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رونمایی از سردیس شهیدان خرازی و غازی
درآیین»شناسنامهشهر«صورتمیگیرد؛
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مدیرعاملکانونخبرگانکشاورزیاصفهان:

اصفهانی ها زاینده رود می خواهند، نه آب نما

انجام روزانه چهار هزار تراکنش بیمه ای در اصفهان
مدیرکلبیمهسالمتاستانخبرداد:

7

کمبود کاال  در بازار فرش وجود ندارد
رییساتحادیهفروشندگانفرشدستبافاصفهان:
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خورشیدی که در »فکه« جا ماند

شهیدیکهنهسرداربودونهفرماندهگردان،ولیزندگیاشحکایتها
وماجراهاداشت؛ امانت کتاب از کتابخونه؛

با این اوضاع ناجور اقتصادی و 
 گرونی کتاب، بهترین فکر

 اینه که از یک کتابخونه عمومی 
استفاده کنیم.

  در آیین بازگشایی مدارس استان اصفهان مطرح شد؛  

 اعالم آمادگی شهرداری برای  همکاری با آموزش و پرورش
صبح دیروز در حالی زنگ بازگشایی مدارس اســتان اصفهان با حضور مسئوالن استانی به 
صدا درآمد که به دلیل تاخیر در برگزاری مراسم و نیز ترافیک سخنران های استانی و شهری 
این زنگ با 2 ساعت تاخیر و حوالی ساعت 10 صبح نواخته شد. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
آیین نواختن زنگ بازگشایی مدارس استان اصفهان که در دبیرستان دخترانه »آسیه«، منطقه 6 آموزش و 
پرورش برگزار شد اظهار کرد: امروز همزمان در 5 هزار واحد آموزشی استان اصفهان، زنگ بازگشایی مدارس 

را خواهیم نواخت که تقارن زیبایی با آغاز هفته دفاع مقدس و ...
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کارگاه دو روزه عملی و  کاربردی
عکاسی دیجیتال از سیر تا پیاز
مدرس سیامک تراکمه زاده

5 و 6 مهرماه 1397

گالری امروز
سه گانه رنج بازیگوشانه

 23 شهریور الی 23 مهرماه
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چهره

عصر بود که حجم آتش کم شد. با دوربین به نقطه ای رفتم که دید بهتری روی کانال 

داشــته باشــم. آنچه می دیدم باور نکردنی بود. از محل کانال فقط دود بلند می شد و 

مرتب صدای انفجار می آمد؛ اما من هنوز امید داشــتم. با خودم گفتم: ابراهیم شرایط 

بسیار بدتری از این را هم سپری کرده است. نزدیک غروب شــد. دوباره با دوربین به 

کانال نگاهی انداختم. احساس کردم از دورچیزی پیداست و در حال حرکت است. با 

دقت بیشتری نگاه کردم.کامال مشخص بود، سه نفر در حال دویدن به سمت ما بودند 

و در طول مسیر، مرتب زمین می خوردند و بلند می شدند و زخمی و خسته به سمت ما 

می آمدند. معلوم بود از کانال می آیند. فریاد زدم و بچه ها را صدا کردم. به بقیه هم گفتم 

تیراندازی نکنید. باالخره آن سه نفر به خاکریز ما رسیدند. پرسیدم: از کجا می آیید؟ 

تواِن حرف زدن نداشتند. یکی از آن ها آب خواست. سریع قمقمه را به او دادم. دیگری 

هم از شدت ضعف وگرسنگی بدنش می لرزید و سومی بدنش غرق در خون بود. وقتی 

سرحال آمدند، گفتند: از بچه های »کمیل« هستند. با اضطراب پرسیدم: بقیه بچه ها 

چی شدن؟ درحالی که یکی از آن ها ســرش را به سختی باال آورد، گفت: فکر نمی کنم 

کسی غیراز ما زنده باشد. هول شده بودم. دوباره و با تعجب پرسیدم: این پنج روز چه 

جوری مقاومت کردید؟ باهمان بی رمقی جواب داد: زیر جنازه ها مخفی شده بودیم؛ 

اما یکی بود که این پنج روز، کانال را سر پا نگه داشته بود. عجب آدمی بود! یک طرف 

آر.پی.جی می زد و یک طرف، تیربار شلیک می کرد. یکی از آن سه نفر پرید توی حرفش 

و گفت: آذوقه وآب را پخش می کرد و به مجروح ها می رســید. اصال این پسر خستگی 

نداشت.گفتم: مگر فرمانده ها ومعاون های دوتا گردان شهید نشدند؛ پس از کی داری 

حرف می زنی؟ گفت:یه جوونی بود که نمی شــناختیمش، موهایش این جوری بود...، 

لباسش اون جوری بود و چفیه و... داشت. گویا روح از بدنم جدا شد؛ سرم داغ شده بود، 

آب دهانم را قورت دادم. اینها همه مشــخصه های »ابراهیم« بود. با نگرانی نشســتم 

ودستانش را گرفتم وگفتم:آقا ابراهیم االن کجاست؟ گفت: تا آخرین لحظه که عراق 

آتش می ریخت، زنده بود و به ما  می گفت:تا می توانید سریع بلند شوید و تا کانال را زیر و 

رو نکرده اند، فرار کنید. یکی از آن سه نفر هم گفت: من دیدم که زدنش. با همان انفجار 

اول افتاد روی زمین. این گفته ها آخرین اخباری بود که از »کانال کمیل« داشتیم و تا 

به حال حتی جنازه ای هم از ابراهیم پیدا نشده است؛ او همیشه دوست داشت گمنام 

 
شهید شود.

شهیدی که نه سردار بود و نه فرمانده گردان، ولی زندگی اش حکایت ها و ماجراها داشت؛خورشیدی که در »فکه« جا ماند

سمیه مصور

»جاذبــه شــخصیت شــهید 

»ابراهیم هادی«، انســان را مثل 

مغناطیــس به خــودش جذب 

می کند. کتاب شهید هادی را که 

خواندم، تا مدتی دلم نمی آمد آن 

را به قفســه کتاب ها برگردانم. 

شخصیت برجســته ای که سردار 

هم نیست، حتی فرمانده گردان هم 

نیست؛ اما حکایت ها  و  ماجرا ها 
دارد«.  

روایــت دلدادگی مقــام معظم 

رهبری نسبت به شــهید هادی، 

شاید بهترین دلیل برای معرفی این 

شهید بزرگوار به عنوان چهره این 

هفته باشد؛ آن هم در هفته ای که 

به نام زیبای »دفاع مقدس« مزین 

شده است.

 اگرچه جنگ همیشــه چهره ای 

کریه و زشــت دارد و ســایه ای 

از تــرس و وحشــت را بردل ها 

میانــدازد و تلخــی آن کام 

تاریخ را تــا ابد زهــر می کند، 

اما در طی دوران هشــت ســال 

دفاع مقدس، شخصیت هایی بروز
 
کردند که عطر معنویِت برخاسته 

از تقوا و اخالص آن ها، لحظه هایی 

را رقم زد که تاریخ تا قیامت غبطه 

آن را می خورد.

شــخصیت هایی چون شــهید 

»ابراهیــم هادی« کــه راه های 

عشــق وعرفان را پیش از جنگ 

در پس کوچه های شــهر گذرانده 
 
بودند و در گمنامی، منشــا اثرات 

بزرگی شــدند؛ اثراتی که دنباله 

آن ها تا سال های بعد نیز کشیده 
 
شــد؛ به طوری کــه ابراهیــم 

می شــود نــام تمام شــهدای 

مدافــع حــرم، شــهدایی که 

بســیاری از آنها جنگ را ندیده 
 
بودند، اما همچــون رزمندگان 

دفاع مقدس بــرای دفاع از حریم 

»والیــت«،  از بذل جــان دریغ 
نورزیدند.

کار عملیات گره خورده بود و باید ارتفاعات فتح  می شد. خودش 

را به بلندی رســاند و هنگام اذان صبح بدون هیچ گونه ترس و 

استرسی، رو به دشمن شروع به اذان گفتن کرد. صدای اذانش که 

پیچید، تیری رها شد و  به کتفش برخورد  کرد که آسیبی ندید؛ 

اما در همین لحظات هجده نفر عراقی  به سمت بچه های ما آمدند 

و خودشان را تحویل دادند و اسیر  شــدند. زمانی که علت این 

این کار را از آنها سوال کردند، گفتند: به ما گفته بودند ایرانی ها 

مجوس هستند، اما با شنیدن صدای اذان فهمیدیم که ایرانی ها 

اهل نمازند؛ درحالی که فرماندهان ما اهل خوردن مشروبات و 

کارهای ناپسند هســتند. اذان ابراهیم این عراقی ها را تا جایی 

پیش برد که سال ها بعد، آن ها در »گردان توابین« با عراقی ها 

جنگیدند. آن ها دشــمنانی بودند که ابراهیم ُحرشــان کرده

 بود. 

اول اردیبهشت ماه ســال ۱۳۳۶ در محله »شهید سعیدی« 

حوالی »میدان خراســان« بــه دنیا آمــد و چهارمین فرزند 

خانواده بود. در نوجوانی طعم تلخ یتیمی را چشــید، از آنجا 

بود که همچون مــردان بزرگ زندگی را پیــش برد. ابراهیم 

دوران دبستان را به مدرســه طالقانی رفت و دبیرستان را نیز 

در مدارس ابوریحان و کریم خان گذراند. در سال ۵۵ توانست 

به دریافت دیپلم ادبی نائل شــود. از همان سال های پایانی 

دبیرستان، مطالعات غیردرســی را نیز شروع کرد؛ حضور در 

هیئت جوانان وحدت اسالمی و همراهی و شاگردی مرحوم 

عالمه »محمدتقی جعفری« بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم 

موثر بود. همزمان با تحصیل علم به کار در بازار تهران مشغول 

بود و پس از انقالب در ســازمان تربیت بدنــی و بعد از آن به 

آموزش پرورش منتقل شد. ابراهیم همچون معلمی فداکار به 

تربیت فرزندان این مرز وبوم مشغول شد.

ورزش را با ورزش پهلوانی یعنی »ورزش باستانی« شروع کرد. 

در »والیبال« و»کشتی«  نظیر نداشت. هرگز در هیچ میدانی پا 

پس نکشید و مردانه ایستاد. می گفت: »اگر ورزش را برای خدا 

انجام دهید عبادت اســت، اما به هر نیت دیگری که باشد، ضرر 

خواهید کرد.«

در سال ۱۳۵4 یک روز که برای تمرین وارد سالن شد، از دوستش 

شنید که می گفت: چقدر تیپ و هیکلت جالب شده ابراهیم. با 

این شلوار و پیراهن شیکی که پوشیدی و از ساک ورزشی هم که 

دستت هست، کامال مشخص است که ورزشکاری. اتفاقا زمانی 

که داشــتی توی راه می آمدی، دو تا دختر پشت سرت بودند و 

مرتب از تو حرف می زدند.

 اصال انتظار شنیدن چنین حرف هایی را نداشت؛ خیلی به فکر 

فرو رفت و از آن روز به بعد، پیراهن بلند و شلوار گشاد می پوشید؛   

هیچ وقت هم ساک ورزشی همراه نمی آورد و لباس هایش را داخل 

کیسه پالستیکی می ریخت. خیلی از بچه ها می گفتند: بابا تو دیگه 

چه جور آدمی هستی؟! ما باشگاه می آییم تا هیکل ورزشکاری 

پیدا کنیم و...، اما تو با این هیــکل روی فرمی که داری، این چه 

لباس هایی است که می پوشی؟ ابراهیم هم به حرف های آن ها 

اهمیتی نمی داد و می گفت: »اگر ورزش رو برای خدا انجام بدین 

عبادت است و اگر به هر نیت دیگری باشه ضرر خواهید کرد.«

سال اول جنگ بود.  به مرخصی آمده بود. با موتور از سمت میدان 

سرآسیاب به سمت میدان خراسان با دوستش  در حرکت بود؛ 

ابراهیم که عقب موتور نشسته بود، یک دفعه به دوستش گفت: 

وقت داری برویم دیدن یک بنده خدا؟با دوستش داخل یک خانه 

شد و چند بار یاا... گفت. وارد اتاق شد. چند نفری نشسته بودند. 

پیرمردی با عبای مشکی و کالهی کوچک بر سر، باالی مجلس 

بود. سالم کرد و در گوشه اتاق نشست. وقتی صحبت حاج آقا با 

یکی از جوان ها تمام شد، رو کرد به  ابراهیم و با چهره ای خندان 

گفت: آقا ابراهیم راه گم کردی؛ چه عجب این طرف ها! ابراهیم 

که سر به زیر نشسته بود، با ادب گفت: شرمنده حاج آقا، وقت 

نمی کنیم خدمت برسیم. وقتی اتاق خالی شد، حاج آقا رو کرد به 

ابراهیم و با لحنی متواضعانه گفت: آقا ابراهیم ما رو یه کم نصیحت 

کن! ابراهیم که از خجالت سرخ شــده بود، سرش را بلند کرد و 

گفت: حاج آقا تو رو خدا ما رو شرمنده نکنید؛ خواهش می کنم 

این طوری حرف نزنید. بعد گفت: ما آمده بودیم شما را زیارت 

کنیم. ان شاء ا... در جلســه هفتگی خدمت می رسیم. بعد بلند 

خداحافظی کرد و به بیرون رفت. حاج میرزا »اسماعیل دوالبی« 

کم کسی نبود؛ از اولیای خدا بود، ولی ابراهیم آن چنان شخصیت 

بزرگی داشت که از  او طلب نصیحت می کرد.

اذان ُحرساز

معلمی فداکار

کمی ما را نصیحت کنید

ورزش را برای خدا انجام می داد

کانال را یک تنه سرپا نگه داشته بود

فرمانده گروه چریکی شهید اندرزگو که به »سردار کمیل« 

و »پهلوان بی مزار« معروف شــده بود، آن چنان شخصیت 

خاص و بزرگی داشت که خواندن خاطراتش خیلی از افراد را 

متحول کرده است و دل نوشته های این افراد، حاال متن کتاب 

»سالم بر ابراهیم«  شده است. افرادی که وقتی تغییر یافتند، 

با نذر فرهنگی تالش کردند تا این کتــاب را به افراد دیگر 

هم برسانند تا تعداد بیشــتری از هموطنان با شهید هادی 

آشنا بشوند. نذرفرهنگی کتاب »سالم بر ابراهیم« حرکت 

فرهنگی زیبایی است که در بیشــتر گلستان های شهدای 

کشور به چشم می آید.

»آشنایی من با شهید بی مزار، ابراهیم هادی از نظر من یک 

چیزی فراتر از معجزه بود! معجزه ای که به من آموخت فضای 

مجازی، رنگ لباس و مدهای امروزی مهم نیستند؛ بلکه آنچه در این جامعه 

مهم است ازخودگذشتگی، انسانیت، رشادت و مروت اســت. این بنده حقیر در برابر همه کسانی که 

همانند شهید »ابراهیم هادی« هستند، سر خم می کنم و با افتخار این شهید را الگوی اخالق عملی 

خود معرفی می کنم. خودم را خوب می شناســم؛ از حاال به بعد این شهید را برادر خودم می دانم و هر 

موقع که یاد عدد 2۶ یا همان قطعه 2۶ افتادم، فاتحه ای برای همه شــهدای گمنام می خوانم. به قول 

رزمنده ها در جبهه »گیالن غرب«، ابراهیم فراتر از رزمنده ای است با خصایص »پوریای ولی«! من با 

خواندن این کتاب دلباخته این جمله شده ام: »شــهید ابراهیم هادی گمنام و غریب همانند مادرش 

حضرت زهرا)س( در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور.«

کتاب »ســالم بر ابراهیم« نوعی ابزار هدایت کننده برای من بود به گونه ای که راه را همچون چراغی 

فروزان برای من روشن ساخت و فانوسی بود که در ظلمات از آن استفاده کنم.

»خواندن این کتاب دریچه ای دیگر  برایم باز کرد و سعی خواهم کرد راه ایشان را ادامه دهم و در اعمال 

و رفتار مثل ایشان باشم؛ از جمله اینکه تصمیم دارم هر جمعه شب به زیارت حضرت عبدالعظیم)ع( 

رفته و دعای کمیل را ترک نکنم.«

یکی از مهم ترین کارهایی که در محل )خیابان ۱۷ شــهریور( 

انجام شد، ترسیم چهره »ابراهیم« در ســال۷۶ زیر پل اتوبان 

شهید محالتی بود. روزهای آخر جمع آوری مجموعه سراغ سید 

رفتم و گفتم: »آقا سید! من شنیدم تصویر شهید هادی رو شما 

ترسیم کردین درسته؟«

سید گفت: »بله! چطورمگه؟«  گفتم: »هیچی، فقط می خواستم 

از شــما تشــکر کنم چون با این عکس انگار ابراهیم هنوز توی 

محل هست و حضور داره.« سید گفت: »من ابراهیم رو نمی شناختم و برای کشیدن چهره او، چیزی 

نخواستم. اما بعد از انجام این کار به قدری خدا به زندگی من برکت داد که نمی تونم برات حساب کنم 

و خیلی چیزها هم از این تصویر دیدم.«  با تعجب پرسیدم: »مثال چی؟«

گفت: همون زمانی که این عکس را کشیدم و نمایشگاه جلوه گاه شهدا راه افتاد، یک شب جمعه خانمی 

پیش من آمد و گفت:»آقا! این شیرینی ها برای این شهید هست، همین جا پخش کنین.« فکر کردم 

که از فامیل های ابراهیم است، برای همین پرسیدم: »شما شهید هادی رو می شناسین.« گفت: نه؛ اما 

تعجب من رو که دید ادامه داد: »خونه ما همین اطراف هست، من تو زندگی مشکل داشتم. چند روز 

پیش وقتی شما داشتین این عکس رو می کشیدین، از اینجا رد  شــدم. با خودم گفتم: خدایا اگه این 

شهدا پیش تو مقامی دارن به حق این شهید مشکل من رو حل کن. من هم قول می دم نمازهام رو اول 

وقت بخونم. بعد هم برای این شهید که اسمش رو نمی دونستم فاتحه خوندم. باور کنید خیلی سریع 

مشکل من برطرف شد و حاال اومدم که از ایشون تشکر کنم.«

سید ادامه داد: »پارســال دوباره اوضاع کاری من به هم خورده بود و مشــکالت زیادی داشتم. یه بار 

که از جلوی تصویر آقا ابراهیم رد می شــدم، دیدم به خاطر گذشــِت زمان، تصویر زرد و خراب شده. 

من هم رفتم داربست تهیه کردم و رنگ ها رو برداشتم و شــروع کردم به درست کردن تصویِر شهید. 

باورکردنی نبود. درست زمانی که کار تصویر تموم شد، یک پروژه بزرگ به من پیشنهاد شد و خیلی از 

گرفتاری های مالی من برطرف شد.«  بعد ادامه داد: » این ها پیش خدا خیلی مقام دارند. حاالحاالها 

مونده که اون ها رو بشناسیم.کوچک ترین کاری که برای اون ها انجام بدی، خداوند سریع چند برابرش 

رو به تو برمی گردونه.« ) به نقل از یکی از دوستان شهید(

شهیدی که خیلی ها را متحول کرده است

حاجت گرفتن یک محل از شهید هادی
ابراهیم، نامی آشنا برای بچه هایی اســت که پس از جنگ به دنیا آمدند. »ابراهیم هادی« همچون نام و 

فامیلش همانند یک پدر مهربان و هدایتگر، چراغ راه نسلی شده است که بیشتر از هر چیزی به افرادی با 

مختصات شخصیتی او نیاز دارند.

شهدای »مدافع حرم« با الگوگیری از این شهید مفقوداالثر، بیشتر از هر زمان دیگری نامش را زنده کردند. 

گویی ابراهیم دوباره در میانه های دهه 90 از تونل زمان گذشته و در کالبد جوانانی با ویژگی هایی شبیه به 

او زنده شده است. بسیاری از شهیدان مدافع حرم، هادی را به عنوان دوست شهید خود برگزیدند و سعی 

کردند با مطالعه زندگی و ویژگی های رفتاری و شــخصیتی اش، از راه، سیره و منش او الگوگیری کنند. 

ابراهیم هادی مثل یک نور هدایتگر همیشه جاویدان، بر اثر گذشت زمان خاموش نمی شود و روح های 

تشنه و دنبال حقیقت را سیراب می کند.

شهید »سیدمصطفی صدرزاده« به عشــق ابراهیم هادی، نام جهادی  خود را »سید ابراهیم« گذاشت. 

مرتب کتاب ابراهیم را تهیه می کرد و می نوشت: »وقف در گردش« و به دیگران می داد. همچنین شهید 

»سیدمیالد مصطفوی« دیگر شهید مدافع حرم، هرطور بود در راهیان نور به کانال کمیل می رفت و با 

ابراهیمش خلوت می کرد.

