنار تیم ملی هدایت تیم باشگاهی االهلی این کشور را 
هم به دست گرفت و در مسابقات قهرمانی، جام و جام حذفی 
تیمش روی سکو برد و دوباره به تیم ملی این کشور بازگشت.

بعد از آن برای نخســتین بار در ســال ۲۰۱۰ با ایران برای 
هدایت تیم در بازی های آسیایی به توافق رسید و همراه تیم 
ایران نایب قهرمان بازی های آســیایی چین شد. این مدال 
نقره موفقیت بزرگی در هندبال ایران بود که تا به آن روز به 
دست نیامده و تاکنون نیز تکرار نشده است.بعد از آن ماچک 
هدایت تیم ملی قطر را برعهده گرفت. دوباره این مربی ارزان 
قیمت اسلوونیایی برای دومین مرتبه در بازی های آسیایی 
اینچئون ۲۰۱۴ روی نیمکت هندبال ایران نشست. تیم ایران 
همراه وی عنوان چهارم بازی های آســیایی را تصاحب کرد 
و در مســابقات قهرمانی جهان قطر نیز حاضر شد. با جدایی 
دوباره اش مجددا با تیم های عربی قطــر و بحرین فعالیت 
کرد تا اینکه حاال بعد از گذشت دو سال و با رایزنی رحیمی 
رییس فدراسیون هندبال بار دیگر پای این مربی به ایران باز 

شده است.
این بار قرار است وی سرمربیگری تیم را در مسابقات قهرمانی 
آســیایی کره و انتخابی جهانی برعهده بگیرد. سرمربیگری 
تیمی که شرایط متفاوتی نسبت به قبل دارد؛ چرا که فرصت 
برای تمرین کم بوده و بیشــتر ملی پوشــان هــم اکنون از 
بازیکنان سرشــناس تیم های اروپایی بوده و لژیونر هستند.

هرچند سطح فنی بازیکنان باال رفته، اما تمرین و هماهنگی 
آنها و شناخت سرمربی برای هدایتشان نیاز به فرصت دارد. 
فرصتی که به نظر می رسد کمتر از دو ماه در اختیار این مربی 
اسلوونیایی قرار داده شده و مطمئنا با توجه به رزومه خوب 
و شــناختش از تیم و بازیکنان ایران، توقــع نیز از وی برای 
ایستادن روی سکو یا کسب نتیجه ایده آل بسیار است. شاید 
به دلیل همین فرصت کم هم فدراسیون با هماهنگی همین 
مربی اردو و مســابقات تدارکاتی را در کشور اسلوونی و بعد 
از آن قطر پیش بینی کرده اســت. به هر حال قرار است این 
مربی ۵۱ ساله بار دیگر با شــرایطی متفاوت و قیمتی نسبتا 
ارزان به ایران بیاید. در فرصتی کم، تیم را بازســازی کرده و 
راهی مسابقات قهرمانی آسیایی کند که این بار میزبانش کره 
جنوبی، تیم نامدار قاره کهن است. هنوز طعم مدال نقره بازی 
های آسیایی زیر دندان هندبالیست هاست و امیدوارند که با 
بازگشــت این مربی بتوانند بار دیگر به کسب مدال در آسیا 
و حضور در مســابقات جهانی و در نهایت سکوی بازی های 
آســیایی جاکارتا بیندیشند.مســابقات هندبــال قهرمانی 
 مردان آسیا و انتخابی جهانی بهمن ماه در کره جنوبی برگزار

 می شود.

چند روز قبل بود که سرمربی استقالل در گفت وگو با سایت باشگاهش 
طوری صحبت کرد که به نظر می رسید شرایط برای اضافه شدن محمد 
تقوی به کادر فنی این تیم مهیا شده است. از طرف دیگر از قول فرهاد 
مجیدی هم این ادعا مطرح شد که او به زودی روی نیمکت استقالل 
خواهد نشست. این اخبار در شرایطی منتشر شده که به ادعای سایت 
نامه نیوز، سرمربی استقالل برنامه ای برای استفاده از دستیار ایرانی 
ندارد. به نوشــته این سایت، وینفرد شــفرچندی پیش نشستی را با 
افتخاری برگزار کرد و در آن جلســه تاکید داشــت که هر دو دستیار 
مدنظرش در تیم ملی جامائیکا که ســابقه همکاری بــا وی را دارند، 
خواهند بود.در این جلسه شفر به افتخاری تاکید کرد که دیگر نیازی 
به دستیار ایرانی ندارد و با همان دو مربی خارجی کار را در ادامه فصل 

ادامه خواهد داد.

 شفر، دستیار ایرانی
 نمی خواهد؟

هت تریک »ماچک« روی نیمکت ایران؛

 ریسک هندبال برای تکرار یک موفقیت

کاپیتان تیم تراکتورســازی نمی تواند در رقابت های جام شــهدا به 
میدان برود.

با اینکه مسئوالن باشــگاه تراکتورسازی اعالم کرده بودند باقی مانده 
محرومیت مهدی کیانی از ســوی کمیته اخالق بخشــیده شده؛ اما 
ظاهرا کمیته اخالق فقط نیمی از ایــن محرومیت)یک ماه( را مورد 
بخشش قرار داده و بر این اســاس کیانی در جام شــهدا نمی تواند 
به میــدان برود.با توجه به اینکــه هنوز یک ماه از زمــان ابالغ حکم 
محرومیت کیانی نگذشــته، کاپیتان تراکتورسازی  در بازی با پدیده 
در جام شــهدا به میدان نمی رود و در بازی بعدی نیز غایب است.در 
این باره اما گفته می شــود او برای بازی با سپاهان در هفته دوازدهم 
 لیگ برتر مشــکلی نــدارد و می توانــد تراکتورســازی را همراهی 

کند.

