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رییس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان خبر داد:

 
عملکرد مالی قابل توجه فوالد مبارکه؛

صفحه 3

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان:

کاسپین در اصفهان هیچ مشکلی ندارد

سود فوالد مبارکه 155 درصد افزایش یافت

 معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان اعالم کرد: موسسه کاســپین در اصفهان هیچ مشکلی ندارد. سیدرضا عقدایی در 
گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه خوشبختانه صحبت های اخیر معاون بانک مرکزی در کشور و استان ها بسیار تاثیرگذار بوده 
است، اظهار کرد: فضای ناآرام و تشویش اذهان عمومی که بر اثر شایعات مربوط به ورشکستگی موسسات مالی اعتباری و 

برخی بانک های خصوصی به وجود آمده بود، از دوشنبه شب تا کنون آرام شده است.
وی افزود: مردم با صحبت های معاون بانک مرکزی اطمینان  خاطر یافتند و هیچ گونه تجمعی در خیابان های سطح  شهر اصفهان گزارش 
نشد. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در خصوص وضعیت موسسه ثامن الحجج نیز افزود: وقتی مردم یک شبه خواستار بازپس گیری 
پول هایشان می شوند مطمئنا موسسات را با مشکل مواجه می کنند. عقدایی تصریح کرد: یک خط اعتباری به ثامن الحجج اختصاص 
 یافته که هرگونه مشکل این موسسه را رفع خواهد کرد. وی ادامه داد: خوشبختانه موسسه کاسپین یا آرمان هیچ گونه مشکلی در اصفهان

 ندارد.

 تفاهـم نامـه همکاري بـراي انتقـال فنـاوري تولیـد مشـترك، مونتاژ و 
ساخت 1000 دسـتگاه اتوبوس درون شـهري 12 و 18 متري، با حضور 
سـردار سـرتیپ پاسـدار دکتر حسـین دهقـان وزیر دفـاع و پشـتیباني 
نیروهـاي مسـلح و دکتر حسـین محمـد پورزرنـدی مدیر عامـل بانک 

شـهر و نایب رییـس هیئـت مدیره ایـن بانک بـه امضا رسـید.
بـه گـزارش مرکـز ارتباطـات و روابـط عمومـی بانـک شـهر، در ایـن 
تفاهم نامـه کـه بـه امضـای مدیر عامـل گـروه توسـعه صنایـع و معادن 
شـهر و مدیـر عامل شـرکت زریـن خـودرو رسـید، مقدمـات الزم براي 
عقد قـرارداد نهایي انتقـال فنـاوري و تولید مشـترك اتوبوس هاي 12 و 

18 متـري بـا یک شـرکت معتبـر اروپایـي فراهـم خواهـد آمد.
در ایـن تفاهـم نامـه، شـرکت اروپایي طـرف قـرار داد بـا گروه توسـعه 
صنایـع و معادن شـهر، عـالوه بـر پشـتیباني فنـي در خصـوص تجهیز 
و راه انـدازی خطـوط تولیـد، در زمینـه آمـوزش نیروهـاي فنـي نیـز 

مسـاعدت خواهـد کـرد.
همچنیـن قـرار اسـت تامیـن مالي ایـن پـروژه بـا اختصاص خـط مالي 
توسـط بانک اروپایـي اگزیم و بـا حمایـت و تضمین بانک شـهر صورت 
گیرد؛ بر همین اسـاس بـا تخصیص 45 میلیـون یورو بـراي تولید 200 
دسـتگاه اتوبـوس درون شـهري بـراي فـاز اول، عملیـات اجرایـي ایـن 
پروژه آغـاز خواهد شـد و پیـش بیني مي شـود بـراي فـاز دوم نیز 400 
دسـتگاه اتوبوس دیگر بـه صورت مشـارکتي، تولیـد و به نـاوگان حمل 

و نقل شـهري اضافه شـود.
بـا توجـه بـه نامگـذاري سـال 1395 از سـوي رهبـر فرزانـه انقـالب به 
عنـوان سـال اقتصـاد مقاومتـي، اقـدام و عمـل و تعلـق عمـده سـهام 
بانک شـهر بـه شـهرداري هـاي کالن شـهر هـاي کشـور، در راسـتاي 
ایفاي مسـئولیت هـاي اجتماعي و حمایـت از عمران و آباداني شـهري، 
حمایت از نوسـازي ناوگان اتوبوسراني شـهري به صورت ویژه در دستور 
کارگـروه توسـعه صنایـع و معـادن شـهر )از هلدینگ وابسـته بـه بانک 

شـهر ( قـرار گرفته اسـت.
گفتني است شـرکت زرین خودرو نیز تمامي اسـتانداردهاي روز دنیا را 
دارا بوده و با در اختیار داشـتن بیش از 120 نیـروي متخصص، امکانات 
و سـوله هاي مجهز صنعتي به مسـاحت 12 هکتار، یکـي از معتبرترین 

شـرکت هاي تولیدکننده اتوبوس در کشـور به شـمار مي رود.
شـایان ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه نامگـذاری سـال 1395 از سـوی 
رهبر فرزانـه انقالب بـه عنوان سـال اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمل و 
همچنین سیاسـت های ابالغـی دولـت، گروه توسـعه صنایـع و معادن 
شـهر مذاکـرات فشـرده ای را بـا تولیـد کننـدگان بنـام و شـرکت های 
معتبـر خارجـی بـه انجـام رسـانده اسـت کـه عقـد تفاهـم نامـه اولیه 
بـا شـرکت اتوبـوس سـاز اروپایـی، زمینـه هـای عملـی برخـورداری و 
بهره منـدی از فنـاوری و اسـتانداردهای روز دنیـا را بیـش از گذشـته 

فراهـم خواهـد آورد.

ورود 1000 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی 

کالن شهر هاي کشور با حمایت بانک شهر

                     مهدی زرگر

کمبود3693آموزگار 
در استان

8

امیدی به اتمام مصلی نیست؛

وقتی همه خوابند!
11

9

 با مادر شهید »احمدرضا حسینی« 
در یک بعدازظهر گرم بهاری در گلستان شهدا؛

ویژه )پایداری(

دل مادران شهدا را نشکنید
او یک شاهکار بود، غافلگیرکننده و 

جذاب



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2167 | چهارشنبه 31 خرداد 1396 | 26 رمضان 1438

دستگیری تیم تروریستی داعش در قم
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با بیان اینکه شهر قم یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی های 
تروریستی داعش است، گفت: در زمان عملیات تروریستی تهران، تیم تروریستی داعش در قم 

توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر شده اند.

اخبار کوتاه

يادداشت

نماینده مردم ارومیــه در مجلس، از دســتگیری ۴۰ نفر از عناصر 
گروهک تروریستی داعش توسط اداره اطالعات آذربایجان غربی در 

شهرستان های پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب خبر داد.
نادر قاضی پور با بیان اینکه مقدار فراوانی تسلیحات و مهمات از عناصر 
داعش در چندین عملیات کشف شده است، افزود: سرتیم های این 
عناصر تروریستی قصد انجام عملیات در شب های قدر را داشتند که 

با هوشیاری اطالعات آذربایجان غربی به موقع در نطفه خفه شدند.
قاضی پور ادامه داد: ارتباطات این عناصر تروریستی با خارج از ایران 
پیگیری می شود و وزارت اطالعات در ادامه به فعالیت های هوشیارانه 
خود ادامه می دهد تا سرشاخه های آنها را در خارج از کشور دستگیر 

و بسزای اعمال ننگینشان برساند.
وی در پایان به نمایندگی از مــردم آذربایجان غربی از فعالیت های 
وزارت اطالعات و اداره اطالعات استان برای دستگیری عناصر داعش 

و سرکرده های آنها تقدیر و تشکر کرد.