شهید »حسین معزغالمی« نیز از شــیفتگان ابراهیم بود و هر هفته به مزار این شهید می رفت. شهید 

»عباس دانشگر« هر زمان یکی از اساتید دانشگاه که همرزم ابراهیم بود را می دید، از او می خواست چند 

جمله ای از ابراهیم بگوید. شــهید »هادی ذوالفقاری« نام جهادی  خود را گذاشته بود »ابراهیم هادی 

 

ذوالفقاری«.

شهید »علی امرایی« بیشتر کتاب هایی که درباره شهید هادی  نوشته شده را خوانده بود و در کنار مزار 

یادبودش، عکس یادگاری گرفته بود. شهید حاج »حمیداسداللهی« از عاشقان ابراهیم بود و روی برخی 

داستان های آموزنده او تمرکز خاصی داشت.

شهید »محمد کامران« که از هم محله ای های ابراهیم بود، او را الگوی خودش قرار داد و در مسیر ابراهیم 

قدم برداشت. 

شهید »مهدی نوروزی« ارادت قلبی به ابراهیم داشت. شهید »مرتضی عطایی« از مسئوالن فاطمیون نیز 

عاشق ابراهیم بود. بعدها از برکات حضور ابراهیم در جمع مدافعان حرم بسیار شنیدیم و آن ها عالقه مند 

به زندگی شهید شدند.

ابراهیم نام تمام شهیدان »مدافع حرم« است
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پس از فروپاشی نظام دو قطبی و نبود قطب دشمن 
 در میــان دیدگاه هــای روابط بین الملــل انتظار

 می رفت تا جنگ، جایگاه نازلی در میان کشــورها 
پیدا کند و در نتیجه آن، تجــارت جنگی نیز عمال 
فروبپاشــد؛ اما به دلیــل وزنه قــدرت اقتصادی، 
ایدئولوژیکی و سیاسی زیادی که جنگ می توانست 
برای آمریکا ایجاد کند، تالش شد تا مفهوم دشمن و 
جنگ از میان مفاهیم سیاسی کشورها از بین نرود، 
به همین دلیل تروریسم و مفهوم »ترور« جایگزین 
سوسیالیســم و کمونیسم از اندیشــه های قدرت 
جهانی شــد. هر چند امروز دنیا از خطر تک قطبی 
رها شده و به سوی دنیایی از قدرت های متوسط و 
موازی پیش می رود؛ اما همچنان مفاهیم بر گرفته 
از ترور می تواند منجر به هژمونی بیشتر آمریکا در 
دنیا و به خصوص منطقه حساس خاور میانه شود. 

عالوه بر خطر تروریسم برای منافع ملی آمریکا که 
پس از یازده سپتامبر به شــدت در نگاه امنیتی و 
دفاعی آمریــکا و افکار عمومی این کشــور جایگاه 
پر رنگی یافته اســت، حاال آمریکا بــرای گردش 
چرخ های اقتصــادی خود و جلوگیــری از بحران 
رکود نیازمند تروریسم و عواید نظامی ناشی از آن 
است. این مسئله از آن روی اهمیت دارد که بدانیم 
آنچه هر بار آمریکا را از چنــگال رکود نجات داده، 
آغاز یک جنگ در گوشه ای از دنیا بوده است. حاال 
عالوه بر آمریکا برخی از کشورهای اروپایی از جمله 

 انگلیس و آلمان نیز به شدت به اقتصاد جنگ وابسته
 شده اند و البته فروش سالح هایشان طی ده سال 
اخیر به خصوص در بازار ســیاه و یا به صورت های 
رسمی به کشــور های عربی آنقدر ســود آور بوده 
اســت که به راحتی نتوانند از آن بگذرند، به همین 
دلیل اغلب کار شناسان روابط بین الملل معتقدند 
جنگ افروزی آمریــکا و غرب همواره در گوشــه 
ای از جهان ادامــه خواهد یافت. ایــن را می توان 
از بررســی پروســه های درگیری های نظامی طی 
دو دهه اخیر در آفریقا و آســیا فهمید. پروژه های 
جنگی در افغانستان، عراق، ســوریه و حاال به نظر 

می رســد در آســتانه مرزهای ایران با فعال شدن 
گروهک های کوچک تروریستی نشانه های شروع 
یک جنگ دیگر خواهد بود. روند جنگ های نیابتی 
به خصوص از ســال 2006 و پس از فروپاشی طرح 
»خاورمیانه جدید«، سرعت بیشتری گرفت و آنچه 
امروز در سوریه و یمن شاهد آن هستیم، بخشی از 
این پازل به شمار می آید. عالوه بر این آمریکا در ماه 
های اخیر جنگ تجاری همه جانبه ای را با چین و 
اروپا آغاز کرده است، مسئله ای که با جواب متقابل 
رقبای اقتصادی به آن می تواند چالش جدی بر سر 
راه تجارت کاالیی این کشــور ایجاد کند و باز هم 

این تجارت تسلیحات  اســلحه است که باید بخش 
بزرگی از بار تجاری آمریکا را به دوش بکشد. آمریکا 
به خوبی توانسته اســت با باال نگه داشتن احتمال 
درگیری در خاورمیانه، نوعی رقابت تسلیحاتی در 
منطقه راه بیندازد که بر اســاس آمار کشــورهای 
عربی را به عنوان اصلی ترین مشــتری تسلیحات 
نظامی و این کشور را به بزرگ ترین صادر کنندگان 
سالح دنیا تبدیل کند. تنها در سال گذشته، واردات 
 اســلحه در عربستان ســعودی ۵۴ درصد افزایش

 یافته است.
همچنین بزرگ تریــن قرارداد تســلیحاتی تاریخ 
جهان سال گذشته در ریاض امضا شد. این قرارداد 
۴60 میلیارد دالر برای ســعودی ها هزینه داشت. 
بخشــی از آن که به ارزش ۳۵0 میلیارد دالر است 
برای مدت ۱0 ســال بوده و بخــش ۱۱0 میلیارد 
دالری به صورت آنی و در جریان سفر دونالد ترامپ 
به عربستان عملیاتی شد. ایتالیا، کرواسی، سوئد و 
بلژیک از دیگران کشــورهای اروپایی صادرکننده 
اسلحه به عربستان هســتند. بر اساس آمار، آمریکا 
طی پنج سال گذشته، ۳۴ درصد فروش سالح جهان 
را به خود اختصاص داده است. روسیه با 20 درصد 
و فرانســه با 6/7 درصد به ترتیب دومین و سومین 
صادرکننده اسلحه در جهان معرفی شده اند. این آمار 
به خوبی نشان می دهد که تقویت گروه های کوچک 
تروریستی و حمایت از آنها چطور می تواند منجر به 
ایجاد دستاوردهای بزرگ سیاسی و اقتصادی برای 

آمریکا و اروپا شود. 

دیدار سران نظامی چین  با آمریکا 
به تعویق افتاد

وزارت دفــاع چین خبــر داد که در اعتــراض به 
تحریم های جدید آمریکا علیه ارتش چین، ســفر 
فرماندهــان نظامی این کشــور به آمریــکا لغو و 
گفت وگوهــای نظامی فعال به تعویــق می افتد.به 
نوشــته خبرگزاری »رویترز«، چین در اعتراض به 
تصمیم آمریکا برای تحریم بخش توسعه تجهیزات 
ارتش چین، دیدار فرماندهان نظامی دو کشور را فعال 
لغو کرده است. آمریکا گفته بود دلیل تحریم بخش 
توسعه تجهیزات ارتش چین، اقدام پکن برای خرید 
جنگنده های روسی و سامانه موشکی زمین به هوا 

از روسیه است.

 نخستین زن عراقی
 نامزد ریاست جمهوری می شود

یکی از نمایندگان زن ســابق عــراق، از قصد خود 
برای نامزدی پست ریاست جمهوری در این کشور 
به عنوان نخستین زنی که این پســت را به دست 
می گیرد، خبر داد.»سروه عبدالواحد« نماینده سابق 
فراکسیون »التغییر« اظهار داشت: من نامزدی خود 
را برای پست ریاست جمهوری اعالم می کنم تا در 
مسیر شکستن قاعده سهمیه بندی حرکت کنیم.وی 
در ادامه افزود: امیدوارم که بتوانم به هدف خود برای 
رسیدن به پست ریاست جمهوری به عنوان نخستین 
زن دست یابم.»عبدالواحد« پیش تر در زمینه رسانه 

فعالیت می کرد و بعدها وارد میدان سیاست شد.

اعتراض به نابرابری دستمزدها 
در سوئیس

هزاران نفر با راهپیمایی در» برن«، برابری دستمزدها 
بین مردان و زنان را خواستار شدند.معترضان هشدار 
دادند اگر نمایندگان پارلمان ســوئیس شــکاف 
حقوق ها را اصالح نکنند، زنــان اعتصاب خواهند 
کرد.»یونیا « که بزرگ ترین اتحادیه در ســوئیس 
اســت، در بیانیه ای اعالم کرد زنان »از جنســیت 
زدگی و تبعیض خســته اند، از نابرابری دستمزدها 
خســته اند«.برابری جنسیتی از ســال ۱98۱ در 
قانون اساسی سوئیس گنجانده شده است.این در 
حالی اســت که زنان همچنان به طور متوسط 20 
درصد کمتر از مردان در این کشور ثروتمند حقوق 
 دریافت می کنند؛ رقمی که یونیا آن را »شرم آور«

 می خواند.

 نمایش عجیب نتانیاهو 
در سازمان ملل درباره ایران

یک مقام نزدیک به نخســت وزیر اسرائیل گفته 
است، نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی 
قصد دارد اطالعات شگفت انگیزی درباره ایران ارائه 
کند. او  قرار است سه شنبه به نیویورک پرواز کند و 
در حاشیه نشست مجمع عمومی با دونالد ترامپ، 
رییس جمهور  آمریکا دیدار داشته باشد.اطالعات 
شگفت انگیز نتانیاهو در سازمان ملل علیه ایران، 
احتماال نسخه ای به روز شده از کاریکاتور مضحکی 
است که چند ســال قبل درباره برنامه هسته ای 
ایران در صحن سازمان ملل به نمایش گذاشت و 

موجبات تمسخر او و اسرائیل را فراهم آورد.

 دیدار »کری« با ظریف
 به شکایت رسید

سناتور فلوریدا از وزارت دادگستری آمریکا خواست 
تا تحقیقاتی مبنی بــر مالقات های خصوصی جان 
کری با محمدجواد ظریف انجام دهد. »مارکو روبیو« 
در نامه ای از وزارت دادگســتری آمریکا درخواست 
کرد تا مشــخص کند که آیا جان کری، وزیر امور 
خارجه پیشــین آمریکا، قانون لوگان و قانون ثبت 
عوامل خارجی را نقض کرده است یا نه. این قوانین 
مذاکرات اشخاص غیرقانونی را با دولت های خارجی 
منع می کنند. جان کــری، چندی پیش اعالم کرد 
طی  دو سال اخیر پس از ترک کاخ سفید سه، چهار 
بار در شهرهایی همچون نروژ، مونیخ و چند نشست 
بین المللی دیگر با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران مالقات کرده است.

سکه های وحشت در جیب آمریکایی ها
احضار سفرای سه کشور 
اروپایی به وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفرای هلند، 
دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر، 
شنبه شب به وزارت امور خارجه احضار شدند.

بهرام قاســمی افزود: در جریــان این احضارها 
که به صورت جداگانه توســط مدیرکل اروپای 
وزارت امور خارجه صورت گرفت، به دیپلمات 
های ارشــد هلندی و دانمارکی درمورد اقامت 
برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که 
مسبب جنایت روز شنبه در اهواز بوده اند، شدیدا 
اعتراض شــد. وی ادامه داد: به سفرای هلند و 
دانمارک تاکید شد که جمهوری اسالمی ایران 
پیش از این در مورد اقامت این افراد در کشورهای 
مذکور هشــدار داده و خواهان دســتگیری و 
محاکمه آنان بوده است. این پذیرفتنی نیست 
تا زمانی که افراد این گروهک تروریســتی در 
خاک اروپا مرتکب جنایت نشده اند در فهرست 
تروریستی اتحادیه اروپا قرار نمی گیرند.قاسمی 
گفت: مدیر کل اروپــای وزارت امور خارجه به 
ســفرای هلند و دانمارک تاکید کرد انتظار می 
رود دولت های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه 
این اقدام تروریستی، مسببان جنایتکار و همه 
مرتبطــان با آنها را بــرای حضــور در دادگاه و 

محاکمه عادالنه به ایران مسترد کنند. 

 شکایت از دو نماینده 
در دستورکار هیئت نظارت

ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس گفت: شــکایت تعدادی از نمایندگان 
از »پروانه سلحشوری« و »غالمرضا حیدری« 
نمایندگان تهران به دلیل نطق اخیرشــان به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به آخرین 
جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار 
داشت:بعداز جلسه علنی سه شنبه ۱۳ شهریور، 
شــکایت جمعی از نمایندگان مجلس از پروانه 
سلحشــوری و غالمرضا حیــدری نمایندگان 
تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس به دلیل ســخنانی که در نطق میان 
دســتور خود داشتند، واصل شــد. سخنگوی 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تاکید 
کرد: به دلیل تعطیالت دوهفته ای مجلس هنوز 
جلسه ای برای رسیدگی به این شکایت تشکیل 

نشده است. 

 تحویل استیضاح »آخوندی«
 به هیئت رییسه مجلس

طراح اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی گفت: 
اســتیضاح عباس آخوندی به هیئت رییســه 
مجلس تحویل داده شد.»سیدمهدی فرشادان« 
با اعالم اینکه طرح اســتیضاح عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرســازی با حدود ۵0 امضا تقدیم 
هیئت رییســه مجلس شده اســت، گفت: این 
طرح استیضاح، دارای ۳2 بند و محور بوده و تمام 
مشکالت و مطالبات را در بر می گیرد. وی افزود: 
بر اساس برنامه ریزی و زمان بندی، هیئت رییسه 
مجلس، طرح استیضاح آخوندی را به کمیسیون 
عمران ارجاع داده و در نهایت طرح پس از بررسی 
یک هفته ای کمیسیون و در صورت عدم اقناع 
اســتیضاح کنندگان، به صحــن علنی خواهد 
آمد. محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
به دالیلی شامل  وضعیت بســیار نامناسب زیر 
ســاخت جاده ای و ریلی کشور،  وضعیت بسیار 
نامناسب احداث و ساخت راه های روستایی در 
زمان مسئولیت ایشان،  محدود کردن اختیارات 
معاون راه های روستایی و ادغام این معاونت در 

سایر بخش ها و... عنوان شده است.

لغو روادید برای ورود اتباع 
عمان به ایران

ســفیر ایران در عمان اعالم کرد: هیئت وزیران 
مقررات لغو روادید یک طرفــه برای ورود اتباع 
عمان به ایــران را ابــالغ کرد.محمدرضا نوری 
شاهرودی  اعالم کرد: هیئت وزیران مقررات لغو 
روادید یک طرفه برای ورود اتباع عمان به ایران را 
ابالغ کرده و قرار است تا ۱0 روز آینده اجرا شود.

 محسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

رییس مجلس شــورای اســالمی، نمایــش انبوه 
سالح های مدرن در رژه امســال نیروهای مسلح 
را مانور اقتدار و اســتقالل جمهوری اسالمی ایران 
عنوان کرد و گفت: این صحنه بــرای قدرت های 
چپاولگر قابل تحمل نیست و به همین دلیل دست 
به عملیــات جنایتکارانه در اهــواز زدند.الریجانی 
ادامه داد: امســال حجم انبوه ســالح های مدرن، 
مانور اقتدار و اســتقالل کشــور بــود، این صحنه 
برای قدرت هــای چپاولگر قابل تحمل نیســت.

وی اظهارداشــت: سال هاســت با تبلیغات وسیع 
در جهت اخاذی کشــورهای منطقــه این تئوری 
را دنبال می کنند که ایــران را به خاطر حمایت از 
کشورهای منطقه، تحریم نظامی کردیم و با خرید 
ســالح های مدرن از آمریکا مــی توانید در مقابل 
قدرت محدود و تحریم شده ایران بایستید.رییس 
مجلس دهم خاطرنشــان کرد: هدف آنان عالوه بر 
 اخاذی، تسلط رژیم صهیونیستی به این کشورهای

 فالکت زده است.

اقتدار ایران برای چپاولگران 
قابل تحمل نیست

رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور روحانی در کالس درس
بازنشستگان می توانند مشاور پاره وقت شوند

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام در 
واکنش به حادثــه تروریســتی در اهواز اعالم 
کرد: پشیمانی ســختی در انتظار تروریست ها 
و حامیان آنهاست. محســن رضایی در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: تروریســت ها در 
ســالروز حمله صدام به ایران، با کشتار مردم، 
جشن خون گرفتند. ما جشــن آنها را به عزایی 
پشیمان کننده تر از عقوبت صدام و داعش تبدیل 
خواهیم کرد. از وزارت خارجــه انتظار می رود 
در اسرع وقت از کشــورهایی که تروریست ها 
درآنجا حضور دارند، آنها را تحویل بگیرد و به آن 
کشورها اطالع دهد که عواقب هر نوع تاخیر به 
عهده آنهاست. رضایی همچنین نوشت: »مشاور 
بی خرد و خودفروختــه ولیعهد ابوظبی با نقض 
آشکار قوانین بین الملل بر دخالت بیگانگان در 
حادثه تروریستی اهواز صحه گذاشت، پشیمانی 

سختی در انتظار اوست«.

 جشن تروریست ها را
 به عزا تبدیل می کنیم

موسوی 
رییس فراکسیون جوانان: 

مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، خبر دســتور توقف جلسات کمیسیون 
پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و امور ایثارگران 
را تکذیب کــرد. غالمرضا طائبی بــا تکذیب خبر 
»دستور رییس جمهور به رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران مبنی بر توقف جلســات کمیسیون های 
پزشــکی تعیین درصد تا دو ماه آینده« بیان کرد: 
هیچ گونه افزایش تقاضا و هجومی برای تجدیدنظر 
درصد جانبازی ثبت نشــده اســت و دستوری نیز 
مبنی بر توقف کار کمیسیون پزشکی تعیین درصد 
ابالغ نشــده و کمیســیون های بنیاد مانند سابق 
در تهران و اســتان های دیگر در حــال برگزاری 
هستند.مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد بار دیگر 
تاکید کرد: با سازوکارهای طراحی شده اعمال نفوذ 
برای افزایش درصد جانبــازی بدون ارائه مدارک و 
مستندات قانونی امکان پذیر نیست و بنیاد شهید و 
امور ایثارگران هیچ گونه توصیه و اعمال فشاری را 

برای افزایش درصد جانبازی نمی پذیرد.

افزایش تقاضا برای تجدیدنظر 
درصد جانبازی ثبت نشده است

مدیرکل کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید: 

رییس فراکســیون جوانــان با بیــان اینکه 
فدراســیون ها،  شــهرداران و اســتانداران 
در دایره شــمولیت قانون منع بــه کارگیری 
بازنشستگان قرار می گیرند، گفت: تا 2۴ آبان 
باید بازنشســتگان جابه جا شــوند؛ البته آنها 
می توانند به عنوان مشــاور پاره وقت به ادامه 
کار بپردازند.وی تاکید کرد: نه تنها شهردارها 
بلکه بسیاری از افراد شامل این قانون می شوند 
و نیازی نیست تا 2۴ آبان یعنی اتمام مهلت دو 
ماهه صبر کنند. آنهایی که در دایره شمولیت 
این قانون قــرار می گیرند، مــی توانند زودتر 
جابه جا شوند.نماینده تهران در ادامه در مورد 
استفاده از بازنشستگان در پست مشاور گفت: 
اگر فردی بازنشسته شده باشد نمی تواند به طور 
تمام وقت مشاور باشد؛ البته برخی از دستگاه ها 
به مشاور نیاز دارند لذا می توانند از بازنشستگان 

به عنوان مشاور پاره وقت استفاده کنند. 

بازنشستگان می توانند مشاور 
پاره وقت شوند

پیشخوان

بین الملل

در حالی که طراح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از 
استعفای شریعتمداری داده بود؛ اما وزارت صنعت در اطالعیه ای 
اعالم کرد اســتعفای وزیر صنعت صحــت ندارد.روابط عمومی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با صــدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از اساس صحت ندارد.در این اطالعیه آمده 

است مرجع اطالع رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص 
است و اینکه رسانه های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای 
دولت مسئله جدید ایجاد کنند، مورد انتظار نیست و امیدواریم 
به جای ایجاد شائبه و افزایش مشــکالت، با همیاری و همکاری 
بین قوا و مسئولین تمرکز بر رفع مشکالت مردم قرار گیرد. این 
در حالی اســت که پیش از این نماینده مــردم تبریز در مجلس 

گفته بود که رییس جمهور بــرای اینکه از طرح این موضوعات از 
سوی نمایندگان در پیشــگاه ملت جلوگیری کند، ترجیح داد با 
اســتعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کند. وی افزود: 
در واقع رییس جمهور نمی خواســت ضعف هــای این وزارتخانه 
 و دولــت در  مدیریت تخصیص ارز و مشــکالت تولید به آگاهی 

ملت برسد.