کیانی، مقابل سپاهان 
بازی می کند

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان در مورد برگشت 
رشته دراگون بوت به هیئت قایقرانی، اظهار کرد: رشته دراگون بوت 
از هیئت انجمن های ورزشــی جدا و از این پس باید زیر نظر هیئت 
قایقرانی فعالیــت خود را انجام دهد. هنوز هیئت قایقرانی اســتان 
اصفهان این رشته را از ما تحویل نگرفته است، اما به مسئول کمیته 
این ورزش گفته ایم باید با هیئت قایقرانی کار کند و این رشته دیگر 

جزو زیرشاخه های هیئت انجمن های ورزشی نیست.
حمیدرضا غزنوی در مورد گم شــدن یکــی از ۲ قایق دراگون بوت 
تحویل داده شــده به هیئت انجمن های ورزشــی که از سوی دبیر 
هیئت قایقرانی استان مطرح شده اســت، ادامه داد: در کل ۲ قایق 
دراگون بوت در اختیار ما بود که برای یکی از این قایق ها مشکلی پیش 
آمده است. در جشنواره ورزشی تفریحی زاینده رود که مدتی پیش 
برگزار شد، متاسفانه قایق به دلیل برخورد با سنگ سوراخ شد و به 
زیر آب رفت. سد کنار شهربازی هنوز ۲۰ متر آب دارد. تا االن دو بار 
هم غواصان را برای پیدا کردن قایق زیر آب فرستاده ایم، اما به دلیل 

گل آلود بودن آب موفق به پیدا کردن قایق نشده اند.
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان اضافه کرد: امیدوارم 
با پایین رفتن آب پشت سد بتوانیم قایق را پیدا کرده و تحویل هیئت 
قایقرانی بدهیم، اما قایق دوم و دیگر وســایل مثل پارو و... موجود 

است و هیئت قایقرانی می تواند آنها را تحویل گرفته و فعالیت خود 
را شروع کنند.

غزنوی تاکید کرد: برای تحویل رشته دراگون بوت به هیدت قایقرانی 
حرفی نداریم و تعمیرات قایقی که زیر آب است هم متقبل می شویم. 
از نظر ما مشــکل خاصی وجود ندارد و بی جهت این موضوع کش 

پیدا کرده است.
وی در خصوص فعالیت هــای هیئت انجمن های از ابتدای ســال 
تاکنون، اظهار کرد: برنامه های روتین هیئت در حال انجام اســت و 
کمیته ها طبق تقویم ورزشــی خود فعالیت می کنند و ورزشکاران 
استان اصفهان مثل سابق در مسابقات مختلف کشوری حضور فعالی 

داشته و صاحب مقام بوده اند.
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان در مورد برنامه های 
این هیئت تا آخر ســال، بیان کرد: به احتمال زیــاد دومین دوره 
جشنواره ورزشی- تفریحی زاینده رود را دی ماه و با توجه به شرایط 
آب و هوایی و مساعد بودن شرایط جوی برگزار خواهیم کرد و درنظر 
داریم با مشارکت کمیته های استانی ۶ جشنواره ورزشی تفریحی 
زاینده رود در شهرستان ها در تمامی رشــته ها تا آخر سال برگزار 
کنیم. در حال حاضر در حال ارزیابی شهرستان ها برای برگزاری این 

رویدادها هستیم و قرار است  از اصفهان نیز نیرو و امکانات ببریم.

منهای فوتبال

فتح ا... زاده، بتمن می شود!
فتح ا... زاده: برای نجات استقالل بخواهند بازگردم،» نه« نمی گویم! 

کاریکاتور  روز
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان:

قایق »دراگون بوت« زیر آب است!

پنجشنبه شب در مراسم عزاداری اربعین که به میزبانی 
امیر قلعه نویی برگزار شده بود، چند بازیکن پرسپولیس 
نیز حضور داشتند.زمانی که فرشاد احمدزاده ،هافبک 
قرمزها از مراسم خارج شد تعدادی از هواداران استقالل 
به وی بی احترامی کردند .بعد از پایان مراسم، مدیر کانون 
استقالل تماسی را با احمدزاده گرفته و بابت اتفاقاتی که 

در مراسم افتاده بود از وی معذرت خواهی کرد.
 همســر مرحوم پورحیدر ی بار دیگر از بی توجهی مدیران 10

استقالل نسبت به پرداخت مطالبات مالی منصورخان گالیه 
کرد و گفت: متاسفانه اندکی از مطالبات پورحیدری پرداخت 
شده است و من در جریان نیســتم که چرا باشگاه استقالل 
مطالبات را پرداخت نکرده اســت، اما فکر می کنم وضعیت 
باشگاه اســتقالل خوب و رو به راه نیست و اگر باشگاه پولدار 

شود، مطالبات منصور پورحیدری را پرداخت خواهد کرد.

قائم مقام باشگاه ســپاهان دوباره روی حمایت این باشگاه از 
کرانچار تاکید کرده اســت، اما گفته که نیمکت این تیم نیاز 
به تقویت دارد. او اظهار کرده اســت: ما پنج گزینه داخلی را به 
سرمربی تیم پیشــنهاد کردیم که کرانچار هنوز پاسخ مثبت 
نداده است؛ البته به او گفتیم که خودش یکی دو نفر را معرفی 
کند و ما آمادگی این را داریم که یک  یا دو مربی را به کادر فنی 

سپاهان اضافه کنیم.