 برخورد دستگاه قضا 
با ۵۰ قاضی، کارمند و وکیل متخلف

حجت االسالم محسنی اژه ای، ســخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خبری صبح دیروز خود گفت: در راستای تقویت نظارت ها، در سال 
٩٥ بیش از ٥۰ قاضی، کارمند و وکیل متخلف را بازداشت و بیش از 

١٨٥ نفر دالل و کارچاق کن دستگیر شدند.
وی گفت: همچنین ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت توسعه یافت 
و بیش از ٩٢ درصد از کل خدمات ثبتی ارایه شده الکترونیکی بوده 

است.
اژه ای تصریح کرد: آمار مربوط به ثبت اسناد به طور مشخص به میزان 

١٢ میلیون و ٩٥٨ هزار و ١١٥ مورد بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه،همچنین از ١٥ سال حبس برای حیدری فر، 
قاضی پرونده کهریزک خبر داد و گفت: این فرد دو پرونده دارد که 
یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازاتش 
سنگین اســت؛ برای او اشــد مجازات یعنی ١٥ سال حبس اعمال 

شده است.

بررسی طرح ۲ فوریتی مقابله با 
اقدامات آمریکا بعد از عیدفطر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
در پاسخ به مصوبه سنای آمریکا، طرح ٢ فوریتی »مقابله با اقدامات 

آمریکا« بعد از تعطیالت عیدفطر در صحن مجلس مطرح می شود.
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به تصویب طرح تحریمی »مقابله 
با اقدامات بی ثبات کننده ایران S۷٢٢« در سنای آمریکا، این طرح را 
ناقض برجام خواند و اظهار داشت: طرح دوفوریتی »مقابله با اقدامات 
غیرمتعارف آمریکا« پس از تعطیالت عیــد فطر در صحن مجلس 

مطرح می شود.
وی افزود:این طرح در پاســخ به سلســله اقدامات خصمانه دولت 
آمریکا علیه برجام و به ویژه مصوبه تحریمی اخیر سنای آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی تهیه شــده و در آن اقداماتی برای مقابله با این 

حرکات آمریکایی ها تعریف شده است.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
خاطرنشان کرد: این طرح پس از مطرح شدن دوفوریت آن در صحن 
مجلس، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده و 

به سرعت در صحن مجلس در دستور قرار می گیرد.

کشف بسته انفجاری در شرق اردبیل
دادستان عمومی وانقالب اردبیل گفت: یک بسته انفجاری به فاصله 
۷۰۰ متری روستای گلشن، از توابع بخش عنبران شهرستان نمین 

در شرق اردبیل کشف و خنثی شد.
ناصر عتباتی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران افزود: چند 
روز پیش گزارشی درباره ترددهای مشــکوک در روستای گلشن 
عنبران دریافت و به نیروهای امنیتی اجازه بازرســی از این روستا 

صادر شد.
وی اضافه کرد: نیروهای امنیتی سپاه در بازرسی از راه های ورودی 
و مجاور این روستای مرزی، تجهیزات انفجاری در خارج از محدوده 

روستا و در نزدیکی مرز، کشف و اقدام به خنثی سازی آن کردند.
وی اضافه کرد: دربررسی های به عمل آمده مشخص شد محموله 
انفجاری به مقدار ٢ کیلو گرم با میکرو کنترل جاسازی شده می باشد 
که تیم چک وخنثی سازی سپاه وارد عمل شده ودر محل آن را خنثی 
کردند. عتباتی گفت: هنوز فرد مظنونی در این زمینه دستگیر نشده 
ولی بررسی های اطالعاتی در سطح گسترده ای در حال انجام است.

بخش عنبران از توابع شهرســتان نمین می باشد، این بخش دارای 
مرز مشترک با جمهوری آذربایجان بوده و حدود ۴۰ کیلومتر با شهر 

اردبیل فاصله دارد.
دادســتان اردبیل همچنین در خصوص بازداشت دو تن از مدیران 
کانال تلگرامی در اردبیل نیز گفت : بازداشــت این دو نفر ربطی به 
فعالیت های انتخاباتی آنها نداشــته بلکه به اتهام تشــویش اذهان 

عمومی، توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه بازداشت شده اند.
وی افزود: یکی از این دو نفر آزاد شده، اما نفر دوم هنوز در بازداشت به 

سر می برد و پرونده وی در حال بررسی  است.

عکس روز

تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور 
به رییس جمهوری

 ۴۰ داعشی در آذربایجان غربی 
دستگیر شدند

بین الملل

 قطر به اعضای ســفارت دولت فراری و مستعفی یمن
 ۴٨ ساعت فرصت داد تا دوحه را ترک کنند.

دولت قطر از اعضای ســفارت دولت فراری و مستعفی 
یمن خواست که ظرف ۴٨ ســاعت آینده این کشور را 
ترک کنند. بر اساس این گزارش، دولت قطر این تصمیم 
را در پی اقدام دولت عبدربه منصور هادی، رییس جمهور 
فراری یمن مبنی بر قطع روابط خود با دوحه، اتخاذ کرده 
اســت.در پی تنش های به وجود آمده بین قطر و چهار 
کشور امارات، بحرین، عربستان و مصر، این چهار کشور 

از قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر خبر داد.

مســعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق که دوره 
ریاســت وی به پایان رســیده، پس از دیدار با ســلیم 
الجبوری، رییس پارلمان عــراق گفت: تصمیم رهبران 
اقلیم کردستان عراق درباره برگزاری همه پرسی جدایی 
از عراق ،گزینه ای است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. 
اقلیم کردستان می خواهد به دور از خشونت و از طریق 
راهکار مســالمت آمیز و توافق با طرف هــای عراقی به 
حقوقش دست یابد. قرار است همه پرسی اقلیم کردستان 
عراق ٢٥ سپتامبر برگزار شود که  شامل اربیل، دهوک و 
سلیمانیه است. این همه پرسی الزام آور نیست و تنها نظر 
ساکنان این استان ها درخصوص تمایلشان به جدایی از 

عراق را می پرسد.

بر اثر انفجار در کارخانه ســاخت سالح در شهر »رمات 
هشارون« در شــمال تل آویو، آتش سوزی وسیعی رخ 
داده است. بنا بر اعالم شــبکه ١۰ رژیم صهیونیستی 
این انفجار در کارخانه نظامی »IMI« در شهر »رمات 
هشــارون« در شــمال تل آویو رخ داده و بــر اثر آن 

آتش سوزی وسیعی به راه افتاده است.
خبرگزاری »القدس ٢۴« نیز گزارش داده است که این 
حادثه به علت انفجار یک موشــک در دست ساخت به 
وقوع پیوسته؛ هنوز از تلفات این حادثه آماری منتشر 

نشده است.