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
استعفای شریعتمداری تکذیب شد

  چرا حضور تروریسم در خاورمیانه به نفع آمریکا و اروپاست؟  

ما محکم ایستاده ایم

گاف داعش در پذیرش حادثه اهواز
در حالی که پیش تر یک گروهک تروریستی تجزیه طلب، مسئولیت حمله تروریستی به رژه اهواز را بر عهده گرفته 
بود، العربیه به نقل پایگاه خبری داعش از به عهده گرفتن این حمله تروریستی توسط این گروه تروریستی خبر داد.
با این وجود، داعش فیلم یا عکسی که نشانه وابستگی مهاجمان به این گروه باشد منتشر نکرده است.در ساعات 
ابتدایی بعد از انجام این عملیات، جنبش تروریستی االحوازیه، مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت؛ اما ساعاتی 
بعد گروه تروریستی داعش مدعی شد که کار آنها بوده است. در بیانیه ای که از سوی خبرگزاری تروریستی داعش 
منتشر شد اما یک اشتباه فاحش وجود داشت. داعش ادعا کرده بود که نیروهای این گروه این عملیات در اهواز 
را در حضور رییس جمهوری ایران انجام داده اند. این درحالیست که آقای روحانی، برای مراسم روز ۳۱ شهریور 
در تهران حضور داشت. بررسی سوابق داعش در عملیات های تروریستی در سراسر جهان نشان می دهد که این 
گروه معموال خیلی سریع مسئولیت هر نوع عملیات مسلحانه در هر جای جهان را بر عهده می گیرد، هرچند که 

بعد از چند ساعت مشخص می شود، آن عملیات اساسا بی ارتباط با داعش بوده است.

تعداد همراهان روحانی در سفر به نیویورک  اعالم شد
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان صبح دیروز به منظور شرکت در اجالس عمومی سازمان 
ملل عازم نیویورک شد.یکی از مسائلی که درباره این ســفر در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، موضوع 
تعداد همراهان رییس جمهور است که در این باره »بهمن حسین پور« معاون تشریفات رییس جمهور در پاسخ 
به برخی حواشی به وجود آمده گفته بود:» در سفر امسال نیز هیئت رسمی همراه وی 6 نفر بوده و همراهان 
رییس جمهوری شامل تیم حفاظت، تشریفات و رسانه ای به میزان کمتر از یک چهارم همراهان رییس جمهور 
دولت های نهم و دهم است«.حاال معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهور در توییتی با کنایه به 
تعداد همراهان رییس  دولت های نهم و دهم در سفرهای خود به نیویورک نوشته است: »کل کاروان رییس 
جمهور در سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۴0 نفر است. از هیئت رسمی 
و همراه، تا تیم حفاظت و رسانه و تشریفات. این تعداد محدود طی دهه های گذشته بی سابقه است. نه از صد 

نفر و نه از دو میلیون دالر کذایی خبری نیست!«

چهره ها

اهواز در خون

پاســخ کوبنــده برای 
تروریست ها

صبح خونین در اهواز

علیرضا کریمیان
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توزیع سبد حمایتی کاال در فروشگاه های زنجیره ای آغاز شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

آشنایی با مالیات بر ارزش 
افزوده

مالیــات، انتقال بخشــی از درآمــد جامعه به 
دولت محسوب می شود که دولت ها این مبالغ 
پرداختی را برای جبران هزینه هایی که برای 
جامعه و مردم انجام می دهند، مصرف می کنند. 
مالیات، پرداختی بالعوض محسوب می شود که 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد. 
در یک عبارت کلی ، دستگاه مالیاتی دولت ها، 
اولین شریک در تجارت شما تلقی می شوند که 
حتی قبل از تقسیم سود بین شرکا، سهم خود 

را مطالبه و دریافت می کنند.
در کشورهای توسعه یافته، مالیات نقش اصلی 
را در تامین بودجه دولت ایفــا می کند، از این 
رو نســبت مالیات به تولیــد ناخالص داخلی 
در برخی از این کشــورها تا 45 درصد نیز می 
رسد. در ایران نیز با تغییر سازوکار محاسبات 
مالیاتی و تقویت اطالعــات دولت نرخ باالیی 
از بودجه ساالنه کشــور به درآمدهای مالیاتی 
اختصاص پیدا کرده اســت، به همین منظور 
برای کلیه فعاالن اقتصادی شــناخت، اطالع 
از قوانین و وظایف خود نســبت به ارگان های 
دولتی جزو اهم مسائل است. یکی از مهم ترین 
منابع مالیاتی که در کشور ایران براساس قانون 
اخذ می شــود، مالیات بر ارزش افزوده اســت 
که در ادامه به بررسی مالیات بر ارزش افزوده 

می پردازیم.
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف 
اســت که هم اکنون در بیش از 160 کشــور 
جهان به اجرا درآمده است. کشورهای فرانسه 
و آلمان از جمله اجراکنندگان اولیه این مالیات 
بوده و در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا همه 
این مالیات را پذیرفته و به اجرا گذاشــته اند. 
کشــورهای نامزد عضویــت در اتحادیه اروپا 
نیز همه به پذیرش و اجرای ایــن نوع مالیات 

التزام دارند.

بازار

کوله پشتی پسرانه

نایب رییس اتاق بازرگانی: 
بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای 
همسایه را نباید از دست داد

نایب رییس اتاق بازرگانی، الزمــه برنامه ریزی 
برای رســیدن به موفقیت در فعالیت اقتصادی 
را داشــتن ثبات عنوان کرد و گفت: بی ثباتی ها 
منجر به توقف تولید می شــود.مصطفی روناسی 
اظهار داشــت: فعاالن اقتصــادی در تمام دنیا 
برای موفقیت خود نیاز بــه برنامه ریزی دارند و 
برنامه ریزی نیز نیازمند وجود ثبات اســت.وی 
گفت: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی باید بدانم 
طی شش ماه آینده وضعیت کشور به چه گونه ای 
است، ارز چه قیمتی دارد و روابط مان با کشورهای 
دیگر به چه شکلی اســت.این فعال اقتصادی با 
بیان اینکه اگر ثبات نباشد برنامه ریزی نمی توان 
انجام داد و کارها به نوعی آنی می شود و کارهای 
آنی نیز برای اقتصاد و تولید جوابگو نیست، اظهار 
داشت: فعاالن اقتصادی نســبت به آینده نگران 
هســتند و نمی توانند برنامه ریزی کنند مثال اگر 
خواهان بســتن قراردادی هســتند بدانند سه 
ماه آینده قیمت مواد اولیه، فوالد و پتروشــیمی 
 چقدر اســت؛ اینها در نتیجه باعث توقف کارها 

می شود.
وی تصریح کرد: امیدوار هســتیم دولت به بازار 
آرامش دهد، ثبات در بازار ایجــاد کند و از همه 
مهم تر روابط بین المللی را اصالح کند. روناســی 
کشورهای همسایه را یک بازار بسیار بزرگ عنوان 
کرد و اظهار داشت: اگر نتوانیم به همسایگان خود 
صادرات انجام دهیم آن وقت می توانیم به آلمان 
صادرات کنیم؟ قطعا در وهله اول همسایگان مان 
بهترین هدف تجاری ما هستند، از دولت انتظار 
داریم که روابط تجاری با همسایگان را تقویت و 

اگر مشکالتی هست آنها را برطرف کند.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی 
اصفهان:

اصفهانی ها زاینده رود 
می خواهند، نه آب نما

 مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان 
با بیان اینکه کشــاورزان مخالــف بازچرخانی 
و لوله گــذاری آب برای جاری شــدن رودخانه 
زاینــده رود هســتند، گفــت: اگر دولــت توان 
بازگردانــدن حقابه های مردم را نــدارد، نباید با 
ایجاد آب نمایی در وســط شهر اصفهان، صورت 

مسئله خشکی زاینده رود را پاک کند.
اســفندیار امینی، در خصوص طرح بازچرخانی 
آب و جاری شدن زاینده رود از این طریق، اظهار 
کرد: طرح بازچرخانی آب و جاری شــدن آب در 
زاینده رود بــا این روش خالف قانــون و حقوق 

حقابه داران است.
وی افزود مردم اصفهان خواهان حقابه های خود 
هستند و دلیل نمی شــود با طرح ها و وعده های 
واهی که پایه علمی ندارد، افکار عمومی را  تحت 
شعاع قرار داد و جامعه کشاورزان را بر هم بریزیم.

مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان 
در خصوص اینکه اســتاندار اصفهان طی هفته 
گذشته تاکید بر اجرای طرح بازچرخانی آب برای 
جریان دوباره زاینده رود دارد، گفت: متاســفانه 
انگار استاندار اصفهان هنوز از شرایط آبی اصفهان 
به طور کامل بی اطالع اســت، چراکه این طرح 
علمی، فنی و قانونی نیست، از سوی دیگر آقای 
مهرعلیزاده جایگاه قانونی نســبت به اظهارنظر 

برای حقابه حقابه داران ندارد.
وی تصریح کرد: حریم و بستر رودخانه در راستای 
حفظ معبر آبی در مالکیت دولت اســت، اما اگر 
دولت توان بازگرداندن حقابه های مردم را ندارد، 
نباید با ایجاد آب نمایی در وســط شهر اصفهان، 

صورت مسئله خشکی زاینده رود را پاک کند.
امینی، هم چنین با تاکید بــر اینکه مطابق ماده 
96 قانون شــهرداری ها، اگر طرحی قرار باشــد 
در  محیط شــهری اجرا شود، مســئولیت آن با 
شهرداری هاســت، گفت: بر این اســاس متولی 
اجرای طرح بازچرخانی آب اســتانداری نیست، 
بنابراین نفس و شــیوه کار غیرقانونی اســت و 
کشاورزان اجازه اجرای چنین طرحی را نخواهند 
داد از سوی دیگر نیز شهرداری اصفهان مخالف 

اجرای چنین طرحی است.
وی با بیان اینکه کشــاورزان مخالف بازچرخانی 
و لوله گــذاری آب برای جاری شــدن رودخانه 
زاینده رود هستند، اظهار کرد: اجرای این طرح، 
موجب آسیب به حقابه های کشاورزان می شود 
و به طور مثــال وقتی 32 مترمکعــب  در ثانیه 
آب در سد آبشــار رها می شود هیچ گاه نمی توان 
به رســیدن آب به تاالب گاوخونی دل بســت، 
 بنابراین چطور با یک لوله می توان آب را به تاالب

 رساند.

کوله پشتی ساالر 

 40,000
تومان

کوله پشتی طرح 
برجسته ماشین 

 69,000
تومان

 کوله پشتی مدل
 Juventus طرح 3

 96,400
تومان

»گران فروشــی« کلید واژه ای است که این روزها 
زیاد شــنیده می شــود و حاال این موج که هم بار 
روانی دارد و هم مالی، در فضای مجازی هم به وفور 
دیده می شود آن هم در میان سایت های خریدی 
که برخــی از آنها جزو معتبرترین فروشــگاه های 
اینترنتی هستند. هر چند کسب و کارهاي اینترنتي 
و برخي از اســتارت آپ ها در بازار نوپا هستند؛ اما 
طي سال هاي اخیر رشد چشمگیري داشته و حاال 
دیگر از قالب استارت آپ خارج شده و فروشگاه هاي 
اینترنتي نامیده مي شــوند.  اکنون در فضاي ناامن 
اقتصادي و گراني ها، برخي فروشگاه هاي اینترنتي 
از فرصت استفاده مي کنند و قیمت کاالهاي موجود 
در انبارهاي خود را بســیار افزایش مي دهند که از 

قیمت واقعي آن دور مي شود.
گران فروشی به سبک دیجی کاال

 طی چند روز اخیر، مدارکی از گران فروشی کاالها 
در سایت معروف »دیجی کاال« خبرساز شد. برخی 
از اجناس ارائه شده در این سایت با تفاوتی چندین 
برابری نسبت به قیمت خرید درج شده روی کاال 
به فروش می رســد. حتی گفته می شــود برخی 
محصوالتی که در قسمت پیشــنهاد شگفت انگیز 
دیجی کاال ارائه می شــوند، قیمت شــان نسبت به 
قیمت قبلی سایت باالتر عنوان می شود و با تخفیفی 
که می گیرند، در واقع بــه قیمت حقیقی خود کاال 
می رسد. این گران فروشــی در روزهای اخیر و با 
باال رفتن تب و تاب خرید ملزومات و لوازم التحریر 
به وضوح در ســایت ها مشــاهده می شود. با یک 
جســت وجوی کوتاه در فروشــگاه  های اینترنتی 
مثل »بامیلو« و »دیجی کاال« با قیمت هایی کمی 
گران تر از بازار، نمایشگاه و مغازه ها مواجه شدیم؛ 
اما نکته جالب تخفیف های 70 و 80 درصدی بود 
که روی این اجناس اعمال شــده بود!قیمت یک 
بسته دوتایی پاک کن »فابر کاستل« که در حقیقت 
دانه ای 2000تومان اســت، 15هزارتومان بود که 
با تخفیف 55درصــدی به 6700تومان رســیده 
بود.یک بســته مدادرنگی 36رنگ فابرکاستل هم 
که در مغازه ها 75هزار تومان اســت به همراه یک 
پاک کن از همین برند که قیمتــش 2هزار تومان 
 است، در سایت دیجی کاال 99هزار تومان به فروش 

می رسد.

وقتی فیلترینگ هم نمی تواند مانع گران 
فروشی سایت ها شود

طی هفته های اخیر عالوه بر ســایت های فروش 
کاال برخی از سایت های فروش بلیت های هواپیما 
نیز متهم به گران فروشــی و ایجاد التهاب در بازار 
شــدند؛ عاملی که در نهایت به فیلتر شدن تعداد 
زیادی از این سایت ها منجر شد. هر چند که مدیر 
سایت علی بابا، یکی از فعال ترین سایت ها در زمینه 
فروش بلیت هواپیما، دراطالعیه ای مدعی شد که 
سایت های فروش بلیت نقشی در گران شدن بلیت 
پروازها نداشــته اند. به گفته مدیر سایت علی بابا، 
موضوع پیش آمده از این موضوع نشــأت شده بود 
که سایت ها به دلیل محدودیت های فنی ازسمت 
وب سرویس ایرالین، نرخ های تغییر یافته ایران ایر 
را با تاخیر زمانی بیشتری به روز رسانی می کردند 
و در نتیجه در زمــان تغییر نرخ هــای ناگهانی به 
نظر می رسید که سایت ها برخالف قوانین قیمت 
گذاری می کنند. حال با توجه به توضیح محدودیت 
های فنی موجود، مشخص شــد که گران فروشی 
از طرف ســایت های فروش اینترنتی نبوده است. 
پس از این توضیحات و در نهایت با ورود ســازمان 

هواپیمایی کشــوری پــس از حدود 48 ســاعت، 
دسترسی ســایت های متخلف به بلیت پروازهای 
ایران ایر مجددا برقرار شــد؛ اما با شروع تعطیالت 
پر ترافیک ماه آخر تابســتان، باز هم گران فروشی 

سایت های فروش بلیت خبر ساز شد.
موج سواری سایت ها در نوسان قیمت ها

شاید برای شما هم پیش آمده است که با قیمت های 
متفاوت یک کاال با ویژگی ها و کیفیت یکســان در 
چند فروشــگاه مواجه شــده اید. با گسترده شدن 
فروشــگاه های آنالین نیز قیمت کاالها به خصوص 
محصوالت الکترونیک با نوسانات مختلفی مواجه 
شده اســت. فروشــگاه هاي اینترنتي گاهي برای 
فروش بیشتر کاالهاي شان، رقابت کاذبي را میان 
خود ایجاد و با دستکاري قیمت ها رغبت بیشتري را 
در مصرف کنندگان و مخاطبان به وجود مي آورند؛ 
به این صورت سودهای سرشــاری را نصیب خود 
می کنند. دســتکاري قیمت ها به شکلي است که 
براي مثال یک فروشــگاه قیمــت کاالیي را 120 
هــزار تومان تعییــن مي کند و دیگــري با اندکي 
تغییر براي مثال 110 هــزار تومان قیمت گذاري 
مي کند،  این اقدام براي این فروشــگاه ها همچون 

برگ برند ه اي تلقی مي شــود؛ در حالي که قیمت 
کاالها بیش از قیمت واقعي تعیین شده است.  این 
پشــت پرده رقابت فروشــگاه هاي اینترنتي است 
که کمتر به آن توجه مي شــود. براي مثال برخی 
شــهروندان تهرانی برای خرید یک مدل لپ تاپ با 
اقدام جدید فروشندگان مواجه شده اند و تخلفاتی 
نیز در این زمینه مشاهده شــده که گران فروشی 
و عدم ارائه فاکتــور از جمله این تخلفات اســت. 
ارائه نکردن فاکتور خرید بــه عنوان تخلفی محرز 
شناخته می شود که این فروشــگاه ها به آن اقدام 
می کنند. خریداران شاکی می گویند، تفاوت قیمت 
حداقل 300 هزارتومانــی لپ تاپ ها در بازار بدون 
تفاوت و ویژگی خاص یا قطعات اضافه یا کارت های 
حافظه، اقدامی اســت که با آن موجه شــده اند و 
نمی دانند با این وضعیت چه کنند. از طرفي نظارتی 
بر سایت های غیر رسمی و شبکه های اجتماعی که 
اقدام به فروش اجناس قاچــاق می کنند نیز وجود 
ندارد. اگرچه سازمان های مختلفی وظیفه نظارت 
بر سایت های کسب وکار مجازی را دارند؛ اما با این 
وجود همچنان مي بینیم که این فروشــگاه ها کار 

خود را انجام مي دهند.

گران فروشی به سبک دیجیتال
کالهی که فروشگاه های اینترنتی بر سر مردم می گذارند؛

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح گردش و برقراری جریان آب در زاینده رود برای مواقع 
اضطراری و خشکسالی در اصفهان تدوین شد.حجت االسالم احمد سالک افزود: اصل این طرح برای زمان اضطراری 
و کمبود منابع آبی تعریف شــده، در غیر این صورت زمانی که آب به اندازه کافی موجود است باید آب در رودخانه 
تا تاالب بین المللی گاوخونی جریان داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه ماهیت این طرح، خوب است، تصریح کرد: 
اجرای این طرح بخشی از نیاز آبی استان را تامین می کند و اگر سایر کارشناسان و نمایندگان مجلس نظراتی برای 

تکمیل و بهبود آن دارند، مطرح کنند.

طرح گردش آب در 
زاینده رود برای مواقع 

اضطراری تدوین شد

نماینده اصفهان در مجلس:

ان
لم

پار

  عکس روز

رشوه به سبک شمالی!

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان:

کمبود کاال  در بازار فرش وجود ندارد
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان گفت: قیمت ابریشم وارداتی از کیلویی 400 هزار 
تومان در سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده و کار را برای بافندگان فرش سخت تر از 
قبل کرده است.»رحمت اله تجدد« در خصوص وضعیت فروشندگان فرش دستباف در اصفهان اظهار 
کرد: مهم ترین چالشی که این روزها فرش دستباف کشور و اســتان اصفهان را تهدید می کند، رشد 
یک باره قیمت ابریشم وارداتی از چین و ازبکستان است.وی در ادامه افزود: قیمت این کاال از کیلویی 
400 هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده و کار را برای بافندگان فرش 

سخت تر از قبل کرده است.
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان یادآور شــد: با این حال قیمت فرش دستباف در 
این مدت به دلیل عدم کشش بازار و قدرت خرید پایین جامعه، رشد چندانی نداشته و در مدت یک 
سال اخیر 30 درصد رشــد کرده که این رشد نیز ناگهانی نبوده اســت.تجدد خاطرنشان کرد: از این 
رو در بازار فرش، مسائل حادی چون جهش های قیمتی ســایر بازارها رخ نداده و متعاقبا التهابی نیز 
در بازار مشاهده نمی شود.تجدد، در خصوص کاهش مشــتریان خارجی نیز اظهار داشت: رفت وآمد 
توریســت ها نیز در بازار کاهش یافته؛ اما پیش تر نیز ارتباط مســتقیمی بین گردشگران خارجی و 
بازار فرش وجود نداشت. وی ادامه داد: اغلب گردشــگران خارجی با کارت های اعتباری ارزی خرید 
می کنند و چون دستگاهی برای اســتفاده این کارت ها در بازار فرش وجود ندارد، خریدها باید با دالر 
فیزیکی صورت پذیرد و از این رو راهنمایان گردشــگری ترجیح می دهنــد آنها را به جاهای دیگری 
ببرند. رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان در خصوص راه های رفع این مشکل یادآور 
 شد: این مشــکل باید در سطح کالن و از ســوی ســازمان میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه حل

 شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ مردم سه اســتان شمالی، بیشترین پرداخت 
رشوه را به ادارات دولتی داشته اند! 