وضعیت با شگاه استقالل رو به راه نیست تماس استقاللی ها با فرشاد احمدزاده

آمار باورنکردنی لوکا بوناچیچ؛ 

33 تیم در ۲۹ سال
لوکا بوناچیچ یک بار دیگر تیــم عوض کرد و تنها چند هفته پس 
از جدایی از گسترش فوالد، هدایت 
العربی قطــر را برعهده گرفت. 
لوکای ۶۲ ساله به تیم عوض 
کردن عادت دارد. العربی 
سی و سومین تیم دوران 
مربی گری اوســت. او در 
۲۹ ســالی که مربی شده 
در هفت کشــور و ۲۶ تیم 
مختلف کار کرده است. لوکا 
البته در چند تیــم خود چند 

تبه  مربی بوده مخصوصا تیم های ایرانی است.مر
او در سال ۱۳۸۲ وارد فوتبال ایران شد و هدایت فوالد را برعهده 
گرفت. پس از آن حضور در تیم های استقالل اهواز، سپاهان) دو 
بار(، مس کرمان)سه بار(، گسترش فوالد) دو بار( و ذوب آهن را 

تجربه کرد. 

نیمکت سپاهان باید تقویت شود

اتفاق روز

چه کسی بهترین بازیکن آسیاست؟
یک سایت معتبر بین المللی نظر سنجی انتخاب بهترین بازیکن 
فوتبــال آســیا را آغاز کرد. ســایت 
فوت هید با معرفی ۲7 بازیکن 
آسیایی از کاربرانش خواست 
تا بهترین بازیکن این قاره 
کهــن را انتخــاب کنند. 
در این فهرســت ۲7 نفره 
نام هــای دو ملــی پوش 
ایرانی شاغل در لیگ های 
 اروپایی شامل سردار آزمون

 ) روبیــن کازان روســیه( و 
جهانبخش ) آلمــکار هلند( علیرضا 

دیده می شود. هم اکنون مین سون، مهاجم تیم تاتنهام انگلیس 
در صدر نظر سنجی انتخاب برترین بازیکن آسیایی قرار دارد. 

سوال روز

 شرط پرسپولیس 
برای جذب سه بازیکن

درست است که پرسپولیس نمی تواند سروش رفیعی را به خاطر 
محرومیتش از حضــور در پنجره 
نقــل و انتقاالتی بــه خدمت 
بگیرد، اما این باشــگاه می 
توانــد ۳ بازیکــن جدید 
جذب کند. منبع این خبر 
محمودزاده رییس کمیته 
نقل و انتقاالت ســازمان 
لیگ است که به خبرگزاری 
فــارس گفته:»پرســپولیس 
در نقل و انتقــاالت نیم فصل 
نمی تواند بازیکنی جذب کنــد، اما تا قبل 
 از فرا رسیدن نقل و انتقاالت زمســتانی می تواند از سهمیه فیفا

 استفاده کند  .«

شرط روز

درآمد رونالدو از هر پست 
اینستاگرام چقدر است؟

درآمد ستاره پرتغالی فوتبال از هر پســت اینستاگرام مشخص 
شد.کریستیانو رونالدو که در مراسم 
برترین های فیفا توانست برای 
دومین ســال پیاپی عنوان 
بهترین بازیکــن فوتبال 
جهــان را از آن خود کند 
درآمد بسیار خوبی از هر 
پست اینســتاگرامی خود 
به دســت می آورد.ستاره 
پرتغالی تیم رئــال مادرید به 
ازای هر پست تبلیغاتی که در 
اینستاگرام می گذارد مبلغ ۵۰۰ هزار پوند 
معادل دو و نیم میلیارد تومان دریافت مــی کند.در حال حاضر 
شمار هواداران رونالدو در اینستاگرام به ۱۱۴ میلیون نفر رسیده 
است و این ســتاره پرتغالی در میان ورزشکاران جهان بیشترین 
تعداد فالوور را دارد. رونالدو تنها فوتبالیستی است که در بین ۱۰ 

چهره برتر اینستاگرام قرار دارد.

فوتبال جهان

 ۴ بازیکن منچستریونایتد 
در آستانه تمدید قرارداد

نشریه »تلگراف« انگلیس در گزارشــی مدعی شد سران باشگاه 
منچستریونایتد قصد دارند قرارداد چهار 
بازیکن خود یعنی خوان ماتا، آندر 
هررا، اشلی یانگ و دلی بلیند را 
تمدید کند که هر چهار نفر 
قراردادشان در پایان فصل 
جاری به پایــان خواهد 
رســید. هــدف مورینیو 
حفــظ طوالنی مدت هررا  
است و این هافبک اسپانیایی 
هم مذاکرات خود برای تمدید 
قراردادش با شــیاطین سرخ 
را از چندی پیش آغاز کرده است. بر اســاس این گزارش به نظر 
نمی رســد که منچســتریونایتد  به غیر از هررا پیشنهاد تمدید 

قرارداد بلندمدتی را به سه بازیکن دیگر پیشنهاد دهد.   
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دیدگاه

 اداره پیش  بینی هواشناسی استان هشدار داد: 

 آلودگی هوای اصفهان 
تشدید می شود

رییس اداره پیش  بینی هواشناسی اصفهان اعالم کرد: با استقرار 
جو پایدار از فردا شرایط برای انباشــت آالینده ها در هوای این 

کالنشهر و زمینه تشدید آلودگی هوا فراهم می شود.
حسن خدابخش خاطر نشــان کرد: هوای اصفهان از 11 تا 19 
آبان برای گروه های حساس در شرایط ناســالم قرار داشت اما 
صبح دیروز  بــا کاهش آالینده ها در شــاخص AQI( 97( قرار 

گرفت و سالم شد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:

زیرساخت های پایانه های 
مسافربری شهر متحول می شود

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: خدمات الکترونیکی ســازمان پایانه هــا با توجه به 
پیگیری های انجام شده به نتایج خوبی رسیده که مهم ترین آنها 
هماهنگی با شرکت ها برای فروش اینترنتی بلیت شرکت های 

مسافربری است.
محمدرضا آقا باباگلیان با اشــاره به راه اندازی سامانه سنا سفر 
در پایانه های اصفهان، تصریح کرد: بهره برداری از ســامانه سنا 
ســفر به منزله پهن کردن فرش قرمز زیر پای مردم اســت که 

سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان 
بهره برداری از سامانه سنا ســفر را گام اول تحول در پایانه های 
مسافربری کشــور دانســت و گفت: تحول در زیرساخت های 

پایانه های مسافربری شهر اصفهان در دستور کار است.
وی ادامه داد: این سامانه در ۶ سالن پایانه کاوه و در سالن پایانه 
صفه راه اندازی شده و مشابه اطالعاتی که در فرودگاه برای زمان 
پروازها در اختیار مسافران قرار می دهد، با سامانه سناسفر برای 

مسافران شرکت های مسافربری قابل مشاهده است.
باباگلیان تاکید کرد: سامانه سنا سفر با هدف حذف جارچیان در 

پایانه ها انجام شد تا آرامش محیط پایانه ها کنترل شود.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری:

 ساختمان های ۱۰۰متری 
قابلیت ساخت ۱۰۰درصدی دارند

مدیرکمیســیون های ماده صد شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات 
ســاختمانی صالحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی 
حق رســیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به 

استناد صالحیت عام خود، از چنین صالحیتی بهره مند نیست.
غالمعلی فیض اللهی افزود: مدیریت کمیســیون های ماده صد 
شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ 
این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی 

ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.
وی در ادامه پیرامون قوانین ســاخت و ساز، خاطر نشان کرد: با 
توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان های تا 1۰۰ مترمربع، به 
شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد یا ساخت ملک قبل از سال 
1۳۶7 باشد، می تواند 1۰۰ درصد با ارتفاع 1۰.۵ متر ساخت و 
ساز شود اما اگر ساختمانی کمتر از 1۰۰ متر زمین داشته و فاقد 
سند ۶ دانگ باشــد، نمی تواند با ارتفاع 1۰.۵ متر ساخت و ساز 

کند؛ بلکه تا 7 متر می تواند ارتفاع داشته باشد.

مدیر منطقه ۳ شهرداری:

فاز دوم سنگفرش چهارباغ عباسی 
ظرف ۲ هفته آینده تکمیل می شود

سنگفرش چهارباغ عباســی به منظور احیای دولتخانه صفوی و 
پس از تکمیل طرح سنگفرش میدان امام خمینی)ره( در دستور 
کار قرار گرفت تا خیابان چهارباغ عباسی به خیابان سپه و سپس 

به میدان امام خمینی )ره( متصل شود.
با اجرای طرح سنگفرش چهارباغ، حوض ها و آبنماهای قدیمی 
این خیابان، احداث و محور گردشگری چهارباغ عباسی به شکل 

قدیمی خود احیا می شود.
حســین کارگر مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان در این باره 
اظهارکرد: چهارباغ عباسی یکی از زیباترین و منحصربه فردترین 
خیابان های ایران و جهان اســت که قدم زدن در آن حال انسان 
را تغییر می دهد، از این رو بر اساس برنامه ریزی مدیران شهری 

طرح پیاده راه سازی چهارباغ در ۴ فاز تعریف شد.
وی افزود: پیاده راه ســازی و ســنگفرش ضلع شــرقی خیابان 
چهارباغ عباســی حدفاصل میدان امام حســین)ع( تا خیابان 
شیخ بهایی تکمیل شده و هم اکنون شهروندان می توانند از این 

قسمت به عنوان پیاده راه استفاده کنند.
مدیرمنطقه ۳ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه سنگفرش فاز 
دوم چهارباغ از ضلع شــرقی چهارباغ عباسی حدفاصل خیابان 
شیخ بهایی تا خیابان آمادگاه در دست اجراست، عنوان کرد:  این 
پروژه تاکنون ۸۵ درصد پیشــرفت داشته و ظرف ۲ هفته آینده 

تکمیل می شود.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال براثر حوادث 
ناشی از سیل و سایر بالیای طبیعی، منازل مسکونی ۸97 مددجوی اصفهانی 
دچار خسارت شده است، افزود: با هماهنگی به عمل آمده با شرکت بیمه دانا، 
بیش از ۵۰۰میلیون تومان برای جبران خسارت به مددجویان خسارت دیده 
از بالیای طبیعی پرداخت شده است. حمیدرضا شیران غرامت پرداخت شده 
برای ۳۰۰ منزل مسکونی مددجویان خسارت دیده را در شش ماهه نخست 
امسال ۴1۲میلیون تومان اعالم کرد. وی از ارائه آموزش های امداد و نجات 
به همکاران و مددجویان تحت حمایت این نهاد باهدف افزایش ایمنی در 
برابر حوادث طبیعی و کاهش خسارت ناشــی از آن خبر داد و گفت: ارائه 
بسته های مختلف مشاوره ای و پیشگیرانه برای ۳۶۳ مددجو و ارائه دوره های 
آموزشی مدیریت بحران برای کلیه کارکنان مددکاری و مدیران ستادی 

برگزارشده است.

مدیرکل کمیته امداد استان خبرد اد:

ارائه آموزش های امداد 
و نجات به مددجویان 

 مدیر طرح ســاماندهی منطقــه نــاژوان اظهارکرد: پــارک ناژوان 
 به عنــوان یکی از مناطق سرســبز و خــوش آب و هــوای اصفهان، 
 روزانــه پذیرای تعــداد زیادی از شــهروندان خــوش ذوق اصفهان

 است.
حسن شفیعی افزود: به منظور حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز بکر 
و زیبای منطقه ناژوان، شهرداری اصفهان اقدام به تهیه طرح کلکتور 

آبیاری فضای سبز ناژوان کرده است.
مدیر طرح ساماندهی منطقه ناژوان با اشاره به اینکه برای این کلکتور 
در منطقه ناژوان شبکه ای به طول 1۴ کیلومتر و ۵ مخزن ذخیره آب 
فضای سبز در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به خشکسالی که 
گریبان گیر شهر و استان شــده، این پیش بینی برای حفظ و توسعه 

فضای سبز منطقه ناژوان ضروری است.