مهلت قطر به اعضای دولت 
فراری یمن برای ترک دوحه

بارزانی: 

همه پرسی استقالل، چیزی 
نیست که بشود از آن گذشت

انفجار در کارخانه ساخت 
سالح در »تل آویو«

علی مطهری، نماینده مردم تهران و نایب رییس دوم مجلس 
شورای اســالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره 
به عملیات موشــکی سپاه پاســداران انقالب اسالمی علیه 
تروریست های تکفیری صهیونیستی داعش، اظهار داشت: 
این حق جمهوری اسالمی ایران بوده که از خودش دفاع کند 
و در مقابل عملیات تروریستی تهران عکس العمل نشان دهد 

و تروریست ها را در هر جای دنیا مجازات کند.
از نظر حقوق بین الملــل ايرادی به کار جمهوری 

اسالمی ايران وارد نیست
نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از نظر 
حقوق بین الملل ایرادی به کار جمهوری اسالمی ایران وارد 
نیست،اظهار داشت: کیفیت عملیات موشکی سپاه هم قابل 

توجه است؛ چرا که ما می توانستیم عملیات مشابهی مانند 
اقدام تروریســتی در مجلس شورای اسالمی را در عربستان 
انجام دهیم و مردم کوچه و بازار آنجــا را ترور کنیم، همان 
کاری که داعش در تهران انجام داد، ولی ایران می رود و مقر 
فرماندهی تروریست ها در سوریه را هدف قرار می دهد. این 
موضوع به نظر بنده اهمیت زیادی دارد، خصوصا  که از داخل 
ایران و از فاصله بسیار دور هدف خودش را مورد اصابت قرار 
می دهد، اقدام سپاه یک واکنش منطقی بود و ارزش نظامی 
داشت در حالی که اقدام تروریست ها در تهران ارزش نظامی 

نداشت.
عملیات موشکی سپاه علیه داعش در تصمیمات 
آينده آمريکا، عربستان و متحدان آنان موثر خواهد 

بود
نایب رییــس دوم مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
روشن است که عملیات موشکی سپاه علیه تروریست های 
تکفیری داعش، پیامی برای عربستان و رژیم اشغالگر قدس 
و صهیونیســت ها و آمریکا و متحدان منطقه ای آنها خواهد 

داشت و در تصمیمات آینده آنان موثر خواهد بود.
علی مطهری در پاسخ به سوالی درباره علت سکوت آمریکا و 
عربستان و همچنین عمال منطقه ای آنان در برابر عملیات 
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، توضیح داد: قطعا آنها 
غافلگیر شدند و هنوز نتوانســته اند به تحلیل روشنی از این 
عملیات برسند و انتظار چنین اقدامی را نداشتند، طبعا برای 

آنکه تحلیل درستی پیدا کنند، نیاز به زمان دارند.
کارمندان و نمايندگان مجلس و نیروهای حفاظت 

پارلمان از عملیات موشکی سپاه خوشحال هستند
نماینده مردم تهــران و نایب رییس دوم مجلس شــورای 
اســالمی در پایان همچنین با اشــاره به موضع کارمندان 
مجلس، نماینــدگان مجلس و نیروهــای حفاظت پارلمان 
درباره عملیات موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
آنها هم مثل بقیه مردم از این عملیات خوشحال هستند؛ چرا 
که بیشتر قربانیان حادثه تروریستی تهران مربوط به مجلس 

شورای اسالمی بود.

فارس: نايب ريیس دوم مجلس با بیان اينکه مجازات تروريست ها حق جمهوری اسالمی ايران بود، گفت: 
می توانستیم مشابه اقدام تروريستی در مجلس را در عربستان انجام دهیم و مردم کوچه و بازار آنجا را 

ترور کنیم، اما ايران مقر فرماندهی تروريست ها در سوريه را هدف قرار داد.

اخبار

دولت

سخنگوی دولت با بیان اینکه باید قدردان راهبری رهبر 
انقالب و رشادت سپاه بود، گفت: برجام محدودکننده 

فعالیت های موشکی و قدرت دفاعی ما نیست.
محمدباقر نوبخــت صبح دیروز در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه اظهارداشت: انتخابات ٢٩ اردیبهشت ماه 
به عنوان نمادی از انسجام ملی شناخته می شود و حمله 
موشکی سپاه و پاســخی را که نیروهای مسلح و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به تروریست های داعش دادند، 
نمادی از اقتدار ملی اســت؛ این اقتــدار تنها در جهت 
امنیت ملی ما نیست بلکه در کنار آن امنیت منطقه هم 
تامین می شود زیرا داعش پدیده ای تروریستی است 
که امنیت منطقه را مخدوش کرده و این اقدام نشان داد 
جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریست ها امنیت 

منطقه را هم در صدر برنامه های خود دارد.
وی با بیان اینکه کشــورهای منطقه از این اقدام ایران 
باید خرسند باشند و احساس آرامش کنند، گفت: از این 
رو از این اقدام و راهبــری هایی که رهبر معظم انقالب 
داشتند و رشادت های که دوســتانمان در سپاه انجام 

دادند باید قدردان بود.

رییس شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اســالمی گفت: آنهایی که انقالبی هســتند باید یک 
بازنگری و آسیب شناسی انجام دهند تا جریان انقالبی 
ناب پیش رود و به بــروز یک جریــان کارآمد انقالبی 

منجر شود.
 حجت االسالم محمدحسن رحیمیان در نشست تقدیر از 
نامزدها و فعالین اقشاری جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی با اشاره به اهداف این جبهه در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: ایستگاه اول برای جبهه مردمی بحث 
انتخابات ریاست جمهوری بود. این جبهه نقش بی بدیلی 

در تاریخ پس از انقالب ایفا کرد.
وی افزود: از خواستگاه و متن مردم، اقدامات جبهه آغاز 
شد و این توفیق بی نظیری در رسیدن به گزینه نهایی 
بود و پس از برگزیدن گزینه نهایی، جبهه مردمی رقابت 

را در عرصه انتخابات آغاز کرد.
رحیمیان با بیان اینکه در این انتخابات جریان انقالبی 
متحد شــدند، اظهار کرد: حسب ظاهر نتیجه به نفع ما 
نبود، اما این انتخابات برکات بسیاری برای جامعه داشت. 
 ابتدا وحدت جریان انقالبی بود و این جریان توانســت

 ١٦ میلیون رای را جذب خود کند.

نوبخت:

باید قدردان راهبری رهبر انقالب 
و رشادت سپاه بود

ريیس شورای مرکزی جمنا:

 باید به آسیب شناسی خود
مشغول شویم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد:

ورود مجلس به موضوع »حمله 
سعودی ها به صیادان ایرانی«

سردار رمضان شريف:

 لبخند رژیم صهیونیستی 
در حال جمع شدن است

عضو هیئت رییســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: حمله به صیادان ایرانی توســط 

سعودی ها را در این کمیسیون پیگیری خواهیم کرد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی از تعداد قایق های صیادی 
ایرانی که توسط سعودی ها مورد تیراندازی واقع شده اند، 
اظهار بــی اطالعی کــرد. وی ادامــه داد: موضوع حمله 
به صیادان ایرانی از ســوی مرزبانان عربســتانی یکی از 
موضوعات خاص و مهم مملکتی اســت و حتما آن را در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری 
خواهیم کرد. جمالی نوبندگانی یادآور شــد: ما این اقدام 
را جزو ماجراجویی های عربستان می دانیم، اما عربستان 
از این موضوع که به صورت عادی حل می شــد به عنوان 
یک تهدید و ماجراجویی استفاده کرد و امیدوارم از این به 
بعد دچار توهم و اشتباه در محاسبات نشوند. عضو هیئت 
رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: در حال حاضر ما، آمریکا، عربستان و داعش 
را از هم جدا نمی بینیم و اینها تکه های یک پازل هستند. 
آمریکا، داعش جهانی و عربستان، داعش منطقه ای است و 
گروه های تکفیری هم در کشور ها تقسیم وظایف کرده اند.