توزیع سبد حمایتی کاال در فروشگاه های زنجیره ای آغاز شد
رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور از آغاز توزیع ســبد حمایتی کاال برای اقشار آسیب پذیر در 
فروشگاه های زنجیره ای خبر داد. امیرخسرو فخریان اظهار داشت: وجوه مربوط به خرید کاال روز سه شنبه 
هفته گذشته به حساب برخی سرپرستان خانوارهای محروم واریز شده است و آنان می توانند برای دریافت 
کاال به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کنند.وی افزود: براساس تصمیم گیری، فعال بین 7 تا 9میلیون نفر از 
خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی وجوه این سبد کاالیی را دریافت کرده اند.

فخریان خاطرنشان کرد: برای افرادی که مشمول دریافت این سبد کاالیی قرار گرفته اند پیامکی ارسال شده 
و سپس وجوه در همان کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می شود، شارژ شده است. وی تصریح کرد: البته این 
وجوه به صورت نقدی قابل دریافت نیست، بلکه سرپرست خانوار فقط می تواند کاالهای اساسی در 9 گروه 
کاالیی شامل گوشت، موادپروتئینی، شوینده ها، روغن، برنج و مانند آن را از شعبه های فروشگاه های زنجیره ای 

خریداری کند، البته خریدار در انتخاب کاالها و مقدار آن آزاد است.

بالتکلیفی خودروهای وارداتی
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابالغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت 
مابه التفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز 4200 تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آنها به 

خریداران مشخص نیست.
 »کوروش مرشدسلوک« اظهار کرد: در دوره ای، دولت دالر را در نرخ 4200 تومان ثابت و اعالم کرد که تمام 
واردکنندگان باید کاالی خود را با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد کنند. وی با بیان اینکه حدود دو ماه پس 
از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز 4200 تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه 
جدیدی داد و اعالم کرد کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده اند، باید 

مابه التفاوت ارز 4200 تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که امکان دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از کاالهایی که در گذشته ثبت سفارش 

شده و به مصرف کنندگان پیش فروش شده ، وجود ندارد.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,557,000
تومان

2,111,000نیم سکه
تومان

1,111,000ربع سکه
تومان

642,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

404,450
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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چهره

عصر بود که حجم آتش کم شد. با دوربین به نقطه ای رفتم که دید بهتری روی کانال 
داشــته باشــم. آنچه می دیدم باور نکردنی بود. از محل کانال فقط دود بلند می شد و 
مرتب صدای انفجار می آمد؛ اما من هنوز امید داشــتم. با خودم گفتم: ابراهیم شرایط 
بسیار بدتری از این را هم سپری کرده است. نزدیک غروب شــد. دوباره با دوربین به 
کانال نگاهی انداختم. احساس کردم از دورچیزی پیداست و در حال حرکت است. با 
دقت بیشتری نگاه کردم.کامال مشخص بود، سه نفر در حال دویدن به سمت ما بودند 
و در طول مسیر، مرتب زمین می خوردند و بلند می شدند و زخمی و خسته به سمت ما 
می آمدند. معلوم بود از کانال می آیند. فریاد زدم و بچه ها را صدا کردم. به بقیه هم گفتم 

تیراندازی نکنید. باالخره آن سه نفر به خاکریز ما رسیدند. پرسیدم: از کجا می آیید؟ 
تواِن حرف زدن نداشتند. یکی از آن ها آب خواست. سریع قمقمه را به او دادم. دیگری 
هم از شدت ضعف وگرسنگی بدنش می لرزید و سومی بدنش غرق در خون بود. وقتی 
سرحال آمدند، گفتند: از بچه های »کمیل« هستند. با اضطراب پرسیدم: بقیه بچه ها 
چی شدن؟ درحالی که یکی از آن ها ســرش را به سختی باال آورد، گفت: فکر نمی کنم 
کسی غیراز ما زنده باشد. هول شده بودم. دوباره و با تعجب پرسیدم: این پنج روز چه 
جوری مقاومت کردید؟ باهمان بی رمقی جواب داد: زیر جنازه ها مخفی شده بودیم؛ 
اما یکی بود که این پنج روز، کانال را سر پا نگه داشته بود. عجب آدمی بود! یک طرف 
آر.پی.جی می زد و یک طرف، تیربار شلیک می کرد. یکی از آن سه نفر پرید توی حرفش 
و گفت: آذوقه وآب را پخش می کرد و به مجروح ها می رســید. اصال این پسر خستگی 

نداشت.گفتم: مگر فرمانده ها ومعاون های دوتا گردان شهید نشدند؛ پس از کی داری 
حرف می زنی؟ گفت:یه جوونی بود که نمی شــناختیمش، موهایش این جوری بود...، 
لباسش اون جوری بود و چفیه و... داشت. گویا روح از بدنم جدا شد؛ سرم داغ شده بود، 
آب دهانم را قورت دادم. اینها همه مشــخصه های »ابراهیم« بود. با نگرانی نشســتم 
ودستانش را گرفتم وگفتم:آقا ابراهیم االن کجاست؟ گفت: تا آخرین لحظه که عراق 
آتش می ریخت، زنده بود و به ما  می گفت:تا می توانید سریع بلند شوید و تا کانال را زیر و 
رو نکرده اند، فرار کنید. یکی از آن سه نفر هم گفت: من دیدم که زدنش. با همان انفجار 
اول افتاد روی زمین. این گفته ها آخرین اخباری بود که از »کانال کمیل« داشتیم و تا 
 به حال حتی جنازه ای هم از ابراهیم پیدا نشده است؛ او همیشه دوست داشت گمنام 

شهید شود.

خورشیدی که در »فکه« جا ماند

شهیدی که نه سردار بود و نه فرمانده گردان، ولی زندگی اش حکایت ها و ماجراها داشت؛

سمیه مصور

»جاذبــه شــخصیت شــهید 
»ابراهیم هادی«، انســان را مثل 
مغناطیــس به خــودش جذب 
می کند. کتاب شهید هادی را که 
خواندم، تا مدتی دلم نمی آمد آن 
را به قفســه کتاب ها برگردانم. 
شخصیت برجســته ای که سردار 
هم نیست، حتی فرمانده گردان هم 
 نیست؛ اما حکایت ها  و  ماجرا ها 

دارد«. 
روایــت دلدادگی مقــام معظم 
رهبری نسبت به شــهید هادی، 
شاید بهترین دلیل برای معرفی این 
شهید بزرگوار به عنوان چهره این 
هفته باشد؛ آن هم در هفته ای که 
به نام زیبای »دفاع مقدس« مزین 

شده است.
 اگرچه جنگ همیشــه چهره ای 
کریه و زشــت دارد و ســایه ای 
از تــرس و وحشــت را بردل ها 
میانــدازد و تلخــی آن کام 
تاریخ را تــا ابد زهــر می کند، 
اما در طی دوران هشــت ســال 
 دفاع مقدس، شخصیت هایی بروز

کردند که عطر معنویِت برخاسته 
از تقوا و اخالص آن ها، لحظه هایی 
را رقم زد که تاریخ تا قیامت غبطه 

آن را می خورد.
شــخصیت هایی چون شــهید 
»ابراهیــم هادی« کــه راه های 
عشــق وعرفان را پیش از جنگ 
 در پس کوچه های شــهر گذرانده 
بودند و در گمنامی، منشــا اثرات 
بزرگی شــدند؛ اثراتی که دنباله 
 آن ها تا سال های بعد نیز کشیده 
شــد؛ به طوری کــه ابراهیــم 
می شــود نــام تمام شــهدای 
مدافــع حــرم، شــهدایی که 
 بســیاری از آنها جنگ را ندیده 
بودند، اما همچــون رزمندگان 
دفاع مقدس بــرای دفاع از حریم 
»والیــت«،  از بذل جــان دریغ 

نورزیدند.

کار عملیات گره خورده بود و باید ارتفاعات فتح  می شد. خودش 
را به بلندی رســاند و هنگام اذان صبح بدون هیچ گونه ترس و 
استرسی، رو به دشمن شروع به اذان گفتن کرد. صدای اذانش که 
پیچید، تیری رها شد و  به کتفش برخورد  کرد که آسیبی ندید؛ 
اما در همین لحظات هجده نفر عراقی  به سمت بچه های ما آمدند 
و خودشان را تحویل دادند و اسیر  شــدند. زمانی که علت این 
این کار را از آنها سوال کردند، گفتند: به ما گفته بودند ایرانی ها 
مجوس هستند، اما با شنیدن صدای اذان فهمیدیم که ایرانی ها 
اهل نمازند؛ درحالی که فرماندهان ما اهل خوردن مشروبات و 
کارهای ناپسند هســتند. اذان ابراهیم این عراقی ها را تا جایی 
پیش برد که سال ها بعد، آن ها در »گردان توابین« با عراقی ها 
 جنگیدند. آن ها دشــمنانی بودند که ابراهیم ُحرشــان کرده

 بود.

اول اردیبهشت ماه ســال ۱۳۳۶ در محله »شهید سعیدی« 
حوالی »میدان خراســان« بــه دنیا آمــد و چهارمین فرزند 
خانواده بود. در نوجوانی طعم تلخ یتیمی را چشــید، از آنجا 
بود که همچون مــردان بزرگ زندگی را پیــش برد. ابراهیم 
دوران دبستان را به مدرســه طالقانی رفت و دبیرستان را نیز 
در مدارس ابوریحان و کریم خان گذراند. در سال ۵۵ توانست 
به دریافت دیپلم ادبی نائل شــود. از همان سال های پایانی 
دبیرستان، مطالعات غیردرســی را نیز شروع کرد؛ حضور در 
هیئت جوانان وحدت اسالمی و همراهی و شاگردی مرحوم 
عالمه »محمدتقی جعفری« بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم 
موثر بود. همزمان با تحصیل علم به کار در بازار تهران مشغول 
بود و پس از انقالب در ســازمان تربیت بدنــی و بعد از آن به 
آموزش پرورش منتقل شد. ابراهیم همچون معلمی فداکار به 

تربیت فرزندان این مرز وبوم مشغول شد.

ورزش را با ورزش پهلوانی یعنی »ورزش باستانی« شروع کرد. 
در »والیبال« و»کشتی«  نظیر نداشت. هرگز در هیچ میدانی پا 
پس نکشید و مردانه ایستاد. می گفت: »اگر ورزش را برای خدا 
انجام دهید عبادت اســت، اما به هر نیت دیگری که باشد، ضرر 

خواهید کرد.«
در سال ۱۳۵4 یک روز که برای تمرین وارد سالن شد، از دوستش 
شنید که می گفت: چقدر تیپ و هیکلت جالب شده ابراهیم. با 
این شلوار و پیراهن شیکی که پوشیدی و از ساک ورزشی هم که 
دستت هست، کامال مشخص است که ورزشکاری. اتفاقا زمانی 
که داشــتی توی راه می آمدی، دو تا دختر پشت سرت بودند و 

مرتب از تو حرف می زدند.
 اصال انتظار شنیدن چنین حرف هایی را نداشت؛ خیلی به فکر 
فرو رفت و از آن روز به بعد، پیراهن بلند و شلوار گشاد می پوشید؛   
هیچ وقت هم ساک ورزشی همراه نمی آورد و لباس هایش را داخل 
کیسه پالستیکی می ریخت. خیلی از بچه ها می گفتند: بابا تو دیگه 
چه جور آدمی هستی؟! ما باشگاه می آییم تا هیکل ورزشکاری 
پیدا کنیم و...، اما تو با این هیــکل روی فرمی که داری، این چه 
لباس هایی است که می پوشی؟ ابراهیم هم به حرف های آن ها 
اهمیتی نمی داد و می گفت: »اگر ورزش رو برای خدا انجام بدین 

عبادت است و اگر به هر نیت دیگری باشه ضرر خواهید کرد.«

سال اول جنگ بود.  به مرخصی آمده بود. با موتور از سمت میدان 
سرآسیاب به سمت میدان خراسان با دوستش  در حرکت بود؛ 
ابراهیم که عقب موتور نشسته بود، یک دفعه به دوستش گفت: 
وقت داری برویم دیدن یک بنده خدا؟با دوستش داخل یک خانه 
شد و چند بار یاا... گفت. وارد اتاق شد. چند نفری نشسته بودند. 
پیرمردی با عبای مشکی و کالهی کوچک بر سر، باالی مجلس 
بود. سالم کرد و در گوشه اتاق نشست. وقتی صحبت حاج آقا با 
یکی از جوان ها تمام شد، رو کرد به  ابراهیم و با چهره ای خندان 
گفت: آقا ابراهیم راه گم کردی؛ چه عجب این طرف ها! ابراهیم 
که سر به زیر نشسته بود، با ادب گفت: شرمنده حاج آقا، وقت 
نمی کنیم خدمت برسیم. وقتی اتاق خالی شد، حاج آقا رو کرد به 
ابراهیم و با لحنی متواضعانه گفت: آقا ابراهیم ما رو یه کم نصیحت 
کن! ابراهیم که از خجالت سرخ شــده بود، سرش را بلند کرد و 
گفت: حاج آقا تو رو خدا ما رو شرمنده نکنید؛ خواهش می کنم 
این طوری حرف نزنید. بعد گفت: ما آمده بودیم شما را زیارت 
کنیم. ان شاء ا... در جلســه هفتگی خدمت می رسیم. بعد بلند 
خداحافظی کرد و به بیرون رفت. حاج میرزا »اسماعیل دوالبی« 
کم کسی نبود؛ از اولیای خدا بود، ولی ابراهیم آن چنان شخصیت 

بزرگی داشت که از  او طلب نصیحت می کرد.

اذان ُحرساز

معلمی فداکار

کمی ما را نصیحت کنید

ورزش را برای خدا انجام می داد

کانال را یک تنه سرپا نگه داشته بود

فرمانده گروه چریکی شهید اندرزگو که به »سردار کمیل« 
و »پهلوان بی مزار« معروف شــده بود، آن چنان شخصیت 
خاص و بزرگی داشت که خواندن خاطراتش خیلی از افراد را 
متحول کرده است و دل نوشته های این افراد، حاال متن کتاب 
»سالم بر ابراهیم«  شده است. افرادی که وقتی تغییر یافتند، 
با نذر فرهنگی تالش کردند تا این کتــاب را به افراد دیگر 
هم برسانند تا تعداد بیشــتری از هموطنان با شهید هادی 
آشنا بشوند. نذرفرهنگی کتاب »سالم بر ابراهیم« حرکت 
فرهنگی زیبایی است که در بیشــتر گلستان های شهدای 

کشور به چشم می آید.
»آشنایی من با شهید بی مزار، ابراهیم هادی از نظر من یک 
چیزی فراتر از معجزه بود! معجزه ای که به من آموخت فضای 

مجازی، رنگ لباس و مدهای امروزی مهم نیستند؛ بلکه آنچه در این جامعه 
مهم است ازخودگذشتگی، انسانیت، رشادت و مروت اســت. این بنده حقیر در برابر همه کسانی که 
همانند شهید »ابراهیم هادی« هستند، سر خم می کنم و با افتخار این شهید را الگوی اخالق عملی 
خود معرفی می کنم. خودم را خوب می شناســم؛ از حاال به بعد این شهید را برادر خودم می دانم و هر 
موقع که یاد عدد 2۶ یا همان قطعه 2۶ افتادم، فاتحه ای برای همه شــهدای گمنام می خوانم. به قول 
رزمنده ها در جبهه »گیالن غرب«، ابراهیم فراتر از رزمنده ای است با خصایص »پوریای ولی«! من با 
خواندن این کتاب دلباخته این جمله شده ام: »شــهید ابراهیم هادی گمنام و غریب همانند مادرش 

حضرت زهرا)س( در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور.«
کتاب »ســالم بر ابراهیم« نوعی ابزار هدایت کننده برای من بود به گونه ای که راه را همچون چراغی 

فروزان برای من روشن ساخت و فانوسی بود که در ظلمات از آن استفاده کنم.
»خواندن این کتاب دریچه ای دیگر  برایم باز کرد و سعی خواهم کرد راه ایشان را ادامه دهم و در اعمال 
و رفتار مثل ایشان باشم؛ از جمله اینکه تصمیم دارم هر جمعه شب به زیارت حضرت عبدالعظیم)ع( 

رفته و دعای کمیل را ترک نکنم.«

یکی از مهم ترین کارهایی که در محل )خیابان ۱۷ شــهریور( 
انجام شد، ترسیم چهره »ابراهیم« در ســال۷۶ زیر پل اتوبان 
شهید محالتی بود. روزهای آخر جمع آوری مجموعه سراغ سید 
رفتم و گفتم: »آقا سید! من شنیدم تصویر شهید هادی رو شما 

ترسیم کردین درسته؟«
سید گفت: »بله! چطورمگه؟«  گفتم: »هیچی، فقط می خواستم 
از شــما تشــکر کنم چون با این عکس انگار ابراهیم هنوز توی 

محل هست و حضور داره.« سید گفت: »من ابراهیم رو نمی شناختم و برای کشیدن چهره او، چیزی 
نخواستم. اما بعد از انجام این کار به قدری خدا به زندگی من برکت داد که نمی تونم برات حساب کنم 

و خیلی چیزها هم از این تصویر دیدم.«  با تعجب پرسیدم: »مثال چی؟«
گفت: همون زمانی که این عکس را کشیدم و نمایشگاه جلوه گاه شهدا راه افتاد، یک شب جمعه خانمی 
پیش من آمد و گفت:»آقا! این شیرینی ها برای این شهید هست، همین جا پخش کنین.« فکر کردم 
که از فامیل های ابراهیم است، برای همین پرسیدم: »شما شهید هادی رو می شناسین.« گفت: نه؛ اما 
تعجب من رو که دید ادامه داد: »خونه ما همین اطراف هست، من تو زندگی مشکل داشتم. چند روز 
پیش وقتی شما داشتین این عکس رو می کشیدین، از اینجا رد  شــدم. با خودم گفتم: خدایا اگه این 
شهدا پیش تو مقامی دارن به حق این شهید مشکل من رو حل کن. من هم قول می دم نمازهام رو اول 
وقت بخونم. بعد هم برای این شهید که اسمش رو نمی دونستم فاتحه خوندم. باور کنید خیلی سریع 

مشکل من برطرف شد و حاال اومدم که از ایشون تشکر کنم.«
سید ادامه داد: »پارســال دوباره اوضاع کاری من به هم خورده بود و مشــکالت زیادی داشتم. یه بار 
که از جلوی تصویر آقا ابراهیم رد می شــدم، دیدم به خاطر گذشــِت زمان، تصویر زرد و خراب شده. 
من هم رفتم داربست تهیه کردم و رنگ ها رو برداشتم و شــروع کردم به درست کردن تصویِر شهید. 
باورکردنی نبود. درست زمانی که کار تصویر تموم شد، یک پروژه بزرگ به من پیشنهاد شد و خیلی از 
گرفتاری های مالی من برطرف شد.«  بعد ادامه داد: » این ها پیش خدا خیلی مقام دارند. حاالحاالها 
مونده که اون ها رو بشناسیم.کوچک ترین کاری که برای اون ها انجام بدی، خداوند سریع چند برابرش 

رو به تو برمی گردونه.« ) به نقل از یکی از دوستان شهید(

حاجت گرفتن یک محل از شهید هادیشهیدی که خیلی ها را متحول کرده است

ابراهیم، نامی آشنا برای بچه هایی اســت که پس از جنگ به دنیا آمدند. »ابراهیم هادی« همچون نام و 
فامیلش همانند یک پدر مهربان و هدایتگر، چراغ راه نسلی شده است که بیشتر از هر چیزی به افرادی با 

مختصات شخصیتی او نیاز دارند.
شهدای »مدافع حرم« با الگوگیری از این شهید مفقوداالثر، بیشتر از هر زمان دیگری نامش را زنده کردند. 
گویی ابراهیم دوباره در میانه های دهه 90 از تونل زمان گذشته و در کالبد جوانانی با ویژگی هایی شبیه به 
او زنده شده است. بسیاری از شهیدان مدافع حرم، هادی را به عنوان دوست شهید خود برگزیدند و سعی 
کردند با مطالعه زندگی و ویژگی های رفتاری و شــخصیتی اش، از راه، سیره و منش او الگوگیری کنند. 
ابراهیم هادی مثل یک نور هدایتگر همیشه جاویدان، بر اثر گذشت زمان خاموش نمی شود و روح های 

تشنه و دنبال حقیقت را سیراب می کند.
شهید »سیدمصطفی صدرزاده« به عشــق ابراهیم هادی، نام جهادی  خود را »سید ابراهیم« گذاشت. 
مرتب کتاب ابراهیم را تهیه می کرد و می نوشت: »وقف در گردش« و به دیگران می داد. همچنین شهید 
»سیدمیالد مصطفوی« دیگر شهید مدافع حرم، هرطور بود در راهیان نور به کانال کمیل می رفت و با 

ابراهیمش خلوت می کرد.
شهید »حسین معزغالمی« نیز از شــیفتگان ابراهیم بود و هر هفته به مزار این شهید می رفت. شهید 
»عباس دانشگر« هر زمان یکی از اساتید دانشگاه که همرزم ابراهیم بود را می دید، از او می خواست چند 
 جمله ای از ابراهیم بگوید. شــهید »هادی ذوالفقاری« نام جهادی  خود را گذاشته بود »ابراهیم هادی 

ذوالفقاری«.
شهید »علی امرایی« بیشتر کتاب هایی که درباره شهید هادی  نوشته شده را خوانده بود و در کنار مزار 
یادبودش، عکس یادگاری گرفته بود. شهید حاج »حمیداسداللهی« از عاشقان ابراهیم بود و روی برخی 

داستان های آموزنده او تمرکز خاصی داشت.
شهید »محمد کامران« که از هم محله ای های ابراهیم بود، او را الگوی خودش قرار داد و در مسیر ابراهیم 

قدم برداشت. 
شهید »مهدی نوروزی« ارادت قلبی به ابراهیم داشت. شهید »مرتضی عطایی« از مسئوالن فاطمیون نیز 
عاشق ابراهیم بود. بعدها از برکات حضور ابراهیم در جمع مدافعان حرم بسیار شنیدیم و آن ها عالقه مند 

به زندگی شهید شدند.