مدیر طرح ساماندهی منطقه ناژوان:

طرح کلکتور آب فضای 
سبز ناژوان  اجرا می شود

رییس حوزه علمیه اصفهان:

دولت و ملت روی امربه 
معروف و نهی از منکر 

پاگذاشته اند
رییس حــوزه علمیه اصفهــان در درس اخالق با 
اشاره به اینکه حق الناس خیلی سخت است، اظهار 
کرد: پروردگار عالم از حق النــاس نمی گذرد،  اگر 
حق الناس داریم باید در این دنیا فورا جبران کنیم؛ 
در غیر این صورت عالوه بر اینکه عبادات ما مقبول 
خدا نیست در قیامت اعمال خوب ما را به کسانی 

می  دهند که بر گردن ما حق دارند.
آیت ا... حسین مظاهری با تاکید بر اینکه پروردگار 
عالم هم در این دنیا از حق الناس نمی گذرد، افزود: 
در آیات فراوانی به این مسئله اشاره شده است، قرآن 
می فرماید: فقط این نیســت، بلکه در عالم برزخ و 
قیامت، ظلم ظالم، ظالم را نابود می کند و نمی گذارد 
زیر لوای حمد برود. ظلم ظالم نمی گذارد رستگار 
شود و باالخره این آیه می فرماید: دنیا و آخرت ظالم 

نابود است.
رییس  حوزه علمیه اصفهان باالترین ظلم را بردن 
آبروی دیگران دانســت و تصریح کرد: بردن آبرو 
خیلی بدتر از دزدی و خوردن مال مردم است. دزدی 
بد است و به خاطر آن دست انسان را قطع و آدم را 
رســوا می کنند؛ اما بدتر از آن بردن آبروی مردم، 

غیبت، تهمت، شایعه، زخم زبان و سرزنش است.
وی با اشاره به سخنی از امام صادق)ع( که از پیامبر 
اسالم نقل کرده اند، بیان داشت: بنا به فرموده ایشان 
نباید لغزش های مومنــان را دنبال کنید. هر که به 
 دنبال لغزش مومنی باشد، خداوند تمام لغزش های 
او را دنبال خواهد کرد و او را حتی در میان خانه اش 

رسوا می سازد.
مظاهری در تکمیل ســخنان خود اضافه کرد: اگر 
کسی لغزشی از کســی دید، حق آبروریزی ندارد، 
بلکه اســالم راه امر به معروف و نهی از منکر را به 
ما آموخته و شــرط اول آن این است که با تلطف و 

موعظه و مهربانی به او تذکر بدهیم.
وی با اشــاره به اینکه االن امر به معروف و نهی از 
منکر نداریم، خاطرنشــان کرد: دولت و ملت روی 
این دو واجب بزرگ پا گذاشته اند، ملت باید با تلطف 
و مهربانی و موعظه و با استدالل و به فراخور حال 
طرف امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد و اگر 
پای سرزنش جلو بیاید، این دیگر امر به معروف و 
نهی از منکر نیست، بلکه قلدری محسوب می شود.

قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در حاشیه این بازدید با اشاره به 
حضور در این پروژه همزمان با یک روز تعطیل و دشواری فعالیت 
در مترو و خطــوط مختلف آن اظهارکرد: من امــروز در یک روز 
تعطیل، از روند ساخت خط دوم متروی اصفهان بازدید کردم تا 
شاهد فعالیت های شبانه روزی در این خط باشم. روند ساخت خط 
دوم متروی اصفهان، به خودی خود، دشواری ساخت این پروژه را 
نشان می دهد و باید به کسانی که در این حوزه مشغول کار و فعالیت 

هستند، خسته نباشید گفت.
وی با بیان اینکه خوشحال هســتیم که در خط دوم قطارشهری 
اصفهان از تجربیات خط اول اســتفاده شــده اســت، ادامه داد: 
خوشــبختانه در حال حاضر پیشــرفت های خوبی در این خط 
مشاهده شده اما مسائل مالی و بحث های دیگر در این خط مطرح 
شده که امید است این موضوع نیز با کمک بانک شهر و حمایت 
دولت برطرف شود و بر اساس برنامه پنج ساله، پیشرفت مناسبی 
در این زمینه داشته باشیم. شــهردار اصفهان درباره اولویت های 
مدیریت شهری در خصوص تکمیل خطوط مترو ادامه داد: اولویت 
شورای پنجم و مدیریت شهری اصفهان، موضوع مترو و حمل و 
نقل عمومی است که مدیریت شهری و شورای شهر در تالش است 

با وحدت و انسجام کامل خود، به این موضوع جنبه عملی بدهد.

وی با اشــاره به ضرورت همراهی با میراث فرهنگی درخصوص 
دغدغه های فعاالن میراث بیان کرد: به طور قطع، شهرداری اصفهان 
نگاه ویژه ای به دغدغه های دوستداران میراث فرهنگی داشته و در 

این زمینه، تعامل مناسبی با مسئوالن میراث برقرار خواهد کرد.
امیدوارم مسائل مالی پروژه متروی اصفهان برطرف 

شود
جواد شعرباف، مشاور عالی شهردار اصفهان نیز در این جلسه با بیان 
اینکه تجربیات خط یک متروی اصفهان در ساخت خط ۲ مورد 
استفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به محدودیت های 
موجود در خط دوم قطارشهری و اینکه این خط از حساسیت های 
بیشتری برخوردار بود، امکان حفاری از رو در آن وجود نداشت و 
به همین دلیل ســاخت خط دوم قطارشهری اصفهان به صورت 
حفاری از زیر انجام شــد. وی با بیان اینکه خط دوم قطارشهری 
اصفهان محورهای پرترافیکی را در خود دارد، ادامه داد: با توجه به 
این موضوع، مجبور بودیم کار ساخت ایستگاه های این خط را از زیر 
انجام دهیم و این موضوع از نظر بار ترافیکی کمک قابل توجهی به 