رییس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس گفت: لبخند رژیم 
صهیونیستی در حال جمع شدن است، خبرهای خوبی را 
خواهید شنید. اینها از نظر سیاسی دستاوردی نداشتند و 

بساط آنها به زودی در منطقه جمع خواهد شد.
سردار رمضان شریف، رییس ســتاد مرکزی انتفاضه و 
قدس صبح دیروز در نشست خبری روز قدس و آخرین 
تحوالت فلسطین که در سازمان تبلیغات اسالمی برگزار 
شد اظهار داشت: در آستانه ســی و هشتمین سالگرد 
نام گذاری روز جهانی قدس توسط معمار کبیر انقالب 

اسالمی یعنی حضرت امام )ره( هستیم.
وی افزود: موضوع فلســطین حدود ٨۰ سال است که 
این ســرزمین مقدس را با دسیســه ها و توطئه های 
انگلیسی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها مواجه ساخته 
و  بخشی از سرزمین مســلمانان اشغال شده و در طول 

این ٨۰ سال فراز و فرودهای زیادی هم داشته است.
رییس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس تاکید کرد: حضرت 
امام )ره( همزمــان با آزادی ملت ایــران، آزادی مردم 
فلســطین و بیت المقدس را قبل از انقالب در دستور 

کار قرار دادند.

سپاهجمناپارلمان

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی گفت: شــبکه الجزیره و روابط بین 
دوحه و کشــورهای منطقه از جمله ایران، قابل مذاکره نیست.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک از دوحه، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر 
امور خارجه قطرگفت: سیاست شبکه تلویزیونی الجزیره و روابط بین دوحه 
و کشورهای منطقه از جمله ایران از مسائل داخلی قطر است و قابل مذاکره 
نیست. وزیر خارجه قطر در پاسخ به این ســوال که آیا دوحه حاضر است 
شبکه الجزیره را تعطیل کند، از ایران فاصله بگیرد یا به تامین مالی برخی 
گروه ها پایان دهد افزود: آنها حق دارند ادعا کنند قطر در امورشان مداخله 
می کند. آنها حق دارند ادعا کنند قطر عاملی بی ثبات کننده برای امنیت 
جمعی کشورهای خلیج فارس است. وی ادامه داد: هیچ کس حق ندارد در 
امور داخلی ما مداخله کند. شبکه الجزیره مسئله ای داخلی برای قطر است. 
سیاست خارجی قطر در مســائل منطقه ای، به مسائل داخلی این کشور 

مربوط می شود، ما درمورد امور داخلی خودمان مذاکره نخواهیم کرد.

منابع میدانی اعالم کردند که بر اثر اصابت یکی از موشــک های سپاه 
پاسداران به مقر گروهک تروریســتی داعش در شهر المیادین سوریه 
بیش از ٥۰ نفر از تروریست های داعش که ٦ نفر از آنان لیبیایی بودند 

به هالکت رسیدند.
شبکه تلویزیونی المیادین هم به نقل از یک منبع مسئول اعالم کرد: یکی 
از موشک های ایرانی به صورت مستقیم به مقر فرماندهان داعش در شهر 

المیادین سوریه اصابت کرده است.
این منبع افزود: داعش از یکی از مدارس نزدیک به بیمارستان به عنوان 
مقر خود استفاده می کرد. تاکنون ٥۰ نفر از فرماندهان داعش و اعضای 
میدانی این گروهک کشته شده اند.به گزارش شبکه المیادین، این منبع 
بر کشته شدن شش نفر از فرماندهان میدانی داعش که لیبیایی بودند 
تاکید کرد. از جمله این رهبران می توان به ابو عاصم اللیبی و عبدالقادر 

الفرانی معروف به ابو حارث اشاره کرد.

 وزير امور خارجه قطر:

روابط با ایران قابل 
مذاکره نیست

المیادين خبر داد: 

 هالکت ۵۰ داعشی 
تنها با یک موشک سپاه

ســفرای پنج کشــور مکزیک، بنین، تایلند، مالزی و اســلوونی 
علی مطهری: استوارنامه های خود را تقدیم رییس جمهوری کردند.

می توانستیم در عربستان تالفی کنیم

غالمعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در 
پی اظهارات مداخله جویانه رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا 
در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، نامه ای را 

به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد.
در بخش هایی از متن این نامه چنین آمده است:

آقای رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، در میان 
سخنان خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این 
کشور در تاریخ ٢۴ خرداد ١3٩٦ چنین گفته است :» سیاست 
ایاالت متحده در قبال ایران، تالش در جهت حمایت از عناصری 

در داخل ایران اســت که باعث انتقال مسالمت آمیز قدرت در 
آن کشور شود. آن عناصر همانطور که به یقین می دانیم آنجا 
هستند.« این سخنان مبین طرحی مداخله جویانه و گستاخانه 
است که با تمامی هنجارها و اصول حقوق بین الملل و نیز متن 
و روح منشور ملل متحد مغایرت دارد و رفتاری غیرقابل قبول 
در روابط بین الملل به شمار می رود .جالب آنکه اظهارات آقای 
تیلرسون با انتشار اسنادی که اخیرا از طبقه بندی خارج شده، 
همزمان شده است. اسنادی که توطئه های نهادهای آمریکایی 
برای سرنگونی دکتر محمد مصدق، نخست وزیر برگزیده مردم 

ایران ، در ٢٨ مرداد ١33٢را بیش از پیش روشن می کند.
همچنین این سخنان درست چند هفته پس از انتخابات پرشور 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر در ایران گفته شد. انتخاباتی 
که بیش از ۷١ درصد مردم ایران در آن شرکت کردند. مردم ایران 
بارها اثبات کرده اند که تنها خود برای سرنوشتشــان تصمیم 
می گیرند و از این رو تالش های آمریکا برای مداخله جویی در 

امور داخلی ایران محکوم به شکست است.
دولت ایران از همه دولت ها انتظار دارد که چنین سیاست های 
پوچ و ناشایســتی را محکوم کرده ؛ از دولــت آمریکا بخواهند 
 مســئوالنه عمل کند و به اصول منشــور ملل متحد و حقوق 
بین الملل پایبندی نشان دهد .موجب امتنان خواهد بود چنانچه 

نامه حاضر به عنوان سند شورای امنیت توزیع شود.

ایران به طرح گستاخانه آمریکا اعتراض کرد
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نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بحث 
رکود و اشتغال در سطح کشــور نگران کننده اســت، تصریح کرد: 
رکودی هم که موجب بیکاری قشــر جوان شــده، آزار دهنده است.