ابراهیم نام تمام شهیدان »مدافع حرم« است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2520 | September  24,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2520 | September  24,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2520 | دوشنبه 2 مهر 1397 | 14 محرم 1440

دستورالعمل وزارت بهداشت در مراحل نهایی تدوین

پیشنهاد سردبیر:

خبر

با مسئوالن

سرپرست بیمه سالمت شمال استان خبرداد:
اجرای طرح استحقاق سنجی 

بیمه شدگان تامین درمان 
سرپرست بیمه سالمت شمال استان اصفهان از 
راه اندازی سامانه استحقاق سنجی بیمه شدگان 
در بیمارستان های تحت پوشش این سرپرستی 
خبر داد. مسلم آشوری اظهار کرد: »استحقاق 
سنجی بیمه شدگان« طرحی است که بر اساس 
آن بیمه شــده برای دریافت خدمــت از مراکز 
درمانی از نظر هم پوشانی بیمه ای و تاریخ اعتبار 
دفترچه بیمه شناســایی و ارزیابی می شــوند.

وی تصریح کرد: این طــرح در حال حاضر برای 
بیمارانی اجرا می شــود که در بیمارستان های 
دولتی بستری می شــوند، اما پس از راه اندازی 
در تمام بیمارســتان های طرف قرارداد با بیمه 
ســالمت، در بخش ســرپایی نیز اجرا خواهد 
شد.سرپرست بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
افزود: در این طرح بیماری که برای بستری شدن 
به بیمارســتان مراجعه می کند با ارائه شماره 
ملی ســه شناســه نام بیمار، نام مرکزی و نوع 
خدمت شناســایی و ثبت نام می شود که حذف 
هم پوشانی، مدیریت هزینه ها، مشتری مداری 
و شفاف ســازی هزینه ها از مزیت های اجرای 

این طرح است.

رییس سازمان غذا و دارو بیان کرد:
دستورالعمل وزارت بهداشت 

در مراحل نهایی تدوین
رییس ســازمان غــذا و دارو دربــاره وضعیت 
برچسب گذاری محصوالت و فرآورده های غذایی 
ارگانیک و تدوین ضوابطی در این زمینه توضیح 
داد. غالمرضا اصغری درباره برچســب گذاری 
محصوالت ارگانیک، گفت: طبیعتا هر کســی 
که ادعا می کند محصولش ارگانیک است، باید 
ارگانیک بودن محصولش محرز شــده و سپس 
روی محصول برچســب ارگانیک را نصب کند.

رییس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه ضابطه 
و گایدالین برچسب گذاری محصوالت ارگانیک 
که مشخص می کند چه فرآورده هایی اجازه دارند 
برچسب ارگانیک را نصب کنند، در مرحله نهایی 
تدوین قرار دارد، افزود: در این زمینه به همکاری 
بین بخشی نیاز است و وزارت جهاد کشاورزی 
هم باید کمک کند تا مشخص شود که واقعا در 
پروسه تولید محصوالت ارگانیک، سم استفاده 

نشده است.

با مشارکت خیرین مدرسه ساز؛
 76 درصد  پروژه ها به آموزش 

و پرور ش  تحویل داده شد
در مهرماه سال جاری، 76 درصد 
پروژه های تحویلی به آموزش و 
پرورش استان اصفهان با همت و مشارکت خیرین  
مدرسه ساز استان، انجام شــده است.مدیرعامل 
مجمع خیرین مدرســه ساز اســتان اصفهان به 
»زاینده رود« گفت: میانگین پروژه های تحویلی به 
آموزش و پرورش در کشــور 50 درصد است در 
حالی که در استان اصفهان باالتر از 75 درصد بوده 
و این نشان از حضور خیر خواهانه خیرین مدرسه 
ساز استان اصفهان دارد که توانستیم یکی از رتبه 
های برتر کشور در بحث مشارکت خیرین در امر 
مدرسه سازی را به استان اصفهان اختصاص دهیم.

»فریدالدیــن عبد یــزدان« افزود: بــا توجه به 
شــرایط اقتصادی فعلی، نیکوکاران همچنان در 
امر مدرسه ســازی مصمم تر از قبل وارد شده و 
عمل می کنند به طوری که آمار نشان می دهد 
در مهرماه امسال، 76 درصد پروژه های تحویلی 
به آموزش و پرورش استان اصفهان با مشارکت 
خیرین صــورت گرفته که این آمار در مقایســه 
با مدت مشابه ســال گذشــته )70درصد( با 6 
درصد افزایش همراه بوده است. وی اضافه کرد: 
خیرین مدرسه ساز تمایل دارند در برنامه هایی 
همچون گردهمایی انجمن های اولیا و مربیان و 
برخی نشست ها در کنار مربیان و دانش آموزان 
حضور داشته باشــند تا از کمبودها باخبر شوند. 
همچنین انتظار دارند  مربیان ودانش آموزان در 
حفظ و نگهداری مدارس خیرســاز  کوشا باشند 
تا نســل های بعدی هم بتواننــد از این فضاهای 

آموزشی استفاده کنند.

اوایل ماه مهر است و خیابان ها پر شده از دانش آموزان 
یونیفرم پوشــیده، والدین مشــتاق و البته نگران و  
مدرسه هایی که باز هم با صدای بچه ها گشوده شدند. 
در این میان اما جای یک چیز خالی است و آن هم شور 
و شوق دانش آموزان برای یادگیری و رفتن به مدرسه 
اســت! دیگر خبری از ذوق کودکانه دانش آموزان 
و دویدن های سرخوشــانه آنها نیســت.میان تمام 
همهمه های اول مهر، کمتر می توان چهره خندان 
و با نشاط بچه مدرســه ای ها را دید. این موضوع به 
خصوص میان دانش آموزان دبیرستانی بیشتر هم 
دیده می شود. با وجود اینکه شور و هیجان مختص 
این گروه سنی اســت؛ اما عمال رغبت در میان آنها 
برای رفتن در میان جمع همســاالن و شروع دوباره 
کالس ها به ندرت به چشم می خورد. واقعا علت این 
مسئله چیست؟ چرا بر خالف دو یا سه دهه گذشته 
دانش آموزان ذوق و شــوق کمتــری برای تحصیل 
دارند؟ شــاید این سوال بســیاری از والدینی باشد 
که با شروع مدرســه با چهره های بی میل و اشتیاق 
فرزندان شان برای رفتن به مدرسه مواجه می شوند. 
آیا نسل جدید به تنبلی و بدون برنامه زندگی کردن 
عادت کرده و یا جذابیت های بصری بیرون از مدرسه 
آنقدر گیرایی دارد که بچه ها را نســبت به درس و 
مدرسه بی میل کرده است؟ شاید هم ایراد از سیستم 

آموزشی سخت گیرانه مدرسه ها باشد...
وقتی آموزش و پرورش از دانش آموزان جا 

می ماند؟
به کتاب های مقاطع مختلف تحصیلی که نگاه کنی 
به نســبت دو دهه قبل زیباتر، بهتر و از نظر بصری 
شکیل تر شده اســت؛ اما در نهایت آنچه مانع جذب 
دانش آموزان به فرآیند خواندن این کتاب ها می شود 
تنها شکل ظاهری نیست بلکه سختی و پیچیدگی 
کتاب های درسی عاملی است که به شدت بر میزان 
درک بچه ها از کتاب ها اثرگذار است. اگر چه در دو 
دهه گذشته چندین بار هم سیستم آموزشی و هم 
کتاب ها عوض شده؛ اما در نهایت آنچه امروز به جا 

مانده، کتاب هایی سنگین و روشی غیر متناسب با 
مطالب آموزشی است که در نهایت با ایجاد فشار بر 
دانش آموزان آنها را خسته و کسل می کند. در مواجهه 
با این کتاب های درســی، دانش آموزان به مهارت 
هایی دست پیدا می کنند که به نظرشان زیاد فایده 
ای ندارد. در دوره ای کــه اینترنت و فضای مجازی 
می تواند هر اطالعات و دانشی را در اختیار آنها قرار 
دهد، صرف وقت بــرای فهمیدن و یادگیری مطالب 
پیچیده می تواند موجب بــی رغبتی دانش آموزان 

به تحصیل باشد. 
در همین زمینه نرگس ملک زاده ، کارشناس آموزش 
و عضو کانون صنفی معلمان، معتقد اســت یکی از 
اصلی ترین علل عدم تمایل دانش آموز به مدرسه ، 
نبود شادی در مدارس است. دانش آموز برای هرچیز 
کوچکی تذکر می گیرد. ذات انســان دوست دارد در 
محیطی که حضور دارد آرامش وجود داشته باشد و 
دائم تذکر نگیرد. شاید  بهترین لذت کودکان مان در 
مدارس همین چند ساعت کوتاه در  کنار دوستان شان 
باشد که اگر از آنها سلب شود دیگر این مقدار رغبت 
و تمایل را هم ندارنــد. کوچک ترین فعالیت ها مثل 
استفاده از موســیقی و رنگ های شاد را هنوز نظام و  

جامعه نپذیرفته است و شاید هم پذیرفته؛ اما زمانی که 
موضوع  مدرسه پیش می آید  با آن مخالفت می شود.  
وقتی همه چیز محدود به درس می شــود 

حتی استعداد
»ملیکا« امسال کالس هشتم اســت، او در دبستان 
داســتان های کوتاه می نوشــت و به ادبیات عالقه 
بســیاری داشــت؛ اما با ورود به پایه هفتم به دلیل 
تمرکز مدرسه روی دروس ریاضی و علوم نتوانسته به 
کارهای مورد عالقه ادبی اش بپردازد. او می گوید» با 
اینکه مدرسه ام یکی از بهترین مدرسه های اصفهان 
است؛ اما دوست نداشتم امسال اینجا درس بخوانم. 
همه چیز در مدرسه حول ریاضی و علوم می چرخد 
و خیلی خسته کننده است«. این دانش آموز، نمونه 
ای از هزاران نفری اســت که اســتعدادش البه الی 
تفکرات پوسیده نسل های گذشته مبنی بر اهمیت 
بر درس های تجربی گم شده اســت. ساختارهای 
درسی و آموزشی در مدارس کشور به گونه ای است 
که دانش آموزان معموال تا ســال های آخر تحصیل 
امکان پرداختــن به عالیق و اســتعدادهای خود را 
ندارند و حتی در زمان انتخاب رشته هم با سد هدایت 
تحصیلی و هزاران مانع دیگر روبه رو می شوند و عمال 

سال های تحصیلی به یک درگیری تمام عیار دانش 
آموزان با باید ها و نباید های تحصیلی گره می خورد.

جذابیت های مجازی و نبود شادی، نقش 
مدرسه را کمرنگ کرده است

در مدارس کشــورهای دنیا، ترفندها و برنامه های 
زیادی برای ایجاد شادی و نشاط در میان دانش آموزان 
اجرا می شود. اخیرا اعالم شده که آموزش و پرورش 
هند، کالس شــادی برای دانش آموزان دایر کرده 
است. آنها که گذرشان به هند افتاده باشد می دانند 
که وضعیت شادی در هند خیلی متفاوت تر از ایران 
است ولی با این حال آنجا هم نگاه متفاوتی به مقوله 
شادی در مدارس دارند؛ اما در ایران حتی بسیاری از 
دانش آموزان از زنگ ورزش بــه دلیل نبود امکانات 
کافی محروم هســتند. زنگ ورزش، برایشان در حد 
کلیشه های حرکت های بی معنی و توپ بازی های 
 بی هدف خالصه شــده اســت. حتی زنگ هنر هم

 نمی تواند بخشــی از هیجانات آنها را تخلیه کند و 
در این میان آنچه شــکل گرفته است عقب ماندگی 
فاحش مدرســه از فضای مجازی و سایر تفریحات 
خارج از مدرسه است. آنقدر فضای آموزش و پرورش 
کشورمان متشنج و بی ثبات است که تقریبا با عوض 
شدن هر چند وقت یک بار یک وزیر یا مسئول، باید 
شــاهد تغییرات بنیادین در نظام آموزشی باشیم. 
وقتی می شنویم مافیای مختلف در آموزش و پرورش 
رخنه کرده، وزرای آموزش و پرورش باالترین وزیران 
استیضاحی دولت ها هستند، پست های مدیریتی 
در آموزش و پرورش بر اساس شایسته ساالری افراد 
نبوده،  99 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف 
حقوق معلمان می شــود آن هم حقوقــی که برای 
آنها مکفی نیســت و... دیگر جایی برای شاد کردن 
مدارس باقی نمی ماند. با یک مرور گذرا نسبت به آنچه 
دانش آموزان را محکوم به تحمل آن می کنیم، شاید 
باید به آنها حق بدهیم  که اول مهر برایشان چندان 
جذابیتی نداشته باشــد یا حتی دل شان نخواهد از 
دنیای رنگ و وارنگ و زیبای کالس های فوق برنامه و 
 اینترنت و تلویزیون به محیط خشک و سرد مدرسه پا 

بگذارند.

آغاز مهر و بی مهری مدارس
چرا دانش آموزان برای رفتن به مدرسه اشتیاقی ندارند؟

پریسا سعادت

اجراييه
7/16 شــماره اجراییه:9710426794100226  شماره پرونده:9609986794101279 
شــماره بایگانی شــعبه:961282  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794100225 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794104540   محكوم علیه 
بهروز سعیدی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 
657499 مورخ 1395/10/22 لغایت اجرای حكــم در حق خواهان پویا امواقاجانی فرزند 
غالمحسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ عسگریه خ 16 متری طالقانی کوچه 
شهید کیوان دارایان پالک 2 با وکالت امیر قاســمیان دستجردی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان چهار راه پلیس ابتدای توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 و نیم عشر حق 
االجرا در حق اجرای احكام. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 248234 شعبه 
11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)445 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/17 شــماره اجراییه:9710426793700190  شماره پرونده:9609986793701305 
شــماره بایگانی شــعبه:961305  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793700189 و شــماره دادنامه 9609976793703686 محكوم علیه جمعه 
اســالمی فر فرزند علی به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 85/4/25 لغایت اجرای حكم در حق محكوم له پویا 
امواقاجانی فرزند غالمحسین به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خ عسگریه خ 16 
متری طالقانی کوچه شهید کیوان دارایان پالک 2 با وکالت امیر قاسمیان دستجردی فرزند 
حسین به نشانی اصفهان چهار راه پلیس ابتدای توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 
1 و نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیــت مالی 1394(. م الف: 248235 
شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )426 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/18 شماره ابالغنامه: 9710106795001566  شماره اجراییه:9710426795000171  
شماره پرونده:9709986795000015 شماره بایگانی شعبه:970015  بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976795000289   محكوم 
علیه  اصغر حاج اکبری محكوم اســت به پرداخت مبلــغ 19/800/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 408/000 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1396/12/27 لغایت زمان وصول محكوم به در حق خواهان مسعود ابوطالبی 
شاپورآبادی فرزند عباس به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ وحید ک ش میر لوحی 
پ 8 صادر و اعالم می نماید و همچنین نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیــت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 248238 شــعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )406 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/19 شــماره اجراییه:9710426793700321  شماره پرونده:9609986793701554 
شــماره بایگانی شــعبه:961554  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793700317 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976793700161   محكوم 
علیه محمدرضا نظر کرده ها به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
42/100/000 ریال بابت اقساط معوقه و 618/750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/17 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له 
محسن تیموری جروکانی فرزند حسن به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ آتشگاه 
خ نبوی منش جروکان رو به روی مســجد صاحب الزمان و نیم عشر حق االجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 248223 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ راي

7/34 کالســه پرونده 970159 شــماره دادنامه: 97/4/25-9709976797200405 
مرجع رسیدگي: شــعبه 42 شــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضي حسیني به 
نشاني اصفهان روشن دشت 20 کیلومتري جنوب شــرقي اصفهان سازمان انرژي اتمي 
اصفهان با وکالت فاطمه محمدي خونســارکي به نشاني اصفهان چهار راه توحید مجتمع 
نگین طبقه دوم واحد 211، خوانده: حجت اله خلیلي ســاماني به نشاني مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي 
تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راي مي نماید: راي قاضي شــورا:در خصوص دعوي خواهان آقاي 
مرتضي حسیني با وکالت خانم فاطمه محمدی خونسارکي به طرفیت خوانده آقاي حجت 
اله خلیلي ساماني به خواســته مطالبه مبلغ 68/430/370  ریال بابت پرداخت اقساط وام 
شماره 21-91748611 مورخ 1391/7/23 بانک ملت کوي نصر تهران به انضمام مطلق 
خسارات دادرسي و هزینه دادرسي و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه که خواهان مدعیست 
جهت اخذ وام ضامن خوانده پرونده شده است و ایشان اقساط وام را پرداخت ننموده است 
و بانک از حساب اینجانب کسر نموده است و لذا مطالبه تقاضاي محكومیت خوانده را به 
میزان خواسته درخواست داشته است و خوانده با وصف ابالغ وقت رسیدگي از طریق نشر 
آگهي در جلسه رسیدگي حاضر نشده  است و الیحه اي نیز تقدیم نداشته است و دلیلي دال 
بر پرداخت دین خویش ارائه ننموده است لذا دعوي خواهان را مقرون به صحت تلقي و با 
عنایت به مستندات ابرازی خصوصا گواهي بانک مربوطه مستندا به ماده 198 و 520 قانون 
آ.د.م حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 68/430/370 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/263/379 ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و هزینه 
نشر آگهي تا پایان و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/3/1 لغایت 
وصول که توسط اجراي احكام صادر مي گردد در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي 
صادره غیابي و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي در این شعبه و ظرف 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم اصفهان مي باشــد. م الف:231113 شعبه 42  مجتمع 

شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان )346 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

7/35 شــماره اجراییه:9710426794300248  شماره پرونده:9609986794301556 
شــماره بایگانی شــعبه:961558  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794300269 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794300068   محكوم علیه 
سید ضیا عسگری محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواسته 
و 1/915/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی با احتساب اجرای احكام 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 842/999845 مورخ 
94/10/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعهده اجرای احكام می باشــد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
نعمت اله آزادی مهرگانی فرزند صادق به نشــانی اصفهان شــهر اصفهان بلوار کشاورز 
روبروی پمپ بزنیــن ک صاحب الزمان پ 49 با وکالت حســین کالنتری فرزند رضا  به 
نشانی میدان امام طبقه فوقانی حسینیه ارشاد پ 12 با احتساب نیم عشر حق اجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 247982 شعبه 13 شورای حل اختالف 

)مجتمع شهید حججی( )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/37 شماره درخواست: 9710460354700023 شماره پرونده: 9709980358300276 
شماره بایگانی شعبه: 970742  شاکی نیلوفر مومنی شكایتی به طرفیت آقای مجید نیكخواه 
به اتهام مزاحمت برای بانوان- توهین و ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 121 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خیابان شهدای 
ستار مجتمع شهید بهشتی واحد 109 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/08/09 و ساعت 9 تعیین شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
ازنشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:247852 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید 

بهشتی( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

7/24 در خصوص پرونده کالســه 970814 خواهان علي اصغر پور بافراني دادخواستي 
مبني بر مطالبه چک به طرفیت صادق عباسي تقدیم نموده است وقت رسیدگي براي مورخ 
97/8/7 ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروي مدرسه نیلیپور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپســتي 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شوراي حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ میشود. م الف: 247871 
شعبه 13 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

اخطار اجرايی
7/39 شماره: 156/95 و 64/96 مشخصات محكوم علیه:نام و نام خانوادگی:غالمحسین 
کیارس، نام پدر: نوراله ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشخصات محكوم له:نام و 
نام خانوادگی: حیدرعلی مهرابی ، نام پدر: ابراهیم ، شــغل: آزاد ، نشانی: کوشک، محكوم 
به:به موجب رای شماره 147 تاریخ 95/06/21 حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر)به موجب رای شــماره واخواهی 9200 تاریخ 96/6/22 شعبه پنجم دادگاه 
عمومی خمینی شــهر( که قطعیت یافته اســت. محكوم علیه محكوم است به: پرداخت 
مبلغ سی و یک میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 387/500 ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها 11/500/000 ریال 77/3/15 و 11/500/000 ریال 
77/4/15 و 8/000/000 ریال لغایت اجرای حكم در حق محكوم له و پرداخت نیم عشــر 
دولتی در ضمن واخواهی محكوم علیه بشــماره دادنامه 9200 - 96/6/23 رد شده است. 
ماده34 قانون اجــرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد محكوم علیه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 251449 
 مصطفی زیبایی فر قاضی شــعبه پنجم شــورای حل اختالف خمینی شهر  )230 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/27 شماره ابالغنامه:9710106795502055 شماره پرونده:9709986795500363 
شماره بایگانی شعبه:970363 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: زهرا جعفری کفرانی فرزند 
حســین، تاریخ حضور:1397/08/06 یكشنبه ســاعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در 
خصوص دعوی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر 
 شوید. م الف:248225 شعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) 62 کلمه،

 1 کادر(
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 بهترین بازیکن جهان 
از نگاه »گتوزو«

»گونسالو ایگواین« بعد از درخشش در »ناپولی« 
راهی »یوونتوس« شد. 
این مهاجم آرژانتینی 
در  نتوانســت 
یوونتوس انتظارات 
را برآورده کند. او 
در تابســتان سال 
جاری بــه »میالن« 
پیوست و توانســت در دو دیدار در رقابت های 
ســری A و لیگ اروپا، برای »روسونری« گلزنی 
کند. »گتوزو« سرمربی میالن از عملکرد ایگواین 
بسیار راضی اســت و او را بهترین مهاجم جهان 
می دانــد. او گفت : ایگواین از نظــر من بهترین 
مهاجم جهان اســت؛ او از کوچک ترین فرصتی 
که به دست می آورد، استفاده می کند و گل های 
زیادی به ثمر می رســاند. ما در میالن به چنین 
بازیکن بزرگــی نیاز داریــم. نمی توانم آینده را 
پیش بینی کنم، اما امیدوارم ایگواین در میالن 
بماند. قرارداد ایگواین با میالن به صورت قرضی و 
تا پایان فصل است و شاید او به یوونتوس برگردد.