ما خواهد داشت.
نگاه جدی مدیریت شهری درخصوص تکمیل خطوط 

مترو

مشاور عالی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: خوشحال هستیم 
که مدیران شــهری در مدت کوتاهی چندین بازدید از خطوط 
یک و دوی متروی اصفهان صورت داده اند و این نشان می دهد که 
عزم مدیران شهری بر تکمیل این خطوط قرار دارد و به طور قطع 
می توانیم در اجرای خطوط متروی اصفهان جهش بزرگی داشته 
باشیم. وی افزود: اگر مشکالت مالی متروی اصفهان برطرف شود، 
بدون شک دغدغه ای در زمینه های دیگر وجود ندارد؛ زیرا سازمان 
قطارشهری اصفهان پشتوانه مدیریتی نزدیک به ۳۰ ساله در امر 
مطالعات و اجرای خطوط مترو را در خود داشــته و بدون شک 
درصورت تامین منابع مالی، می توانیم خط را در مدت زمان ۵ساله 

تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
جزئیات اجرای خط دوم متروی اصفهان

سید محســن واعظی فر، مجری خط دوم قطارشهری اصفهان 
نیز در این بازدید با اشاره به فعالیت های صورت گرفته به منظور 
تکمیل خط دوم قطارشــهری اصفهان اظهار داشــت: یکی از 
دغدغه ها درخصوص خط دوم قطارشهری اصفهان، کمتر بودن 
عرض خیابان های این منطقه و همچنین نبود خیابان جایگزین به 
منظور انتقال بار ترافیکی است که همین مسئله ما را بر آن داشت 
تا در تکمیل خط دوم قطارشهری اصفهان، به صورت حفاری از 
زیر کار کنیم. وی با بیان اینکه حساسیت تکمیل ایستگاه ها و خط 
دوم قطارشهری اصفهان باالست، تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
تکمیل خط دوم قطارشهری اصفهان و برنامه زمان بندی صورت 
گرفته در این زمینه، الزم است که خط ۲ بر اساس زمان بندی ۵ 

ساله مد نظر قرار گیرد.
فعالیت اجرایی ۳ ایستگاه شروع شده است

مجری خط دوم قطارشــهری اصفهان بیان کرد: در حال حاضر 
فعالیت اجرایی ۳ ایستگاه خط ۲ قطارشهری اصفهان آغاز شده 
است. همچنین مشاور تمام ایستگاه های خط دوی قطارشهری 
اصفهان و فاز دوم محاسبات نقشــه ها انتخاب شده و در چند ماه 

آینده فعالیت آن اجرا خواهد شد. 
واعظی فر در توضیح فعالیت هــای عمرانی این خط تصریح کرد: 
نخستین ایستگاه خط دوم قطارشهری اصفهان، در ابتدای شهرک 
امام حســین)ع( واقع در خیابان آیت ا... غفاری، دومین ایستگاه 
جنب حرم زینبیه)س( و ایستگاه سوم در چهارراه عاشق اصفهانی 

ساخته خواهد شد. 
پس از آن خط دوم تا ایستگاه مدرس نجفی به عنوان شانزدهمین 
ایســتگاه ادامه خواهد یافت.وی بیان کرد: این خــط دارای ۲۴ 
ایستگاه با 1۵ کیلومتر طول بوده و دستور اجرای 1۶ ایستگاه آن 
صادر شده است. خط دوم قطارشهری اصفهان از شمال شرق شروع 
می شود و با دور زدن میدان امام)ره(، به میدان امام حسین)ع( و 

خیابان طالقانی می رسد و به غرب اصفهان منتهی می شود.

    شهردار اصفهان و مدیران شهری عصر روز جمعه در بازدیدی ۴ ساعته، از آخرین مراحل تکمیل خط 
یک و همچنین روند ساخت خط دو متروی اصفهان دیدن کردند.

در بازدید شهردار اصفهان از روند اجرایی خط ۲ مترو مطرح شد:

خط 2 مترو طی 5 سال به بهره برداری می رسد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشــاره به ثبت ۸۵ وقف جدید در ادارات اوقاف استان اصفهان اظهار 
داشت: امیدواریم تا پایان ســال جاری این تعداد ۳ برابر شــود. اکثر وقف  ها مربوط به قرآن، روضه خوانی، کمک به 
مســاجد، حســینیه ها، تکایا و وقف برای امامزادگان بوده است. حجت االســالم رضا صادقی با بیان اینکه خانمی، 
مهریه  اش را وقف پژوهش و فناوری و اطالعات کرد، گفت: امسال 
یک وقف بــرای پژوهش و فناوری اطالعات صــورت گرفت که 
برای رفع نیازهای جامعه و وقف  های فرهنگی بود و دانشجویان، 
دانشگاهیان، حوزویان و تمام افراد عالقه مند، از نیت خالصانه و 

روشنفکرانه این خانم استفاده می کنند.
وی به وقف به عنوان یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی اشاره 
کرد و گفت: در طول تاریخ گذشــته بشــریت و حتی در ادیان 
گذشته اسالم، وقف وجود داشته و هنوز آثار و برکات آن موقوفات 

در جامعه محسوس است.
صادقــی افــزود: در ۶ مــاه نخســت ســال جــاری ۸۵ 
 وقف جدیــد در ادارات اوقاف اســتان اصفهان به ثبت رســیده کــه امیدواریم تا پایان ســال این تعــداد ۳ برابر 

شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

۸۵ وقف جدید در استان اصفهان به ثبت رسید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: سامانه الکترونیکی سرویس مدارس که از چندی پیش درصدد 
راه اندازی آن بوده ایم کمتر از یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