حجت االسالم ســیدصادق طباطبایی نژاد اظهار کرد: کارهایی که 
رییس جمهور گفته اند باید انجام شود، مقام معظم رهبری به صراحت 
مخاطب این صحبت ها را شــخص رییس جمهور دانسته و در حال 
حاضر فرمانده اجرایی کشــور در بحث مطالبه های مردم شــخص 
رییس جمهور اســت. وی افزود: مســائل بانک ها آزاردهنده شده و 
همچنین موسسه هایی که تاسیس شده اند و با دریافت مبالغی از مردم 
 برایشان سد قانونی اجرا می شود، بهتر است از اول جلوی فعالیت آنها 
گرفته شود. نماینده اردستان در خانه ملت تصریح کرد: باید به دولت 
کمک کرد؛ این در شرایطی اســت که تحرک در دولت دوازدهم باید 

بیشتر از قبل شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تامین آب 
شــرب مهم تر بوده و خط قرمز محسوب می شــود و اعتقاد همه بر 
همین موضوع است؛ بنابراین کشاورزان باید محاسبات دقیق تری 
انجام دهند. محسن کریمیان، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره 
تامین آب کشاورزان غرب و شــرق اصفهان و اعتراض کشاورزان به 
مدت زمان جریان آب برای کشت محصوالت، اظهار داشت: شاید اگر 
کشاورزان دقیق تر محاسبه می کردند، مشکالت کمتری را متحمل 
می شدند؛ اما باید گفت نظرات عمده در بحث کشاورزی در تشکیالت 

باالتر ارائه می شود.
وی بیــان کرد: به ایــن دلیل که غالت در منطقه شــرق کشــت 
می شود، آب را بیشتر برای این منطقه فرســتادیم و در فصل بهار 
 آب به مدت 40 روز در دو نوبت برای شهرســتان های غرب جریان 
داشته اســت. کریمیان با بیان اینکه میزان کشــت کشاورزان 27 
هزار و 700 هکتار اســت، گفت: 27 هزار هکتــار مربوط به غالت 
و 700 هکتار نیز باغات میوه شــرق اصفهان اســت. وی ادامه داد: 
در غرب اصفهان نیز 12 هکتار در زرین شــهر، مبارکه، فالورجان، 
خمینی شهر و نجف آباد کشت ذرت، علوفه، ارزن، چغندر، سبزی و 
صیفی صورت گرفته است؛ همچنین 6 هزار هکتار باغ میوه داریم که 
با روش استفاده شده آب، در دسترس این کشاورزان قرار می گیرد. 
رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان اظهار داشت: کشاورزان 
نیز ســعی می کنند از آخرین تکنولوژی آبیاری اســتفاده کنند تا 
 خسارت کمتری را متحمل شوند که البته مشکالت کمتر از گذشته 

است.

اخبار

کافه اقتصاد

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با وجود رکود گسترده در 
اقتصاد کشور و درگیر شدن شرکت های بزرگ صنعتی با مشکالت 
ناشی از آن، در برخی شرکت ها نظیر فوالد مبارکه، همچنان روند 
سودسازی صعودی است و مشکالت کالن اقتصادی کشور نیز با 
اتکا به توان داخلی و دانش بومی، بر حرکت رو به جلوی این بنگاه ها 

در مسیر اقتصاد مقاومتی، خللی وارد نکرده است.
این اتفاقات در حالی رخ داد که شرکت های هم گروه فوالد مبارکه 
اغلب با مشکالت زیادی در حوزه فروش و تامین مالی مواجه بودند 
و افزایش هزینه های تولید، موجب کاهش سودآوری و در برخی 

موارد، افزایش زیان آنها شده است.
در کنار آن، بهبود وضعیت فروش و تولید در فوالد مبارکه، در کنار 
به ثمر رسیدن طرح های توسعه شرکت از جمله فوالد سفیددشت، 
فوالد سبا، کنســتانتره و گندله سازی ســنگان و طرح های زیر 

سقفی، افق سودآوری این شرکت را روشن تر کرده است.
افزایش 155درصدی سود فوالد مبارکه

بر اساس صورت های مالی منتشر شــده روی سامانه »کدال«، 
شرکت فوالد مبارکه در عملکرد سال گذشته خود موفق به تحقق 
2هزار میلیارد تومان ســود خالص از فروش 10هزار میلیاردی، 
افزایش حاشیه سود و افزایش سود خالص به میزان 155درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
بر همین اساس، سود هر سهم فوالد مبارکه 27 تومان محقق شد 
که این عدد نسبت به دوره قبل 70 درصد رشد را نشان می دهد و 

با اعالم سود فعلی، نسبت قیمت به سود هر سهم فوالد مبارکه در 
آستانه مجمع ساالنه، به عدد 5 رسید.

تثبیت هزینه های مالی باوجود مشــکالت بانکی و 
افزایش تنگنای نقدینگی در کشور

رشــد هزینه های مالی، مشکلی اســت که در همه این سال ها 
موجب کاهش سودآوری و حتی زیان سازی شرکت های بزرگ 
کشور شده و عدم کنترل مناسب این هزینه، شرکت های بزرگی 
را به آستانه تعطیلی کشانده است. طی دو سال گذشته اما این 
مسئله رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و با افزایش تنگنای مالی 
بانک ها و رشد سهم دارایی های ســهمی بانکی به 50 درصد از 
 کل منابع، اخذ تســهیالت ارزان توسط فعاالن اقتصادی بسیار 

سخت شد.
از نکات مهم صورت های مالی فوالد مبارکه اما می توان به کنترل 
هزینه های مالی در سطح 894میلیارد تومانی سال قبل، باوجود 
افزایش 29درصدی فروش اشاره کرد؛ به این معنا که با وجود رشد 
8/6درصدی تولید و افزایش 29درصدی فروش شرکت که منجر 
به افزایش نیاز فوالد مبارکه به سرمایه در گردش می شود، این 
شرکت در بدهی های خود هیچ گونه افزایشی نداده و با مدیریت 
هزینه ها، توانســته هزینه مالی خود را در سطح سال قبل ثابت 

نگه دارد.
رشد 29 درصدی فروش

بیشــترین افزایش تولید در محصوالت فوالد مبارکه، در بخش 

محصوالت گرم اتفاق افتاده و این شــرکت با تولید 4/5میلیون 
تن ورق گرم، تولید این محصول را 13درصد افزایش داده است.

در بخش محصوالت سرد، رشــد تولید 11درصد گزارش شده 
و محصوالت پوشش دار نیز 6/9درصد رشد را تجربه کرده اند تا 

مجموع تولید فوالد مبارکه در سال 95، 8/6درصد رشد کند.
در ســرفصل فروش مقداری، مجموعا 6/2میلیون تن محصول 
فروش رفته که این عدد در مقابل عدد سال قبل، 18 درصد رشد را 
نشان می دهد و عمده ترین رشد نیز در بخش محصوالت گرم و به 

میزان 22 درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت های جهانی و بهبود تقاضای داخلی در کشــور، 
دو عاملی اســت که بر میزان فروش ریالی فوالد مبارکه اثرگذار 
بوده و بر همین اساس، فروش ریالی این شرکت با ثبت رشد 29 

درصدی، به 10 هزار و 108 میلیارد تومان رسیده است.
حرکت در مسیر اصالح ساختار مالی

از نشانه های اصالح ساختار مناسب در صورت های مالی گروه فوالد 
مبارکه )تلفیقی(، می توان به تغییر ترکیب درآمدها و هزینه های 
عملیاتی اشاره کرد که ناشــی از حذف موارد هزینه ساز در خط 
تولید و استفاده از ظرفیت های خالی خطوط تولید و تجهیزات 