PSG ماموریت جدید»نیمار« در
 »نیمــار«  در تابســتان ســال قبــل تصمیم 
 گرفت »بارســلونا« را تــرک کند تــا پیراهن

»پــاری  ســن  ژرمن« 
را بر تن کنــد. این 
برزیلی  بازیکــن 
در تیم پاریســی 
نتوانست به آنچه 
می خواهد دست پیدا 
کند و امیدوار است با 
ســرمربی جدید، به روزهای اوج خود برگردد.

نیمار در پاری  سن  ژرمن، به عنوان مهاجم کاذب 
پشت »کاوانی« و »ام باپه« بازی می کند.

»توماس توخل« سرمربی پاری  سن  ژرمن تاکید 
کرد که می خواهد پست نیمار را تغییر دهد و او را 
در پست مورد عالقه خودش به کار گیرد. او گفت : 
پست اصلی نیمار بازی در کنار  یا بازی به عنوان 
هافبک بازی ساز است و این پستی است که خود 
او دوست دارد و من هم مشکلی با حضور او در این 
قسمت ها از زمین ندارم. پاری  سن  ژرمن فصل 
جدید رقابت های لیگ فرانسه را مقتدرانه آغاز 
کرده اســت و در هر پنج دیدار خود توانسته به 

پیروزی دست پیدا کند.

»راموس« در آستانه شکستن 
رکورد اسطوره بارسلونا

»سرخیو راموس« مدافعی است که خصوصیات 
تهاجمــی دارد و موفق شــده 57 گل در اللیگا 
بــرای »رئال« بــه ثمر 
برساند. در صورتی 
که ایــن فصل هم 
به روند گلزنی های 
خود ادامــه دهد، 
می توانــد رکــورد 
جدیــدی بــه ثبت 
برســاند.کاپیتان رئال مادرید، 10 گل با رکورد 
»رونالد کومان« مدافع بارسلونا و تبدیل شدن به 
گلزن ترین مدافع تاریخ اللیگا فاصله دارد. راموس 
تا کنون 57 گل در 434 بازی به ثمر رســانده 
است و در حال نزدیک شدن به رکورد اسطوره 
بارسلوناســت. این مدافع سابق هلندی 67 گل 
برای »بارسا« زده است که به نظر می رسید هرگز 
به خطر نخواهد افتاد تا اینکه راموس از راه رسید 
و گل او برابر »خیرونا« به این معنی است که او در 

15 فصل متوالی گلزنی کرده است.

وعده زالتان: 
در سوئد خداحافظی می کنم

ابرســتاره  ســوئدی دنیای فوتبال شــایعات 
مطرح شده مبنی بر اینکه قصد دارد در باشگاه 
»لس آنجلس گلکسی« 
به فوتبالش خاتمه 
دهــد را تکذیب 
ن  تــا ال ز « . د کر
یــچ«  و هیمو ا بر  ا
از  بعــد  کــه 
ســال ها درخشــش 
در فوتبــال اروپــا، قــاره  ســبز را بــه مقصد 
 MLS آمریکای شــمالی ترک کرد تــا در لیگ
 بازی کنــد، ایــن روزها بــا پیراهن باشــگاه 

لس آنجلس گلکسی به میدان می رود. 
در هفته های اخیر شــایعات زیادی مطرح شده 
بود مبنی بر اینکه ابراهیموویــچ قصد دارد در 
همیــن باشــگاه آمریکایــی به فوتبــال خود 
 خاتمه داده و بــا دنیای فوتبــال خداحافظی 
کند؛ اما زالتــان با تکذیب این شــایعات گفت 
که می خواهــد در وطنش »ســوئد« با فوتبال 

خداحافظی کند.

ایراندردوحهبهمصافبرزیلمیرود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اعالم رسمی تاج؛ 
کی روش تا 2019 تمدید کرد

»کارلوس کی روش« بعد از کش و قوس فراوان 
قرارداد خود را با تیم ملــی فوتبال ایران تمدید 
کرد. این قرارداد تا پایان »جام ملت های آسیا« 
به امضا رسیده اســت و »مهدی تاج«، رییس 
فدراســیون فوتبال در جمع خبرنــگاران، این 
خبر را اعالم کرد. تاج عنــوان کرد: این قرارداد 
تا پایان جام ملت های آسیاســت و بعد از جام 
ملت ها، برای تمدید قرارداد مذاکرات جدیدی 
انجام می شــود. پیش از این عنوان شــده بود 
در صورت حضور ایــران در نیمــه نهایی جام 
ملت ها، قــرارداد کی روش به صــورت خودکار 
 تا پایــان جام جهانــی ۲0۲۲ تمدیــد خواهد

 شد.

در حاشیه

خودنمایی پسر دهه هشتادی 
در شب تلخ »والیبال«

در روزی که ایران با شکســت برابــر »کانادا« و 
نمایشی نه چندان دلچسب، تمام امیدهای خود 
را برای صعود به جمع 6 تیم نهایی از دست رفته 
دید، تنها یک اتفاق می توانســت والیبال دوستان 
 را بــه آینــده امیــدوار کند.آســیب دیدگــی
»محمد موســوی« از اواخر ســت ســوم، ورود 
»امیرحســین توخته« را به همراه داشــت. این 
پسر 17 ســاله ارومیه ای که متولد ۲0 فروردین 
سال 13۸0 اســت، پا به میدان گذاشت و ستاره 
ایران در ست چهارم لقب گرفت. این سرعتی زن 
والیبال ایران، نه تنها جوان ترین بازیکن در ترکیب 
تیم »کوالکوویچ« است، بلکه یکی از جوان ترین 
بازیکنان در مسابقات قهرمانی جهان ۲01۸ لقب 
گرفت. او در ســت چهارم عالوه بر اینکه در دفاع 
روی تور درخشــید، وقتی در خط سرویس قرار 
گرفت که ایران 3، 4 از حریفش عقب بود. »توخته« 
با چند سرویس فوق العاده، دریافت های کانادا را 
به هم ریخت و بازی را به ســود ایران بازگرداند؛ 
اتفاقی که »اسکریموف« در بازی با »بلغارستان« 
برای تیمش رقــم زد. توختــه از فرصتی که در 
اختیارش قرار گرفت، به بهترین شــکل استفاده 
کرد و در روز شکســت ایران و حذف از مسابقات 
 جهانی خوش درخشــید تا نامش بر ســر زبان ها

 بیفتد. 

پیشخوان

ســراغ تنبیهات  سنگین 
آیین نامه می رویم

 هفتــه هفتم رقابت هــای لیگ برتر در شــرایطی 
برای تیم های اصفهانی به اتمام رســید که دو تیم 
»سپاهان« و »ذوب آهن« شرایط متفاوتی را نسبت 
به یکدیگر تجربــه می کنند. زردپوشــان با برتری 
مقابل تیم فوالد خوزســتان چهره ای شبیه به یک 
مدعی را به نمایش گذاشــتند؛ اما سبزپوشــان با  
کسب دومین شکست پی درپی، از قامت یک مدعی 

قهرمانی فاصله گرفته اند.
در چارچــوب رقابت های لیگ برتــر، هفته هفتم 
تیــم »ســپاهان« در ورزشــگاه نقش جهــان به 
مصاف تیم »فوالد« خوزســتان رفت که شاگردان 
»امیرقلعه نویی« با ارائه یک بــازی هجومی موفق 
شدند با تحمیل شکستی پر گل، نخستین پیروزی 
این تیم را بعد از هشــت ماه در نقش جهان، جشن 
بگیرند. طالیی پوشــان نصف جهان که نخســتین 
گام در رقابت های جام حذفی را محکم برداشــته 
و با برتری پرگل، آماده این دیدار شــده بودند، در 
این بازی هم عملکرد خوبی را به نمایش گذاشتند 
و موقعیت های بســیاری را روی دروازه تیم فوالد 
خوزستان ایجاد کردند. آنان با کسب پیروزی در این 
بازی، سیزده امتیازی شدند تا دوباره خود را به عنوان 
مدعیان اصلــی قهرمانی در ایــن دوره از رقابت ها 
معرفی کنند و برای سایر رقبا خط و نشان بکشند. 
اما در آن سو، تیم »سبزپوشان« که با شکست مقابل 
تیم »پدیده«، خداحافظی زودهنگامی با رقابت های 
جام حذفی داشت و باید از این به بعد تنها در جبهه 
لیگ برتر می جنگید، نتوانست در این هفته هم به 
پیروزی دســت یابد تا روند ناکامــی این تیم ادامه 

داشته باشد.
ذوبی ها در شرایطی فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
را شروع کردند که با اتمام فصل گذشته لیگ برتر، 
رویاهای بزرگی در سر داشــتند و تغییراتی را برای 
رسیدن به عنوان قهرمانی این فصل از مسابقات لیگ 

ایجاد کردند؛ تغییراتی که البته تا به حال نتیجه ای 
نداشــته و این تیم با هشــت امتیاز در جایگاه نهم 
جدول رده بندی قرار گرفته است. نبوِد یک مهاجم 
گلزن که بتواند از فرصت های ایجاد شده روی دروازه 
حریفان به خوبی استفاده کرده و ضربات آخر را وارد 
دروازه کند، از مهم ترین مشکل سبزپوشان اصفهانی 
در هفته های اخیر به حســاب می آیــد تا  جدایی 
»مرتضی تبریزی« گلزن فصل پیش این باشــگاه، 
بیش از پیش به چشــم آید. جدایی تبریزی از این 
تیم موجب شده تا قدرت هجومی »ذوب آهن« افت 
کند و صدای »امید نمازی« را هم دربیاورد. نمازی 
در پایان بازی با استقالل خوزستان گفت: »بازیکنان 
همه کار کردند به جز گل زدن! متاسفانه گلزن در 
تیم نداشتیم و من نمی توانم در زمین بازی کنم و 

گل بزنم.« بررسی نتایج این تیم نشان می دهد که 
سبزپوشان، سال گذشته در پایان هفته هفتم با 10 
امتیاز در رده هفتم قرار داشتند، ولی تا هفته هفتم 
این فصل، هشت امتیاز گرفته اند و در مقایسه با فصل 
گذشته، با دو پله سقوط در رده نهم  قرارگرفته  اند. با 
توجه به اینکه »سعید آذری« نشان داده که مدیری 
نتیجه گرا نیست؛ به طوری که با »یحیی گل محمدی« 
و حتی »امیــر قلعه نویی« هم روزهایــی را تجربه 
کرد که ذوب آهن شــروع خوبی نداشــت، ولی به 
تدریج خــودش را به بــاالی جدول رســاند. باید 
دید ذوبی هــا که تــا اینجای لیگ خم شــده اند و 
شــرایط عجیبی بر آن ها حکمفرماست، می توانند 
 خودشان را بر لیگ برتر و سایر تیم ها غالب کنند یا 

خیر.

روزهایخزانسبزپوشاندرپاییزبرگریزان
جای خالی تبریزی در ترکیب ذوبی ها دوباره به چشم آمد؛

  عکس روز

رکورد جدید »لیورپول« پس از 126 سال!
»لیورپول« در شــرایطی به هفت برد متوالی رســید که این تعداد برد در 1۲6 سال اخیر 

بی سابقه بود و قرمزپوشان رکورد جدیدی از خود بر جا گذاشتند.

برانکو: بی صبرانه منتظر 
استقالل هستم

فغانی: نه از پرســپولیس 
حقوق می گیرم نــه طرفدار 

استقاللم!

ایران در دوحه به مصاف برزیل  می رود
تیم ملی ایران بعد از رقابت های »جام ملت های آســیا« در تورنمنت چهار جانبه قطر شــرکت خواهد 
کرد. فدراســیون فوتبال ایران و قطر در این باره باهم به توافق رســیده اند و قرار اســت در تورنمنتی 
در دوحه، در اســفندماه با حضور تیم ملی »برزیل« حضــور یابند. تیم ملی ایران پیــش از این مقابل 
»ازبکســتان« نخســتین بازی دوســتانه خود را برگزار کرد و همچنیــن قرار اســت روز ۲4 مهر نیز 
به مصاف »بولیــوی« برود تا برای جام ملت های آســیا مهیا شــود. ایران در این رقابت هــا با تیم های 
عــراق، یمن و ویتنام هــم گروه خواهد بــود. بعد از جــام ملت ها، حضــور در تورنمنت چهــار جانبه 
 دوحه با حضور برزیــل می تواند یک رقابــت جذاب و هیجان انگیــز را پیش روی تیم ملــی ایران قرار

 دهد.

CAS پرونده ایران - عربستان بار دیگر روی میز
میزبانی کشورمان از تیم های عربستانی در دادگاه حکمیت ورزش بررسی می شود. ماجرای دنباله دار میزبانی 
تیم های فوتبال ایران از تیم های عربستانی که در چندسال اخیر محل بحث بوده است، ظاهرا به این زودی ها 
تمام نمی شود و پیگیری قضائی این موضوع در مراجع ذی صالح هم چنان ادامه دارد. در آخرین پیگیری های 
انجام شده از سوی مقامات فدراسیون فوتبال و ارجاع چندباره این پرونده به مراجع بین المللی، این پرونده برای 
بار سوم در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این پرونده آخرین دفاعیه های 
فدراسیون فوتبال ایران برای استفاده از حق میزبانی خود مقابل تیم های عربستانی ارسال شده و قرار است به 
زودی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری شود. گفتنی است در طول سال های اخیر این پرونده 
بارها مورد بررسی قرار گرفته ولی هرگز گشایشی در مورد استفاده ایران از حق میزبانی اش ایجاد نشده است.

جنگ داربست ها در ورزشگاه وطنی؛

 آقای همسایه کوتاه نمی آید
 بازی سرد و کسل کننده »نساجی« مازندران و »اســتقالل« تهران، یک حاشیه داغ و جذاب داشت.

نخســتین بازی خانگی نســاجی در تاریخ لیگ برتر با رونمایی از یک پدیــده منحصربه فرد همراه 
شد؛ همسایگان ورزشــگاه شهید وطنی قائمشهر. همســایگانی که بالکن و پشــت بام خانه شان به 
ورزشگاه وطنی مشــرف بود، قصد داشــتند مانند روال همیشگی ، بازی نســاجی-ذوب آهن را در 
 جایگاه محبوبشان ببینند که با مخالفت ناظر بازی روبه رو شدند. پهن کردن بساط هندوانه، تخمه و

»قایم باشک بازی«  همسایگان با ناظر بازی، صحنه های بسیار جذابی در هفته اول خلق کرد. 
در جریان دیدار نساجی-استقالل، حاضران در ورزشگاه با یک صحنه قابل توجه روبه رو شدند. مسئوالن 
برگزاری بازی با نصب داربست و یک پارچه بزرگ، تالش کردند با کور کردن میدان دید همسایگان 
مانع حضور آن ها روی دیوار، بالکن و پشت بام بشوند.آقای همسایه اما برای این حمله یک ضدحمله 
خوب تدارک دید. همسایه نیز با نصب یک داربســت بلندتر در حیاط خانه اش، ارتفاع محل نشستن 
خود را باالتر از داربست مسئوالن برد تا بازهم بتواند بازی های خانگی نساجی را از داخل منزلش در 
 حین صرف میوه و تنقالت تماشا کند. به نظر می رسد این کشمکش در هفته های بعد هم ادامه خواهد

 داشت.
آقای همسایه در این باره گفت :» از خواب بیدار شدم، دیدم داربست زده اند! من هم رفتم 160هزار 
تومان داربست اجاره کردم. تماشای بازی استقالل 300هزارتومان برایم خرج داشت. در خانه خودم 
نشسته ام، میوه می خورم و با دوســتانم فوتبال تماشــا می کنم. مگر ما خالف می کنیم؟! اگر باز هم 

داربستشان را باال ببرند، من هم داربستم را بلندتر می کنم!«
مسئوالن برگزاری، فعال حریف آقای همسایه نشــدند و تماشای بازی نساجی از داخل منزل با صرف 

هندوانه و تخمه ادامه دارد.

 وحشت در زمین فوتبال

منهای فوتبال

فوتبال
 کمتراز 16 

سال
ایران- هند

ساعت 
12:00

شبکه 
ورزش

ایرانفوتسال
 _

ژاپن

ساعت
18:00

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 
2 مهر

مهاجم نیجریه ای» استقالل« این بار در مدت کوتاه حضورش 
در زمین، موثرتر از همیشه بود.»گرو« در استقالل جانشین 
»تیام« شد؛ اما شرایط برایش هنوز به شکلی پیش نرفته که 
بتواند عملکردی مانند او داشته باشد.گرو در دیدار با »السد« 
در ورزشگاه آزادی فیکس بود؛ اما عملکرد در زمین و تمرینات 
»شفر« را وادار کرد تا این بازیکن را در دیدار با السد در دوحه 

نیمکت نشین کند و اخراج »چشمی« از حضور او در زمین به 
عنوان بازیکن تعویضی جلوگیــری کرد. مهاجم نیجریه ای 
استقالل در دیدار با نســاجی، مدت کوتاهی در زمین حاضر 
شــد، اما در 20 دقیقه حضور در زمین عملکردی به مراتب 
بهتر از بازی های گذشته داشت. بهترین موقعیت استقالل در 
این دیدار با تیزهوشی این بازیکن به دست آمد و اگر ضربه او 
اندکی دقیق تر بود، استقالل می توانست با دست پر زمین را 
ترک کند.»گرو« هر چند در ضربات سر موفق عمل نمی کند 
اما روی زمین نمایش بهتری داشت و دو مرتبه با بازی فیزیکی 

خود بازیکنان نساجی را وادار به انجام خطا کرد تا استقالل 
صاحب دو ضربه ایستگاهی شــود؛ ضرباتی که البته سودی 

برای آبی ها نداشت.
هر چند گرو هنوز در گلزنی موفق نبــوده و در تمرینات نیز 
فعال بازیکنی در اندازه های تیام نشــان نــداده، اما نمایش 
کوتاه او برابر نســاجی هواداران اســتقالل و حتی شفر را 
برای آینده این بازیکن اندکی امیدوار کرد تا شــاید خرید 
 آبی ها در خط حمله بتواند مشــکل گلزنــی این تیم را حل

 کند.