علیرضا صلواتی با بیان این مطلب اظهارکرد: در سامانه الکترونیکی سرویس مدارس، مسیر رفت و برگشت دانش آموز 
قابل نظارت است و هرگونه تخلف راننده در زمینه سوارکردن مسافر 
بیش از حد ظرفیت، سرعت غیرمجاز، تردد از مسیرهای غیرقانونی و 
سبقت غیرمجاز، از طریق ســامانه به صورت آنالین گزارش می شود. 
وی هدف از این ســامانه را رفع اختالف بین خانواده و شــرکت های 
طرف قرارداد سرویس مدارس عنوان کرد و گفت: با نصب این سامانه و 
 Google اپلیکیشن روی تلفن های همراه، مسیر خانه تا مدرسه توسط
map مشخص می شود که با این کار دیگر خانواده ها نگران کیلومتر 

اضافه یا مسائل دیگر نخواهند بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه دریافت 
این ســامانه برای تمام خانواده ها به صورت رایگان خواهد بود، افزود: 

باتوجه به کارکرد سامانه هوشــمند سرویس مدارس، امکان استفاده از ســلیقه ها و نگرش های شخصی به حداقل 
ممکن خواهد رسید.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

راه اندازی سامانه الکترونیکی سرویس مدارس

هواشناسی

شهرداری

ارادت زائران کربال به شهدای اصفهانی 
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پیش از خواب این جمالت 
را با خود تکرار کنید)2(

۲.آدمهارامیبخشم
آنچه باید رخ می داد رخ داده است و من برای تغییر 
آن الزام یا توانی ندارم. پس اتفاقات گذشته را رها 
می کنم و اجازه می دهم زندگی آن گونه باشد که 
رخ داده است. من آدم ها را می بخشم، من موقعیت 
مربوط به این اتفاق ناخوشایند را می بخشم و خودم 

را می بخشم.
۳.اجازهدارمبهخواببروم

امشب به خودم اجازه می دهم که چشمانم را ببندم 
و فردا سرحال بیدار بشوم. من آزادم که به آغوش 
خواب شبانه ای خوب فرو بروم. بدن، ذهن و روان 

من سزاوار این استراحت  هستند.
۴.منهماکنونقدمبهخوابیعمیقوآرام

میگذارم
اتاق خواب من مکان آرامش و آرمیدگی است. وقتی 
به اتاق خواب پا می گذارم و شب هنگام که به سوی 
بالینم روانه می شــوم، درگیری های فکری روزی 
 که گذرانده ام کم و کمتر می شوند. بار مسئولیت

 بر دوشم سبک می شود و خواب از راه می رسد.
۵.منسپاسگزارم

من سپاسگزار این زندگی هستم. بابت آدم هایی 
که معلم من بوده اند سپاسگزارم. بابت درس هایی 
که زندگی به من ارزانی داشــته سپاسگزارم. من 
برای عشقی که می گیرم، می بخشم و می پراکنم 
سپاسگزارم. برای روشنایی روز سپاسگزارم. من 
برای تاریکی شــب که در آرامش آن می آســایم 

سپاسگزارم.
۶.رویاهایمراباآغوشبازمیپذیرم

همچنان که شــب رو بــه تاریکــی می خرامد، 
نگرانی های من رنگ می بازد. من با علم بر اینکه 
هر چه در توان داشته ام را برای امروز انجام داده ام با 
آرامش به خواب می روم. رویاهای خود  را با کمال 
میل می پذیرم؛ چرا که فردا با روشنایی و قدرتی نو 

آغاز خواهد شد.
۷.باشدکهخوابیآرامداشتهباشم

به این امید که ان شاءا... خوابی آرام داشته باشم.  
رویاهایم سرشار از عشق باشند. باشد که روح من 
بر فرصت های نامحدود شــادمانی در زندگی ام، 

چشم بگشاید.
۸.منبــاآغوشبازپذیــراییکخواب

باکیفیتهستم
مــن در خانه ام را با خوشــامدگویی بــر آرامش 
می گشــایم. نور را به قلبم دعوت می کنم. عشق، 
شادمانی و آســایش در روح من منزل کرده اند. 
روح من خشــنود و ذهن من در سکون است. من 
به سکون و آرمیدگی وارد می شــوم. غوطه ور در 
سپاســگزاری، به خواب خوب شبانه ام خوشامد 

می گویم.

مهارتزندگی

سیرهبزرگان

همسرحضرتهود)ع(
حضرت هود)ع( به کشاورزی اشتغال داشت. عده ای برای دیدار او 
به  درب خانه اش رفتند. زنش درب را باز کرد و گفت: کیســتید؟ 
گفتند: ما از فالن شهر هستیم، قحطی ما را از پای در آورده است، 
آمده ایم نزد حضرت هود)ع( که دعا کند تا باران بر ما نازل شود. زن 
هود )ع( گفت: اگر دعای هود مستجاب می شد برای خود دعا می 
کرد که زراعتش از کم آبی سوخته است. گفتند: او االن کجاست؟ 

زنش پاسخ داد: در فالن مکان است. 
آن گروه  نزد هــود رفتند و حاجت خود را بیان داشــتند. حضرت 
هود)ع( نماز خواند و پس از آن دعا کرد و فرمود: برگردید که باران 

برشهرهای شما نازل شده است. 
عرض کردند: هنگام ورود به خانه شما، زنی را دیدیم که می گفت: 
اگر هود دعایش مستجاب می شد برای خودش دعا می کرد! حضرت 
فرمود: این همسر من اســت و من دعا می کنم که خداوند عمر او 
را طوالنی کند. گفتند: برای چه چیزی؟ فرمود: خداوند مومنی را 
خلق نکرده جز آنکه دشمنی برایش مقرر کرده است که او را اذیت 
کند. این زن دشمن من است و دشمنی که من مالک وی باشم بهتر 