موجود در آن برای ایجاد درآمد است.
بر همین اساس، سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی شرکت، از 
صفر تومان در سال 94 به 19/9میلیارد تومان در سال 95 و در 
مقابل آن، هزینه های عملیاتی نیز از 39 میلیارد تومان به صفر 

رسیده است.
افزایش فروش و کنترل هم زمان بهای تمام شده

در همین رابطه، امیرحسین نادری در گفت وگو با خبرنگار فارس، 
در رابطه با عملکرد مالی فوالد مبارکه در ســال 95 اظهار کرد: 
افزایش میزان و مبلغ فروش، عامل مهم افزایش سودآوری شرکت 
بوده و در کنار آن با مدیریت بهای تمام شــده، موفق به افزایش 

155درصدی سود خالص شرکت شده ایم.
وی در ادامه افزود: با تالشی که در تغییر ساختار بدهی شرکت 
ایجاد شد و سیر نزولی نرخ سود تســهیالت در سال 95 نسبت 
به ســال 94، هزینه های مالی شــرکت باوجود افزایش فروش، 
کاهش یافت و شرکت توانست با تجهیز منابع تامین مالی خود 
به منابع ارزان تر، راه را برای کاهش بیشــتر هزینه مالی در سال 

جاری هموار کند.
معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه متذکر شد: در سال جاری نیز 
دو طرح تامین مالی خارجی در فوالد مبارکه عملیاتی خواهد شد 

که هزینه تامین مالی را کاهش خواهد داد.
نادری تصریح کرد: پروژه های توسعه مبارکه نظیر سنگان، سبا و 
زیر سقف، در سال جاری به بهره برداری می رسند و عمده وام های 
دریافتی شرکت نیز صرف این طرح ها و تکمیل آنها موجب کاهش 

هزینه های مالی خواهد شد.

رکود و بیکاری در کشور 
نگران کننده است

کشاورزان اصفهان برای کشت 
محاسبات دقیق تری انجام دهند

خرید 29 هزار تن جو تضمینی از کشاورزان
 مدیر کل پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان گفت: خرید تضمینی جو از ابتدای 
امسال با ابالغ وزیر جهاد کشــاورزی به استان ها، در شرکت پشــتیبانی امور دام 

استان آغاز شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در 
کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه 
روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: طرح توسعه 
استان اصفهان به  شش منطقه قابل برنامه ریزی، تقسیم 
و برای هر شهرستان بر اساس منطقه بندی، سند توسعه 

محلی تنظیم شده است.
نعمت ا... اکبری اضافه کرد: این طرح بر اساس مزیت ها و 

قابلیت های هر شهرستان تنظیم شده است.
وی بودجه یک هزار میلیارد تومان را متناســب استان 
اصفهان ندانســت و گفت: این عدد برای اســتانی که 
به عنوان پیشران اقتصاد ایران به شــمار می آید، اندک 

است.
اکبری با تاکید بر اینکه اگر دولت تا ســال آینده نتواند 
بخش خصوصی فعالی را به صحنه سرمایه گذاری  بیاورد 
با بن بست روبه رو می شــود، افزود: با اتمسفر موجود در 

اقتصاد ایران نمی توان مسائل داخلی را برطرف کرد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
تاکید کرد: برای جذب ســرمایه گذاری خارجی، ابتدا 
باید انگیزه ســرمایه گذاران داخلی را دوچندان سازیم 

تا سرمایه گذار خارجی تشویق به سرمایه گذاری شود.
وی اضافه کرد: توسعه بخش خصوصی بایستی هدف و 
رویکرد استان باشد و صدر تا ذیل مدیران دولتی بایستی  
پیرو این سیاست باشند تا بتوانیم مسائل اقتصادی استان 

را برطرف کنیم.
اکبری تاکید کرد:رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری 
دو بخش جدانشدنی از یکدیگرند و با شروع برجام، رشد 

سرمایه گذاری در ایران  افزایش داشته است.
این مسئول رشد اقتصادی، تورم، سرمایه گذاری، اشتغال 
و بهره وری را پنج مؤلفه مهم اقتصاد هر کشور برشمرد و 
گفت: در چهار سال گذشته رشد اقتصادی، مثبت و نرخ 
تورم یک رقمی شده و رشد ســرمایه گذاری تا اندازه ای 
بهبود یافته اســت؛ ولی در بهره وری و  اشــتغال رشد 

چندانی نداشته ایم.
وی تورم را رونــق کاذب توصیف کــرد و گفت: اقتصاد 
ایران همواره با تورم ســالیانه آمیخته بــوده و در چهار 
سال گذشــته با کاهش تورم و تک رقمی شدن، فضای 
جدیدی در اقتصاد ایجادشــده که با افزایش بهره وری 
 و رشد ســرمایه گذاری می توان شــاهد رونق اقتصادی  

بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

بودجه هزار میلیارد تومانی 
مناسب اصفهان نیست

عملکرد مالی قابل توجه فوالد مبارکه؛

سود فوالد مبارکه 155 درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان، در نشستی که با مدیران ستادی و 
بهره برداران مناطق صورت گرفت، گفت: تمامی کارکنان شــرکت باید مانند 
سال های گذشته تمام تالش خود را به خرج دهند تا بحران کم آبی در فصل 

تابستان در استان مهار شده و آب شرب مردم به صورت پایدار تامین شود.
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه خط قرمز آبفای اســتان اصفهان، جیره 
بندی آب در فصل تابستان است بیان کرد: اعتقادی به جیره بندی آب در فصل 
تابستان نداریم. با وجود اینکه در تابســتان سال جاری آبفای استان اصفهان 
با کمبود 2/7 مترمکعب جهت تامین آب شــرب مواجه است، ولی با استفاده 
از تمام پتانسیل های موجود اعم از نیروی متخصص، به کارگیری تکنولوژی 
همانند سیستم تله متری، تله کنترل، سامانه فشــار، سامانه نجما، GIS هر 
قطره از آب موجود باید به خوبی مدیریت شــود تا توزیع عادالنه آب در پهنه 

استان اصفهان انجام پذیرد.
وی به گرمای بیش از پیش هوا در فصل تابســتان اشــاره کرد و خاطرنشان 
ساخت: طبق اعالم کارشناسان هواشناسی، هوا در فصل تابستان سال جاری 
نسبت به سال های گذشته گرم تر می شود به طوری که در خردادماه دمای هوا 
بیش از 40 درجه افزایش یافت که این امر بی سابقه بوده و این درحالی است 
که همه ساله به دلیل وقوع خشکســالی حجم منابع آبی موجود کاهش می 
یابد. باوجود اینکه طی 10ســال اخیر 500 هزار نفر به مشترکین افزوده شد 
اما با این همه شرکت آبفای استان اصفهان در تامین آب شرب مردم در طول 
سال موفق عمل کرده است؛ به همین خاطر مردم و مسئولین از کارکنان آبفای 
اصفهان انتظار دارند باوجود چالش های موجود، آب شرب پایدار تامین شود 

که دستیابی به این مهم با تالش شبانه روزی کارکنان دور از انتظار نیست.
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت آبفای استان اصفهان، مصرف بهینه 