 20 دقیقه
 برای امیدواری دوباره به »گرو«

اســتقالل با تســاوی به 
شهرآورد رسید

سمیه مصور
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رونمایی از سردیس شهیدان خرازی و غازی
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخـبار

در آیین » شناسنامه شهر« صورت 
می گیرد؛

رونمایی از سردیس شهیدان 
خرازی و غازی

آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان 
»شناســنامه شــهر« فردا  در محل گلستان 
شــهدا با حضور »ســردار مرتضــی قربانی« 
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، ایثارگران، 
جانبازان، خانواده معزز شهدا و یادگاران دفاع 
مقدس، مســئوالن شهری و اســتانی برگزار 

می شود.
رونمایی از ســردیس شهید حســن غازی و 
شــهید حاج حســین خــرازی، ادای احترام 
به شــهدا و عطرافشــانی قبور مطهر از جمله 
برنامه هایی اســت که در این آیین و در جوار 
قبور شهدای گمنام برگزار خواهد شد. حسن 
موذنی ،مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان در خصــوص رونمایی از ســردیس 
شهیدان خرازی و غازی همزمان با هفته دفاع 
مقدس گفت: اندازه این سردیس ها یک و نیم 
برابر اندازه واقعی و جنس سردیس ها از برنز و 

فایبرگالس است.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای مانور »نه به خودروی 
تک سرنشین« در اصفهان

رییــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهان از برگزاری مانور نمایشی 
»نه به خودروی تک سرنشــین« برای تشویق 
و ترغیب مردم اصفهان به اســتفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت: این مانور 
نمایشی از یکم تا پنج مهرماه در چهار راه های 
منتهی به مرکز شــهر همچون چهار راه های 

آبشار و تختی اجرا خواهد شد.
احمد رضایی دارافشــانی اظهارکرد: هر ساله 
با بازگشــایی مــدارس، بار ترافیکی شــهری 
افزایش می یابد، از این رو اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی شهرداری اصفهان برای کاهش بار 
ترافیکی شهر با همکاری معاونت حمل و نقل 
ترافیک و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان، پوســترهایی با موضوع 
»استفاده از حمل و نقل عمومی« تدارک دیده 
است که در اتوبوس ها، تاکسی ها و مکان های 

عمومی شهر نصب شده است.

نماینده اصفهان در مجلس:
 انتقام شدیدی در انتظار عوامل 

گروه تروریستی خواهد بود
نماینده اصفهان در مجلس با اشــاره به عملیات 
تروریســتی گروه »االحوازیه« در اهــواز گفت: 
شــهادت و مجروح شــدن عده ای از هموطنان 
که در نتیجه عملیات کور جریــان جنگ نیابتی 
گروه های تروریستی به شهادت رسیدند را تسلیت 
و تبریک عــرض می کنم. این نمونــه دیگری از 
شکست مفتضحانه و نشــان دهنده ذلت، خواری 
و عجز آمریــکا و عمال مــزدورش در منطقه بود 
ولی همچنان شاهد وحدت و انســجام و حضور 
 مردم ایران و اعتماد به نظام و ســپاه پاســداران

 هستیم. 
حجت االسالم احمد سالک افزود: انتقام شدیدی 
در انتظار عوامل آن گروه تروریستی خواهد بود. به 
امت بابصیرت همیشه در صحنه های دفاع از نظام 
مقدس با وحدت کلمه حول محور والیت، این نکته 
را اعالم می کنم که هرگز تسلیم تحریم های ظالمانه 
و تهدیدهای استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و 
اسرائیل نخواهیم شد و با شعار »هیهات منا الذله« 

همانند گذشته در برابر آنها می ایستیم.

مدیر کل بیمه سالمت استان خبر داد:
انجام روزانه چهار هزار تراکنش 

بیمه ای در استان اصفهان
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: 
روزانه چهار هزار تراکنش بیمه ای توسط 83 دفتر 
پیشخوان و نمایندگی های طرف قرارداد در استان 
اصفهان انجام می شود.حســین بانک اظهار کرد: 
روزانه 4 هزار عملیات بیمه گری توسط 83 دفتر 
پیشخوان و نمایندگی ها در استان اصفهان انجام 
می شود که ماهانه حدود 600 میلیارد ریال هزینه 

این بیمه شدگان می شود.
وی افزود: تعداد افراد تحت پوشش بیمه سالمت 
در اســتان اصفهان یک میلیون و پانصد هزار نفر 
است که گام بلندی برای تحت پوشش قشر ضعیف 
جامعه و استفاده از خدمات بیمه ای برداشته شده 

که قابل تقدیر است.

صبح دیــروز در حالی زنگ 
بازگشــایی مدارس اســتان 
اصفهان با حضور مســئوالن استانی به صدا 
درآمد که به دلیل تاخیر در برگزاری مراسم و 
نیز ترافیک سخنران های استانی و شهری این 
زنگ با 2 ساعت تاخیر و حوالی ساعت 10 صبح 

نواخته شد.
 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در آیین 
نواختن زنگ بازگشایی مدارس استان اصفهان که 
در دبیرستان دخترانه »آســیه«، منطقه 6 آموزش 
و پرورش برگزار شد اظهار کرد: امروز همزمان در 5 
هزار واحد آموزشی استان اصفهان، زنگ بازگشایی 
مدارس را خواهیم نواخت کــه تقارن زیبایی با آغاز 
هفته دفاع مقــدس و عزای اباعبدا...الحســین)ع( 
پیدا کرده اســت. علی اکبر کمالی افزود: برای 57 
هزار شاغل آرزوی بهبودی دارم؛ امیرالمومنین)ع( 
انسان ها را در سه دســته گروه دسته بندی کرده و 
یک گروه عالم ربانی اســت که هر کسی هم در این 
دســته قرار نمی گیرد. امروز تعــداد زیادی دکتر و 
مهندس داریم ولی چقدر ایــن افراد در روح جامعه 
اثرگذار هستند؟ مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان تصریح کرد: گروه دوم به دنبال علم آموزی 
هستند و گروه سوم افراد دون پایه ای هستند که با 

یک باد مسیرشان را تغییر می دهند و ثباتی ندارند 
و این گروه مسیر خود را با علم روشن نمی کنند. وی 
ادامه داد: این همه شور و هیاهو به دلیل این است که 
مسیری را انتخاب کرده ایم که با علم روشن می شود؛ 
امیر المومنین)ع( صراحتــا می فرماید علم بهتر از 
ثروت است و علم حافظ انسان است ولی انسان باید 

محافظ ثروت باشد.
شهردار اصفهان راه حل مدیریت شهر را از 

دانش آموزان طلب کرد
شــهردار اصفهان در این مراســم اظهار کرد: امروز 
بوی مهر سراسر شــهر را فرا گرفته است و خنده ای 
که بر لبان دانش آموزان وجود دارد، ریشه در مهر و 
محبت و مهربانی دارد.قدرت اله نوروزی افزود: امروز 
به دانش آموزان و دانشــجویان و همچنین معلمان 
اختصاص دارد؛ امروز سرآغاز »شدن« برای افرادی 
اســت که کار را با آموختن آغاز کرده اند.شــهردار 
اصفهان تصریح کرد: امروز روز آموختن برای کسانی 
است که مســتعد و آماده آموزش هستند، پس در 
این روز از خداوند می خواهیم تا همه دانش آموزان و 
همه ما را کمک کند تا در آموختن بیش از همیشه 
حریص و ســخت کوش باشــیم. وی عنوان کرد: از 
خداوند می خواهم در چنین روزی به ما توفیق دهد 
تا در زمان گرفتن قلم به دست جز برای رضایت خدا 

ننویسیم؛ آینده کشــور در دستان شماست و نقش 
خانم ها در آینده بسیار پررنگ است . اگر به تاریخ نگاه 
کنیم، زنانی را می  بینیم که نقش اثرگذاری داشته اند 
و شما باید گره های کور این کشور را باز کنید.نوروزی 
مطرح کرد: اگر خوب درس بخوانید ولی شخصیت 
اجتماعی شما رشد نکند، این علم و درس نمی تواند 
تاثیری داشــته باشــد و  باید امروز به ما بگویید که 
چگونه شــهر را بهتر مدیریت کرده و زیست پذیری 
شهر را بیشــتر کنیم. وی ادامه داد: در کالس درس 
باید به این مسائل هم پرداخته شود و همه کسانی که 
بر مسند قدرت خواهند نشست، باید این زمینه ها و 
رشد کافی را از پشت نیمکت های دبیرستان به دست 
بیاورند.شهردار اصفهان از معلمان درخواست کرد تا 
زمینه های شکل گیری شعور اجتماعی را در مدارس 
رقم بزنند و در این باره گفت: شکل گیری شخصیت 
در دانشــگاه به گونه دیگری اســت و مدرسه نقش 
بســیاری مهمی دارد.وی با بیان اینکه تکنولوژی با 
سرعت باال در حال پیشرفت است، خاطرنشان کرد: 
اگر از امروز دغدغه مشکالت آینده را داشته باشید، 
می توانید در آینده اثرگذار باشید. در همه دنیا کسانی 
که اصول اخالقی را رعایت می کنند و از حقوق مردم  
اطالع دارند، موثر هستند.نوروزی تاکید کرد: از امروز 
که آغاز سال تحصیلی است طوری درس و علم آموزی 

را آغاز کنید که ســریع تر به نقطه »شدن« برسید؛ 
شهرداری این آمادگی را دارد تا با آموزش و پرورش و 

مدارس در زمینه های مختلف همکاری کند.
کلید تزکیه و آگاهی، محبت است

معاون سیاسی امنیتی اســتانداری اصفهان نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه همه چیز به صورت دور 
خواهد بود و خداوند در طبیعــت این موضوع را به 
ما نشان داده است، گفت:آغاز ســال تحصیلی این 
اصل را برای ما مشــخص می کند که تزکیه، رکن 
اصلی است و باید برگ ریزان کرد تا به ثمر نشست؛ 
آن چیزی که با جهل مقابله می کند، آگاهی اســت 
و باید با علم آموزی به آگاهی برســیم تا هر دستور 
و فرمایشــی را نپذیریم و روی آن فکر کنیم.ســید 
حمیدرضا طباطبایی تصریح کــرد: کلید تزکیه و 
آگاهی، محبت است و راه سعادت دنیا و آخرت هم با 

محبت هموار می شود.
 گفتنی است؛  در این مراسم زنگ بازگشایی مدارس 
را حاجیه خانم امینی مادر شهید و زنگ آغاز هفته 
دفاع مقدس را پدر شــهید یزدانی نواختند و زنگ 
ستاد مهر هم با حضور تعداد زیادی از مدیران شهری 
به دست شهردار اصفهان نواخته و در ادامه نیز تابلو 
پویش ترافیک توســط مســئوالن حاضر در برنامه 

امضا شد.

 اعالم آمادگی شهرداری برای  همکاری با آموزش و پرورش
  در آیین بازگشایی مدارس استان اصفهان مطرح شد؛  

 
مفاد آراء

7/25 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

شماره صادره: 1397/03/517724-97/6/12 آراء که در اجرای ماده يک قانون مذکور 
توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گرديده و در 
اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشار 
و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين آگهي ظــرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان 
تسليم و رســيد اخذ نمايند و از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يک ماه 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تســليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعي دادگاه اســت. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد و يا معترض 
گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، ثبت اردســتان مبادرت 
 به صدور ســند مالکيت مي نمايد. ضمنا صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302032000018 مورخه 1397/06/04 حسين فتوحی السيبی 
فرزند کاظم ششدانگ يک باب خانه احداثي بر روي قسمتي از روستای مونيه پالک 87 
اصلی عليا اردستان بخش هفده حوزه ثبت اصفهان به مساحت 390 متر مربع مالک رسمی 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/02

م الف:239464 خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت

7/28 شــماره صادره: 1397/42/514003- 1397/5/23 نظر به اينکه ســند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 31 فرعی از 182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت جنوب اصفهان 
تحت شماره چاپی مسلسل 074059 و صفحه 390 دفتر 384 امالک ذيل شماره 62505 
به نام آقای ايگيت باباخانيان ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس طی انتقال شماره 
152575 مورخ 1381/04/10 دفتر 71 اصفهان به آقايان ســعيد و مســعود سمندريان 
)بالسويه( انتقال گرديد که سهم مسعود ذيل صفحه مزبور ثبت و سند مالکيت فوق الذکر در 
سهمش واقع شده و برای سعيد سند جداگانه صادر گرديده  سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده به شماره 1397/240076014438 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شــماره 23920 مورخ 1397/05/09 به گواهی دفترخانه 
113 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 250845 قويدل رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )272 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/29 شــماره صادره: 1397/42/515020- 1397/5/27 نظر به اينکه ســند مالکيت 
يکدانگ و نيم مشاع از ششدانگ به استثنای ثمنيه اعيانی پالک ثبتی شماره 3398 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 339 دفتر امالک جلد 2 به نام آقای  عباســعلی 
ريحانی مارنانی فرزند مانده علی تحت شــماره چاپی 291060 ثبت و صادر و تســليم 
گرديده است ســپس به موجب سند انتقال قطعی شــماره 85520 مورخ 1376/10/11 
دفترخانه 9 اصفهان تمامت هفتصد و پنجاه سهم مشــاع از نهصد و هجده سهم هيجده 
حبه مشاع آن به استثنای ثمنيه اعيانی به شهرداری اصفهان انتقال يافته، سپس نامبرده 
)عباسعلی ريحانی(  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده به شــماره  15309 مورخ 
1397/05/15 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شماره 
9772 و شناســه يکتــا 139702155834000256 و رمــز تصديــق 843766 مورخ 
1397/05/15  به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رســيده اســت مدعی اســت که سند 
مالکيت آن به علت سهل انگاری مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا  سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی 
اســت چنانچه ســند مالکيت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه 
گرديد از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارســال نمائيد. 

 انجام هر نوع معامله با ســند مالکيت المثنی موکول به اســتعالم از اين اداره می باشد. 
 م الف: 250830 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )236 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/30 شــماره صادره: 1397/42/519846- 1397/6/20 نظر به اينکه ســند مالکيت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 59 فرعی از 3136 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذيل 
صفحه 154 دفتر 9 فرعی امالک به شماره ثبت 5896/911  تحت شماره چاپی دفترچه 
ای  736708 الف 16/88 محمد معتمدی سده فرزند علی ثبت و صادر و تسليم شده سپس 
به موجب سند 28948 مورخ 1396/07/01 دفترخانه اسناد رسمی 189 اصفهان به خانم 
بهجت گل کار پور فرزند محمد علی انتقال قطعی يافته  ســپس مالک با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده به شماره 974/1746711 مورخ 1397/06/05 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره های 6385 و 6834 مورخ 1397/06/01 
به گواهی دفترخانه  اسناد رسمی 330 سپاهانشهر اصفهان رسيده است مدعی است که 
سند مالکيت آن به علت اسباب کشی مفقود گرديده و درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
250781 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )263 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
7/31 شماره صادره: 1397/42/514007- 1397/5/23 نظر به اينکه سند مالکيت سه 
دانگ پالک ثبتی شماره 31 فرعی از 182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت جنوب اصفهان تحت 
شماره چاپی مسلســل  462122  در صفحه 65 دفتر 1081  به نام آقای سعيد سمندريان  
ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1397/240076014439 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
شماره 23921  مورخ 1397/05/09 به گواهی  دفترخانه 113 اصفهان رسيده است مدعی 
است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 250843 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )224 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/32  نظر به اينکــه آقای غالمرضا قادری خوراســگانی فرزند حســين ) با وکالت مع 
الواسطه پروين شــيروانی( با تســليم دو برگ استشهاد شهود به شــماره 9090 مورخ 
97/06/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 429 شاهين شــهر اصفهان، مدعی شده يک 
جلد سند مالکيت به شماره چاپی 599226 به ميزان 269/625 سهم از 1008/08 سهم 
ششــدانگ تحت پالک 6228 اصلی که در صفحه 422 دفتــر 10 امالک بخش 5 ثبت 
اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد مفقود گرديده و تقاضای صدور سند 
مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 250827 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )207 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/33  آقای عباسعلی انصاری دارای شناسنامه شماره 111 به شرح دادخواست به کالسه  

273/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان زينب خاتون اصالنی  به شناسنامه 191 در تاريخ 1397/4/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر به نام 
های 1- عباسعلی انصاری، ش.ش 111، 2- حسنعلی انصاری ،ش.ش 166 و يک دختر 
به نام  زهرا خاتون انصاری، ش.ش 39 و غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 250258 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)140 کلمه، 1 کادر(
اجرايیه

7/15 شماره اجراييه:9710420350600209  شماره پرونده:9409980350600059 
شــماره بايگانی شــعبه:940069  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970350601763  مبنی بر محکوميــت و دادنامه 
9609970350600217 مبنی بر رد دادخواست تجديدنظرخواهی) آقای حسين عزيزی( 
محکوم عليهم  1- ســيروس قدرتی رودباری فرزند موسی 2- هما خسرو آقايانی فرزند 
محمد  3- مهدی خرمی فرزند حيدر همگی به نشانی مجهول المکان 4- حسين عزيزی 
چادگانی فرزند کرم به نشانی اســتان اصفهان چادگان خيابان 7 تير پالک 10 متضامنا 
 محکومند به پرداخت مبلغ دويســت و هشــتاد و پنج ميليون ريال بعنوان اصل خواسته
) مطالبه مبلغ 285/000/000 ريال وجه چک شماره 1394/1/22-25894/32787071 
عهده بانک پارسيان( و نيز پرداخت خسارات دادرسی ) 9/525/000 ريال( و حق الوکاله 
وکيل طبق تعرفه و نيز پرداخت خســارات تاخير تاديه برمبنای نرخ تورم از تاريخ چک تا 
زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حين اجرای حکم محاسبه خواهد شد در 
حق محکوم له شرکت مالی و اعتباری کوثر به نمايندگی مصطفی جاللی به نشانی اصفهان 
خيابان هشت بهشــت غربی حد فاصل چهار راه گلزار و چهار راه ملک ساختمان کوثر و 
پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت. ضمنا رای صادره غيابی است.  محکوم 
عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 247945 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)497 کلمه، 5 کادر(
ابالغ اجرايیه

7/20 شماره ابالغنامه:9710106795401770  شماره پرونده:9609986795400733 
شماره بايگانی شعبه:960734 محکوم له:  هوشنگ محمدی، محکوم عليه: محمد علی 
 محمدی، پيرو آگهی های منتشــره در جرايد بدينوســيله به خوانده که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائيه صادره از شــعبه 24 در پرونده کالسه 960734  به 
موجب دادنامه شماره 9709976795400076 مورخ 97/1/29 صادره از شعبه 24 محکوم 
عليه محکوم به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت 
تاخير تاديه مبلغ مذکور از تاريخ 94/8/7 لغايت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 790/000 
ريال بابت خسارات ناشی از هزينه دادرسی بابت حق الوکاله وکيل در مر حله بدوی در حق 
محکوم له می باشد .پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه های اجرائی بر عهده محکوم 
عليه می باشد. بديهی است با توجه به غيابی بودن حکم، اجرای حکم غيابی منوط به معرفی 
 ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محکوم له، يا ابالغ واقعی اجرائيه به محکوم عليه 

می باشد. لذا مفاد اجرائيه صادره يک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در يکی از جرايد کثيراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اين صورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.)آدرس: 
اصفهان کنار گذر اتوبان شهيد خرازی حد فاصل خيابان آتشــگاه و ميرزا طاهر مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف(  م الف: 247877 شعبه  24 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/40 شماره ابالغنامه:9710103753306128 شماره پرونده:9609983753302451 
شماره بايگانی شعبه: 962554  آگهی ابالغ وقت رســيدگی آقای اصغر دوشانی حسن 
آبادی فرزند رضا، خواهان: آقای عبدالعلی کاظمی شــکايتی عليه مشــتکی عنه مبنی 
بر خيانت در امانت مطرح  که به اين شــعبه ) اســتان اصفهان بخش کرون ابتدای شهر 
عسگران جنب شهرداری دادگســتری بخش کرون( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983753302451 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/07/30 ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين 
دادرسی کيفری به علت مجهول المکان بودن متهم و شکايت شاکی مراتب يک نوبت در 
يکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد  تا متهم ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
 در دادگاه حاضر گردد.    م الف:252924 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون ) 138 کلمه،