از دشمنی است که او مالک من  باشد.
محمدبنابیعمیر

 محمد بن ابی عمیر، درک خدمت امام کاظم علیه الســالم و رضا 
علیه الســالم و جواد علیه الســالم را کرده و خاصه و عامه تصدیق 
وثاقت او کرده اند. شغل  او بزازی و وضع مادی اش بسیار خوب بوده 
است. تصنیف او نود و چهار کتاب در حدیث و فقه است و از جهت 
جاللت و علمیت و دانستن اسماء شیعیان ، در زمان هارون الرشید 
و مامون مورد شــتم و حبس و اخذ اموال قرار گرفت ازاو خواستند 
قضاوت را بپذیرد ، قبول نکرد ؛ از او خواســتند اسامی شیعیان را 

بگوید چون شیعیان عراق را می شناخت ، نگفت.
لذا او را به زندان انداختنــد و بارها تازیانه بــر او زدند  تا وقتی که 
نزدیک بود طاقتش تمام شــود به امر هارون الرشــید ، سندی بن 
شــاهک او را یک بار 120 تازیانه زد و با دادن هزار درهم از زندان 
آزاد شــد و نزدیک به صد هزار درهم ضرر مالی به او رسید و مدت 
زندانش چهارسال طول کشــید. خواهرش کتاب های او را جمع و 
پنهان کرد؛ از قضا باران باریده و کتاب هایش هم از دســت رفت و 
آنچه نقل حدیث می کرد از حافظه خوبی که داشته بود یا از روی 
 نسخه هایی بود که مردم از روی کتاب هایی او پیش از تلف شدن 

نوشته بودند.

باغ 
کاغذی

              
 چاپ چهارم کتاب عکاسی اثر »استیو ادواردز« با ترجمه مهران 
مهاجر را انتشارات ماهی چاپ کرده است. کتاب عکاسی، نه 
شرح جامع عکاســی اســت و نه مرجع و راهنمای آن ، بلکه 
کتابی اســت حاوی دیدی فلســفی، تاریخی و در عین حال 

تجربی به عکس. 
این کتاب به شرح ویژگی های بنیادین و ارزش ها و معیارهای 
این پدیده می پــردازد. اســتیو ادواردز ، نویســنده کتاب، 
تمایزهای میان عکاسی به عنوان هنر و عکاسی به عنوان سند 

را بر می  شمارد و سیر تحول فناوری عکاسی مستند و هنری را 
در تاریخ بررسی می کند. او فقط به رویدادهای سیاسی و هنری 
مهم نمی پردازد؛ بلکــه در آلبوم های خانوادگی، عکس های 

پرسنلی و خاطرات شخصی هم درنگ می کند.
  این کتــاب مجموعه مختصــر و مفیــدی از ترجمه کتاب 
Avery short introduction است  که  انتشارات دانشگاه 
آکسفورد انتشار آنها را از سال 1995 آغاز کرده و تعداد عناوین 

آن تاکنون به بیش از 400 عنوان رسیده است. 

عکاسی بال )2(

مکان های خطرناک دنیا در سفر

دانستنی ها

درونهرآدمیدنیایمتفاوتیوجوددارد
من فکر می کنم آن چه موجب رنجش آدم ها از 
یکدیگر می شود ، این است که غالبا ما  آدم ها 
توقع داریم طرف مقابلمان به تمام وقایع دنیا از 
زاویه دید ما نگاه کند! در  صورتی که درون هر 
آدمی ، دنیای متفاوتی وجود دارد که با پذیرش 
این تفاوت ها روابط شکل مناسب تری خواهند 

داشت.
»طبلحلبی«
گونترگراس

حرف حساب
برخی افراد سفر را دوست دارند و معتقدند یکی از معدود 
چیزهای زندگی اســت که ارزش پول خرج کردن دارد. 
برخی دیگر هم راحتی مبل خــود، امنیت خانه خود و 
کشف فرهنگ های جدید را از طریق کانال های تلویزیونی 

ترجیح می دهند. 
افرادی هم هســتند که هیــچ عالقه ای به شــناختن 
فرهنگ های جدید ندارند و فکــر می کنند هیچ چیز در 
بیرون از کشورشــان ارزش دیدن ندارد. برخی افراد که 
ماجراجویی را دوست دارند، برنامه ریزی را زیاد دوست 
ندارند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند سفرشان 
را با کوچک ترین جزئیات برنامه ریزی کنند. آنها معموال 
کسانی هســتند که دوســت دارند با خیال راحت عمل 
کنند و از اتفاقات و چیزهای سرزده استقبال نمی کنند. 
اما اگر جزو دســته ماجراجویان هستید احتماال از هیچ 
چالشی در سفر به مکان هایی که از دید دیگران ممکن 
است خطرناک به نظر برســد یا حتی کشورهایی مثل 
کره شمالی که در لیست کشورهای ممنوعه قرار دارند 

نمی ترسید و از هیجان کشف مکانی که قبال چیز زیادی 
درباره آن نمی دانستید لذت می برید.

)NorthSentinel(جزیرهسنتینلشمالی
این جزیره کوچک در اقیانوس هند قــرار دارد و اندازه 
تقریبی آن نصف منهتن اســت. جزیره سنتینل شمالی 
بخشــی از جزایر آندامان اســت. این جزیــره یکی از 
دورافتاده تریــن مکان های روی زمیــن و محل زندگی 
یکی از خطرناک ترین قبایل جهان اســت. آنها از تمدن 
حذف شده اند و به زبانی صحبت می کنند که هیچکس 
نمی فهمد. سایر انسان ها را دوست ندارند و بسیار وحشی 
هستند. جاوا ها در سال 200۶ دو ماهیگیر که به جزیره 

آنها نزدیک شده بودند را کشتند. 
جاوا ها و ســایر قبایلی که در آندامــان زندگی می کنند 
حدود ۶0000 سال است که آنجا هستند،اما شهرنشینی 
و پیشرفت باعث شد در دهه ۷0 میالدی یک بزرگراه از 
میان سکونتگاه آنها عبور کند و برای اولین بار غریبه ها به 

آنجا راه پیدا کردند.
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