آب را از سوی مشترکین امری ضروری برشمرد و اظهار داشت: همه مشترکین 
باید مصرف بهینه آب را ســرلوحه کار خود قرار دهند و از مصرف نادرســت 
آب پرهیز کنند؛ به همین خاطر امســال باتوجه به چالش جدی کم آبی باید 
مشترکین پرمصرف شناسایی شوند؛ به گونه ای که تحت آموزش های مصرف 

صحیح آب از سوی مروجین مصرف بهینه آب قرار گیرند.
مهندس امینی یکی از راه های توزیع عادالنه آب را شناســایی و جمع آوری 
پمپ های غیرمجاز دانست و عنوان کرد: کشف انشعابات غیرمجاز، شناسایی 
و جمع آوری پمپ های غیرمجاز می تواند بســیار موثر در توزیع عادالنه آب 
واقع شود. بدین جهت برنامه ای مدون جهت این مسئله عملیاتی شده است 

تا از مصرف نادرست آب جلوگیری به عمل آید.
وی اعالم کرد: شرکت آبفای استان اصفهان توانست مصرف سرانه آب مسکونی 
را  از 189 لیتر به ازای هر نفر در روز، در ســال 86 به 151 لیتر در ســال 95 
برساند؛ اما با توجه به بحران کم آبی در تابستان سال جاری، مسئولین از آبفای 
اســتان اصفهان انتظار دارند ســرانه مصرف آب را به 100 لیتر در شبانه روز 
کاهش دهند. درست است که رسیدن به این رقم در بازه زمانی کوتاه مشکل 
اســت اما می توان با اعمال راهکارهای فرهنگی، فنی و تعرفه ای به این رقم 
دست یافت. همچنین عبور از روش ســنتی به مدرن در بخش بهره برداری 
در کاهش هدررفت آب، کاهش سرانه مصرف و از همه مهم تر تامین پایدار و 
توزیع عادالنه آب بسیار موثر است و باید فعاالن در این بخش با حساسیت و 
به کار گیری تکنولوژی نوین، در صدد تغییر و تحول در حوزه بهره برداری به 
منظور تسهیل و گسترده خدمات پایدار به مردم باشند؛ چرا که دیگر نمی توان 
به روش سنتی آب مورد نیاز مردم را تامین نمود. این درحالی است که می توان 

گفت نگاه، تفکر و روش سنتی، آغاز مرگ یک سازمان است.

بر اساس گزارش 12 ماهه سال 95 فوالد مبارکه، سود این شرکت با اتکا به رشد 29 درصدی فروش، کنترل هزینه های 
عملیاتی و تثبیت هزینه های مالی، 155درصد رشد کرده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

مشترکین، مصرف بهینه آب را سرلوحه کار خود قرار دهند

مدیر عامل مصرف برق شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان حدود ۴۰ درصد برق در بخش صنعت 
مصرف می شود و این در حالی است که موفق به کسب رتبه 
سوم کشوری در سال9۳و رتبه دوم کشوری در تابستان 95 

و 9۴ شدیم.
مهدی ثقفی با اشــاره به اینکه متوســط پیک بار کشور 
در سال گذشــته،۶درصد بوده اســت، از کاهش این رقم 
به۳درصد ابراز خرسندی کرد و عنوان کرد: سال گذشته دو 
میلیارد و چهارصد و5۰ میلیون تومان پاداش به مشترکین 
بخــش صنعت،۶۷۰میلیون تومان به بخش کشــاورزی و 
همچنین21۰میلیون تومان به کسانی که از دیزل ژنراتور برای 

ما برق تولید کردند، پرداخت کردیم.
وی طر »کشــاورزی همراه« را یکی از طرح های تشویقی 
برای استفاده کمتر از برق دانســت و افزود: اگرکشاورزان 
حداقل 1ماه از تاریخ 15خرداد تا 15شهریور ساعت11صبح 
تا۳بعدازظهر موتور چاه اصلی را خاموش کنند، هزینه مصرف 

آنها برای ماه های بعد رایگان حساب می شود.
ثقفی برای بخش صنایع بزرگ، طرح ملی »ذخیره عملیاتی 
صنایع بــزرگ« را برای صنایع با دیماند قــراردادی باالی 
25۰مگاوات، معرفــی کرد و گفت: ایــن صنایع در فاصله 
ماه های 15خرداد تا 15شهریور بجز روزهای 5شنبه، جمعه 
و روزهای تعطیل، خود را موظف به کاهش حداقل 15درصد 
مصرف با عقد قرارداد می کنند و مشمول 2/۷میلیون تومان 
پاداش آمادگی و ۳/21میلیون تومان پاداش همکاری بسته 

به ساعات کاهش مصرف می شوند.
وی فعال سازی طرح برای صنایع کوچک و بزرگ را از 1۰تیر 
تا 25مردادماه، منوط بــه کاهش مصرف 1۰درصد دیماند به 
دوصورت2۴ساعته یا۴ساعت از11صبح تا۳بعدازظهر اعالم 
و تصریح کرد:این طرح حداقــل 5روز متوالی بجز روزهای 

تعطیل باید ادامه داشته باشد.
این مقام مســئول از »پاداش بخش صرفه جویی انرژی« و 

»پاداش لحظه ای دیماند« برای این بخش خبر داد.
وی گفت: طرح تشویق »خرید برق خود تامین از دیزل« برای 
همه صنایع و بخش تجاری اعمال می شود؛ به صورتی که برق 
تولیدی این صنایع را باالتر از نرخ هزینه ای که از آ نها دریافت 

می شود خریداری می کنند.

مدیر عامل مصرف برق شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد:

۴۰درصد برق مصرفی در بخش صنعت
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اثر محسن نصری روانه بازار شد
کتاب»عطر فرشته«، با موضوع»رویکردی جامعه شــناختی به حجاب«به قلم محسن نصری 
در ۴فصل، حجم ۲۵۳صفحه با قیمت ۱۲۰۰۰تومان، توســط انتشــارات حدیث راه عشق به 

بازارعرضه شد.

اخبار

کالس های آموزشی با محوریت بازی ویژه سه رده سنی 
کودک، نوجوان و بزرگســال در مرکز خانه خالقیت و 

بازی های فکری برگزار می شود.
رییس دفتر تخصصی بــازی با بیان ایــن خبرگفت: 
تکنیک های هوش افزایی، بازی سالمتی،محقق کوچولو، 
تکنیک های افزایش دقت و توجه، آشپز کوچولو، ساخت 
وساز کودکانه از جمله عناوین کالس های آموزشی ویژه 
کودکان رده سنی بین ۲ تا 7 سال است. صفیه سادات 
موسویان خاطرنشان ساخت: خانه خالقیت و بازی های 
فکری به عنوان دفتر تخصصی بازی سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان به برگزاری کالس های 
»پا به پــای کودک« بــا محوریت بیــان مهارت های 
 زندگی از ســن ۲ ســال و ۲ ماه تا ۳ ســال و نیم اقدام

 کرده است.