 1 کادر(
مزايده اموال غیرمنقول

7/26 اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 970019 ج/ 4 له آقای نيما اوستا با وکالت خانم فرناز رواخواه و عليه 
1- جواد و ريحانه آصالح مبنی بر پالک ثبتی 1519 اصلی از 43347 بخش 5 اصفهان در 
تاريخ 97/07/29 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زيرزمين اتاق 18 خيابان شــهيد  نيکبخت جهت فروش شش دانگ ملکی با مشخصات 
مندرج در نظريه کارشناســی که ذيال درج شده اســت ملکی طرفين و اکنون در تصرف 
مالکانه طرفين )خالی از سکنه( توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی 
شده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد در روز مزايده و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی درجلسه مزايده شرکت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر 
يک ماه پرداخت واال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزايده: ارزيابی يک دستگاه آپارتمان اينجانب کارشناس منتخب در معيت آقای نيما اوستا 
از محل معرفی شده به آدرس اصفهان: ميدان احمدآباد- ابتدای خيابان احمدآباد- چهار راه 
مهرگان- کوچه گلستان- مجتمع ارکيده بازديد بعمل آورده و گزارش کارشناسی به شرح 
ذيل باستحضار می رساند. مشخصات ســند: بر اساس تصوير سند ارائه شده توسط آقای 
اوستا عرصه و اعيان آپارتمان )وضعيت خاص طلق( به شماره 42347  فرعی از 15190 
اصلی قطعه 15 تفکيکی مفروز و مجزی شده از 581 فرعی از  اصلی مذکور بخش پنج ثبت 
اسناد و امالک شرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 150/96 متر مربع به شماره چاپی 
6122737 سری 94/ ج می باشــد و طبق آن آقای نيما اوستا مالک پنجاه و يک سهم از 
هفتاد و دو سهم عرصه و اعيان می باشد. مشخصات و وضعيت ملک: آپارتمان واقع است در 
ضلع شمالی طبقه چهارم مجتمع مسکونی دارای سه خواب، آشپزخانه بصورت اپن سالن و 
کف آنها سراميک فرش شده و ديوارها در حد گچ کاری و با قدمت حدود پنج سال می باشد. 
سيم کشی انجام و کليد پريزها نصب شده است. چارچوب فضاهای داخلی از جنس آهن و 
پنجره ها از جنس آلومينيوم نصب گرديده اند. همچنين کانال کشی کولر انجام شده است 
اطاقها فاقد درب و کمد می باشد. همچنين آشپزخانه فاقد کابينت، شيرآالت نصب نشده 
و رنگ آميزی و تزيينات داخلی انجام نشده  است مجتمع دارای آسانسور و آپارتمان دارای 
يک دستگاه پکيج و دارای انشعابات می باشد. نمای مجتمع از جنس سنگ و آجر کار شده 
است. نظريه کارشناسی: با عنايت به مراتب فوق، موقعيت آپارتمان و مجتمع و انشعابات، 
پارکينگ و انباری، ارزش شش دانگ آپارتمان فوق به مبلغ 3/720/000/000 ريال ) سه 
ميليارد و هفتصد و بيست ميليون ريال( برآورد و اعالم نظر می گردد. طبق استعالم انجام 
شده نيما مالک 51 سهم و ريحانه مالک 1/55 سهم و جواد مالک 19/45 سهم مشاع بوده 
و وفق ماده 10 آيين نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزينه 
عمليات اجرايی بر نسبت سهم هر يک از مالکين تقسيم خواهد شد. م الف: 248166 

اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان )541 کلمه، 5 کادر(
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 حضرت علی )علیه السالم(:
بر شما باد تحصیل دانش؛ چراكه تحصیل آن واجب و 
موجب پیوند میان برادران است و نشانگرشخصیت 

و ارمغان انجمن ها و همدم تنهايی است.
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یادداشت

 سالن به شدت گرم بود و سیستم صوت غیرفعال؛ بنابراین کالس 
متوقف شد. ساعت نزدیک یازده ظهر، تاریکی چنان حکم فرما 
بود که چشــم ها چیزی را نمی دیدند. از آن طرف سالن، یکی 
چراغ قوه گوشی همراهش را روشن کرد تا نگرانی کودکی را که  

از ترس می گریست، کم و او را آرام کند.
 از گوشه و کنار ســالن صدای غر زدن های مختلفی به گوش 
می رسید: »نمی شد با اداره برق هماهنگ کنند تا یک امروز برق 
نرود؛ نکند جایی اتصالی دارد؟ بمانیم یا برویم؟ آب پز شدیم از 
گرما و...« مسئول جلســه با صدای ضعیفی عذرخواهی کرد و 
وعده داد مشکل تا چند دقیقه دیگر برطرف می شود. در تاریکی 
با وجود کلنجارهای ذهنی مختلف، گوشم را روی همه صداها 
بسته بودم.  کم کم 60 دقیقه ناقابل گذشت و با صدای صلواتی 
جلسه شروع شد. استاد فقط روی سن عذرخواهی کرد و با یک 
جمع بندی کوتاه از مباحث آخرالزمان و ظهور، ما را به خدا سپرد. 
قرار بر برگزاری آزمون بود که افســر گروگانگیری سر رسید و 
ضمن اعتراض جمع، روی سن رفت.  »مهدی دوستان عزیز! چند 
دقیقه بیشــتر وقتتان را نمی گیرم. نکاتی در مورد منابع انرژی 
است که بهتر است همه بدانند؛ شــما که جای خود دارید. در 
عرض چند دقیقه سعی کرد با صدای لطیف زنانه اش، بفهماند 
شــارژرها در پریز نمانَد؛ زیرا 15درصد مصرف دارد؛ شیری که 
چکه می کند، فالن لیتر آب هدر می رود. اسراف در منابع غذایی 
یعنی گرسنه ماندن کودکانی در مناطق محروم همین سرزمین 
خودمان. از کاالی ایرانی حمایت کنید که ارز از کشور خارج شده 
و نتیجه اش بیکاری، گرانی و... می شود.« هشدار داد از جنگ آب 

و مشکالت نسل آینده.
ذهنم هنوز درگیر مباحث شرایط ظهور  بود. پازل ظهور، رهبر 
و قانونش را دارد؛ برای کامل شــدنش یار می خواهد و خواست 
مردم. چرا کسی برای قطع رابطه با موال غر نمی زند؟ چرا کسی 
برای شرح آینده بدون مهدی)عج( مردم را گروگان نمی گیرد؟ 
آمدیم دنیا برای چه؟ بیچاره نسل آینده. ما دهه شصتی ها که 
در فرهنگی بزرگ شدیم که مفهوم خواهر، برادر و گذشت برای 
یکدیگر را می شناسیم. عمه، عمو، خاله، دایی و برکات صله رحم 
را دیده ایم. گلزار شهدا را دیده ایم و اشک مادران را در روضه ها. 
با دعای خیر پدر و مادر بیمه شده ایم و احترام به معلم و استاد 
بدرقه راهمان بود و هســت. یاد گرفته ایم که مشــکالت برای 
همه هســت و قناعت چه رنگی دارد. در حل مشکالت بیکاری  
گفتند: »نسل سوخته!« و صدایمان در نیامد.  در حل مشکالت 
ازدواجمان روزنامه ها تعدد زوجین را واجــب کفایی کردند و 
عده ای گفتنــد: »خب چه کنیم بریزیمشــان در اقیانوس!« و 
نشنیده گرفتیم. به جرم تالش در راه تحصیل سرزنشمان کردند 
و در عین توانستن، نتوانســتیم؛ با امیدی حقیقی که خدایی 
هست و قیامتی، زیر بار فشارها و بهانه های مختلف نیازهای اولیه 
زندگی، کمر خم کردیم و جایــی برای تفکر مهدوی و اضطرار، 
انتظار و تالشــمان در تکمیل این پازل  نماند. کاش مسئوالن 
نظام اسالمی کنار هشدارهای  اتمام ذخایر،  فکری به حال نسل 
شــاهد جنگ آب و انرژی کنند. نسلی که عمرشان را با موبایل 
و فرهنگ حاکم بر فضای مجازی می گذرانند و امیدشــان این 
است که تحریم ها بشکند و دنیا و آخرتشان آباد شود. نسلی که 
جنایتکاری مثل »ترامپ« را خیرخواه می بینند و علیه خودی 
شعار می دهند، بعید نیست با این حال و روز دالر، دیگر حتی  نام 
مهدی)عج( را به زبان بیاورند؛ شاید در سهنگامه کمبود انرژی 
و جنگ آب، نام مهدی)ع( را هم فراموش کنند. ما که بی نصیب 
بودیم. فکری به حال تحریم زندگی با مهدی )عج( کنید که خدا 

افتخار زندگی با او را به هر کسی نمی دهد.

فکری به حال نسِل شاهد جنگ آب و انرژی کنید

زهرهجمالیزواره

عکس روز

دوخط کتاب

فکر کردن بــه چگونه 
فکــر نکــردن، نوعــی 
فکر کردن است؟ درد 
از »پرسیدن« نیست؛ از 

»دانستن« است!

»کلمات بیش از 
آدمی رنج می برند«
سریا داودی حموله

»دانســتن«  از  درد 
است نه از »پرسیدن«

بــرای  گروهــی 
 اندیشیدن فکر می کنند 
و گروهی بــرای فکر 
می اندیشــند.  کــردن 
گروهی از آن اندیشــه  
ناگفتنی می گویند؛ آیا 

در »هند« سال هاست ازدواج عاشقانه دختران و پسران ممنوع اعالم شده 
و عالوه بر این موضوع، قوانین سختگیرانه تری نیز نسبت به زنان و دختران 
وضع شده است. ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای زنان زیر ۴0 سال نیز 
مسئله دیگری است که در یکی از روستاهای هند به عنوان قانون وجود دارد 
و با زنان و دخترانی که قانون فوق را رعایت نکنند، به صورت قانونی برخورد 
می شود. مسئوالن هندی بر این عقیده هستند که ازدواج عاشقانه دختران 
و پسران این کشور با فرهنگ ســنتی مردم مغایرت دارد و قانون ممنوعیت 
استفاده از موبایل نیز برای در امان ماندن زنان و دختران از آزار احتمالی وضع 

شده است.

ممنوعیت موبایل برای زنان در یک روستای هند!

»استیو آریین« ساکن »تایلند« آرزو داشت در خانه ای به شکل خانه اسکیموها 
زندگی کند؛ اما چون شرایط زندگی در مناطق سردسیر را نداشت تصمیم گرفت 

تا خانه رویایی اش را در کشور تایلند با هزینه ای بسیار کم بسازد.
طراحی این خانه به نحوی است که با وجود مســاحت کم، مجهز به امکانات 

الزم است.
در تایلند مصالح ساختمانی بسیار ارزان تر از اروپا و آمریکاست؛ بنابراین بنیاد 
خانه استیو با 6 هزار دالر پایه گذاری شــد و طی یک و ماه نیم به پایان رسید 
 و در نهایت 9 هــزار دالر برای ســاخت چنین خانه رویایــی و عجیب هزینه

 کرد.

رویای شگفت انگیز یک مرد در ساخت خانه اش

 وقوع طوفان مرگ بار »فلورانس«، زندگی ســاکنان سواحل شرقی آمریکا به 
ویژه ایالت های »کارولینای شــمالی« و »جنوبی« را طی روزهای گذشته با 
اختالل مواجه کــرد. از »طوفان فلورانس« به عنــوان یکی از خطرناک ترین 
طوفان های سال های اخیر در آمریکا یاد می شود؛ اما آنچه عالوه بر این طوفان 
جان ساکنان محلی در این دو ایالت آمریکا را مورد تهدید قرار می دهد، مارهای 
خطرناک و سمی غول پیکری هســتند که در اثر وقوع طوفان در این مناطق 

پراکنده شده اند. 

هجوم مارهای غول پیکر در اثر طوفان فلورانس! 

تعزیه خوانی روز 
 سوم شهادت 
امام حسین)ع(

آییــنتعزیهخوانــی
روزســومشــهادت
امامحسین)ع(،شنبه
31شهریور(باحضور (
مردمومسئوالناستان
کرمانشــاهدرروستای
تاریخی»فش«ازتوابع
شهرســتان»کنگاور«

برگزارشد.

اینستاگردی

دو گروه تغییرناپذیر از نظر »پرویز پرستویی«

کار جدید شهره لرستانی و حسن شکوهی

پرویز پرستویی در اینستاگرام نوشت: »درجهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر 
نمی کنند؛ برترین خردمندان و پست ترین بی خردان.«

»حسن شکوهی« در توضیح عکس زیر نوشت: »سالم عرض می کنم خدمت همه سروران 
عزیز. امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. این هم عکسی از تله فیلم 
جدید که بنده افتخار همکاری با خانم »شهره لرستانی« عزیز رو داشتم. هرجا هستید تنتون 

سالم و دلتون خوش باشه. یا علی مدد«

تغییرات جالب و عجیبی که در پاییز روی می دهد!
چرا برگ های درختان در پاییز تغییر رنگ می دهند؟ بچه هایی که در پاییز به دنیا می آیند باهوش ترند و نیمی از دنیا دوست دارند در این فصل قرارهای 

عاشقانه بگذارند؟
سنجابهاباهوشترمیشوند: در فصل رنگارنگ پاییز وقتی که سنجاب ها، مغزها و دانه ها را در صدها جای پراکنده مخفی می کنند تا در روزهای 
سرد زمستان آذوقه داشته باشند، هیپوکامپوس )مرکز حافظه و هیجان( مغز یک سنجاب معمولی نسبت به سایر زمان های سال، 15 درصد افزایش 

سایز پیدا می کند.
بچههاییکهدرپاییزمتولدمیشونددانشآموزانبهتریهستند:اگر سنجاب نیستید نگران نباشید؛ در میان بچه های انسان هم آنهایی که 

در پاییز متولد می شوند بیشتر احتمال دارد که در مدرسه سرآمد بقیه باشند.
آنهاییکهدرپاییزمتولدمیشونداحتماالعمرطوالنیتریدارند:آنهایی که در فصل پاییز متولد می شوند، عالوه بر اینکه در مدرسه موفق تر 
از بقیه اند، احتمال اینکه تا صد سالگی زندگی کنند، بیشتر است. یکی از تئوری هایی که در این زمینه وجود دارد این است که قرار گرفتن در معرض 

عفونت های فصلی )مخصوصا در تابستان( در سال های اولیه  زندگی می تواند تاثیرات بلند مدتی بر سالمتی داشته باشد.
پاییزبرایاقتصادخوباست:صنعت توریسم و گردشگری در فصل زیبای پاییز رونق بیشتری می گیرد و خیلی ها این فصل را برای مسافرت و 

گردشگری ترجیح می دهند.
رنگهایروشنومتنوعشاخوبرگهاکهدرپاییزمیبینید،درواقعدرتمامطولسالهمانجاهستند:رنگ دانه های قرمز و زرد و 
نارنجِی شاخ و برگ های پاییزی در تمام طول سال وجود دارند، فقط زیر سطح رویی برگ ها هستند و دیده نمی  شوند. نور خورشید، سلول های گیاهی 
را که حاوی کلروفیل )عامل رنگ سبز درخشان گیاهان که نور خورشید را به انرژی تبدیل می کنند(، هستند تغذیه می کند. وقتی نور و تابش خورشید 

در فصل پاییز کمتر می شود، کلروفیل تجزیه می شود و اجازه می دهد رنگ قرمز و زرد و نارنجی پنهان، حاال ظاهر شود و بدرخشد و خودنمایی کند.
گرمشدنکرهزمینمیتواندبرریختنبرگهادرپاییزاثربگذارد:دانشمندان این طور فکر می کنند که دیرتر رسیدن رنگ های قرمز و زرد و 

نارنجی پاییز می تواند یکی از بسیار تلفات گرم شدن کره  زمین باشد. برگ ها به دلیل افت دما تغییر رنگ می دهند.

وبگردی

مدیرمسئولانتشاراتتجلیمهر:
 حماسه دفاع مقدس با هیچ قلمی

 بیان نمی شود
»کامــران شرفشــاهی« مدیر مســئول انتشــارات »تجلی مهر« 
درخصوص کتاب هــای دفاع مقــدس گفت: قطعا حماســه دفاع 
مقدس، به هیچ قلمی بیان نخواهد شــد که این بیانگر عظمت این 
حماسه و جلوه های گوناگون آن اســت؛ اما انتظار می رود این آثار 
بتوانند تا حدودی پلی برای پیوند مردم و این حماســه شکوهمند 
باشــند. وی افزود: ناگفته های جنگ هنوز بسیار است که بخشی از 
این ناگفته ها را باید با زبان هنــر و ادبیات بیان کرد. در واقع می توان 
گفت هنوز به نحو شایســته ای در قلمرو ادبیات، آثــاری که در این 
زمینه خلق شده، گردآوری و منتشر نشده است؛ به ویژه آثار شاعران 
و نویسندگانی که خودشان آن زمانه را از نزدیک با حضور در جبهه ها 
درک کرده اند و می توانند تصویرهای ملموس و محسوســی از آن 
دوران پر خون و خطر ارائه کنند. مدیر مســئول انتشــارات تجلی 
مهر بیان کرد: اهمیت دیگر آثاری که در حوزه دفاع مقدس نوشــته 
می شــود در این امر نهفته است که با گذشــت زمان، این آثار تنها 
راه دستیابی نســل های آینده و مردم ســرزمین های دیگر به این 
 حماسه مظلوم و جاودانه است؛ از این رو باید در نشر این آثار اهتمام 

جدی تری شود .

سفر به گرای ٢٧٠ درجه
کتاب »ســفر به گرای ٢٧0درجه« رمانی از »احمد دهقان« با موضوع 
جنگ ایران و عراق است. داســتان کتاب از زبان »ناصر« بیان می شود. 
ناصر رزمنده جوانی است که بارها سابقه شرکت در جبهه را داشته است؛ 
بنابراین در بین امتحانات، مشق و درس را رها می کند و به همراه دوستش 
»علی« راهی منطقه جنگی جنوب می شود. در آن جا ضمن دیدار مجدد 
با دوستان ســابقش، از قریب الوقوع بودن عملیاتی مهم اطالع می یابد. 
در حین عملیات بسیاری از دوستانش شهید و مجروح می شوند، خود 
او نیز مجروح شده و به پشت خط می آید و بعد از چند روز به شهر خود 
بازگشته و زندگی عادی را از سر می گیرد پس از مدت کوتاهی با دریافت 
تلگراف یکی از دوســتانش، خود را آماده بازگشت به منطقه می کند. 
»سفر به گرای ٢٧0درجه« به دلیل سبک خاصش در نوشتن و روایت 
عمیق و ویژه جنگ، مورد استقبال زیادی قرار گرفت. این کتاب از سوی 
انتشارات »سوره مهر« در  ســال 1٣٧5 منتشر شد. جایزه بیست سال 
داستان نویسی، جایزه چهارمین دوره انتخاب کتاب  سال دفاع مقدس و 
جایزه بیست سال ادبیات پایداری، از افتخارات این کتاب است. این کتاب 
توسط »پال اسپر اکمن« به انگلیسی ترجمه شده و نخستین رمان ایرانی 
با موضوع جنگ است که در آمریکا منتشر می شود. گفتنی است که احمد 
دهقان، داستان نویس معاصر ایرانی است که داستان های متعددی در 

زمینه جنگ ایران و عراق نوشته  است. 

جانشینرییسسازمانبسیجمستضعفین:
بسیج ٢هزار گردان بیت المقدس دارد

سردار سرتیپ »محمدحسین ســپهر« جانشین رییس سازمان 
بسیج مســتضعفین درباره بخشــی از فعالیت های بسیج، اظهار 
داشت: بسیج مستضعفین تاکنون موفق شده دو هزار گردان مردم  
پایه بیت المقدس را در ســطح کشــور برای انجام ماموریت های 
محوله ساماندهی کند که از این تعداد، حدود یک هزار گردان در 
روز های 9 تا ٢9 شهریورماه در بخش های مختلف کشور رزمایشی 
را به نام »اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول ا... )ص( ٢« اجرا 
کردند. وی افزود: مرحله دوم این رزمایــش نیز یک هفته بعد از 
هفته دفاع مقدس با اجتماع ٧00 هزار نفری بسیجیان در مراکز 
استان ها اجرا می شود که نقطه اوج این مرحله اجتماع 100 هزار 
نفری بسیجیان در تهران خواهد بود. ســردار سپهر با بیان اینکه 
سازمان بسیج مستضعفین، اخیرا تفاهم نامه ای را با سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امضا کرده اســت، گفت: تمام 
موضوعات و مشکالت کشور در سطوح داخلی و منطقه ای با توجه 
به توانمندی های بومی قابل حل است؛ لذا در همین رابطه بسیج 
به واسطه برخورداری از ٧۴0 کانون علمی و بیش از ٣5 هزار نفر 
از اساتید بسیجی، حدود 150 هزار طلبه بسیجی و ۸ هزار و 91٢ 

گروه جهادی، آماده کمک به دولت در بخش های مختلف است.

خبردیدگاهکتاب
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