برگزاری کالس های 
آموزشی ویژه سه رده سنی 

اینستاگردی

ابالغ رای
3/746  کالسه پرونده: 951551 شماره دادنامه: 9609976797900144 - 96/1/31 
تاریخ رسیدگی 96/1/16 مرجع رسیدگی شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان 
خواهان موسسه مالی و اعتباری عســگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و 
اعتباری عسگریه طبقه 4 وکیل یاسر شیروانی زاده به نشانی اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی سه راه شیخ مفید موسسه اعتباری ملل خواندگان: 1-ایران کاظمی 
2- حسن قنبری 3- سید محسن موسوی هر سه به نشانی مجهول المکان خواسته: 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
عاملی سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر شــیروانی زاده به طرفیت خواندگان 
1-ایران کاظمی 2- حســن قنبری 3- ســید محسن موسوی به خواســته حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل با توجه به مدارک موجود در پرونده و اظهارات 
وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه ادعا دارد خوانده ردیف اول به موجب 
قرارداد مشارکت مدنی از موسســه مالی و اعتباری عســگریه تسهیالتی دریافت 
نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم ضمانت تسهیالت را بر عهده داشته که از انجام 
تعهدات خود امتناع می ورزد تقاضای رســیدگی دارد، شــورا نظر به مدارک ارائه 
شده از جمله قرارداد مشارکت مدنی به شــماره 1336936- 92/10/23 و تعهدنامه 
پیوستی و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته و هیچگونه 
دلیلی که دال بر تکذیب ادعای خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده اند دعوی خواهان 
را مقرون بر صحت تشخیص داده به استناد مواد 10، 219، 220، 221، 198، 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه طبق بند 8 و 16 قرارداد فی مابین به شماره فوق الذکر از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ )95/11/17( نســبت به اصل بدهی مبلغ 44/575/000 ریال 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه و 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی استان اصفهان می باشد. م 
الف: 8451 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()433 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/747  کالسه پرونده: 1547/95 شماره دادنامه: 9609976793600432 - 96/3/7 
تاریخ رسیدگی 96/2/13 مرجع رسیدگی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 
معترض ثالث: ناصر عابدی به نشانی  شاهین شــهر حاجی آباد خ فتح المبین پالک 
38 خواندگان: 1- حسین خروشــی 2- محمدرضا صانعی هر دو به نشانی مجهول 
المکان خواسته: اعتراض به قرار تامین خواسته گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا در خصوص اعتراض ناصر عابدی فرزند محمد نسبت 
به توقیف خودرو رینگل دوکابین به شــماره انتظامی 992/77 ط 42 موضوع قرار 
تامین خواسته شــماره 9509976793600575 مورخ 95/4/22 صادره از شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان با توجه به وجود قولنامه که معترض ثالث خریدار می 
باشد و وجود کلیه مدارک خودرو اعم از برگ سبز، سند رسمی، کارت خودرو در ید 
معترض و وجود بیمه نامه به نام معترض ثالث، وجود کارت گارانتی و اوراق مالیات 
و عوارض پرداختی در ید معترض ثالث و قولنامه معترض سمتی در دعوی فی مابین 
خواهان و خوانده ندارد، اعتراض معترض یاد شده فوق وارد تشخیص داده شده و 
با اســتناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار رفع توقیف از خودرو رینگل 
به شماره انتظامی 992/77/ ط42 صادر و اعالم می گردد خواهان می تواند چنانچه 
اموال بالمعارض از خوانده دعوی بنام حســین خروشــی به دست آورد به اجرای 
احکام معرفی و تقاضای توقیف آنها را بنمایــد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در این شعبه می باشد و سپس ظرف مدت 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشــد. م الف: 8409 شعبه ششم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/748  کالسه پرونده: 951594 شماره دادنامه: 9609976797900275 - 96/02/24 

تاریخ رسیدگی 96/1/31 مرجع رسیدگی شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان 
خواهان جواد هادی به نشــانی اصفهان مبارکه خ بســیج جنوبی پشت هالل احمر 
خوانده: محمود شهسواری مفرد به نشــانی مجهول المکان خواسته: الزام خوانده 
نســبت به حضور در یکی از دفاتر رســمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند 
یکدستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 257 ج 36 به انضمام مطلق هزینه دادرسی 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای جواد 
هادی به طرفیت آقای محمود شهسواری مفرد به خواسته الزام خوانده به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه سواری به شماره انتظامی 257 ج 
36 بانضمام مطلق خسارات وارده با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه ادعا دارد طی مبایعه نامه 0032 مورخ 92/4/26 یک 
دستگاه سواری پراید مدل 84 و از آقای محمد جوادی ونهری خریداری و ایشان از 
مالک اصلی )آقای شهســواری( خریداری کرده که مالک اصلی متعهد به تفویض و 
انتقال سند شده و طی وکالتنامه پیوستی تمام اختیارات را به خواهان می دهد و لیکن 
به دلیل عدم حضور ایشان در دفترخانه  تقاضای الزام و حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند را دارد شورا نظر به مدارک ارائه از جلسه استعالم به عمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودر و مالحظه قولنامه های ارائه شده 
از طرف خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکی که دال بر تکذیب ادعای خواهان باشد به شعبه ارائه 
ننموده است دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 10 
و 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه 
سواری پراید به شــماره انتظامی 257 ج 36 به انضمام پرداخت مبلغ )2/220/000( 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشــر آگهی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی   
و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 
الف: 8476 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()417 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/749  کالسه پرونده: 951553 شماره دادنامه: 9609976797900146 - 96/1/31 
تاریخ رسیدگی 96/1/19 مرجع رسیدگی شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان 
خواهان موسسه مالی و اعتباری عســگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به 
وکالت آقای یاسر شــیروانی زاده به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسگریه طبقه 4 وکیل یاسر شیروانی 
زاده به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ســه راه شیخ مفید و موسسه 
مالی عسگریه خواندگان: 1- نادر کاغذگران 2- علیرضا کاغذگران 3- مجید حاجی 
الیاسی 4- غالمحســین علیدادی 5- میثم رضایی همگی به نشــانی مجهول المکان 
خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال و کلیه 
خسارات قانونی و هزینه های قانونی و خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی موسسه 
مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی ســید امین جوادی با وکالت  آقای یاسر 
شیروانی زاده به طرفیت آقایان 1- نادر کاغذگران 2- علیرضا کاغذگران 3- مجید 
حاجی الیاســی 4- غالمحســین علیدادی 5- میثم رضایی به خواســته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ 54/000/000 ریال و کلیه خســارات قانونی، 
هزینه های قانونی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با توجه به محتویات 
موجود در پرونده و الیحه تقدیمی به شــماره 9610096797900022 - 96/01/19 
و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه ادعا دارد خوانده ردیف 
اول به موجب قرارداد مشارکت مدنی از موسسه مالی و اعتباری عسگریه تسهیالتی 
دریافت نموده و خواندگان ردیف دوم، سوم، چهارم و پنجم ضمانت تسهیالت را بر 
عهده داشته که از انجام تعهدات خود امتناع می ورزد تقاضای رسیدگی دارد، شورا 
نظر به مدارک ارائه شده از سوی وکیل خواهان از جمله قرارداد و مشارکت مدنی به 
شماره 1/18367218 - 93/9/5 و تعهدنامه پیوستی و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه دلیلی که دال بر تکذیب ادعای خواهان 
باشد به شعبه ارائه ننموده اند دعوی خواهان را مقرون بر صحت تشخیص داده به 
استناد مواد 10، 219،220 ، 221، 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه طبق بند 8 و 16 
قرارداد فی مابین به شماره فوق الذکر از تاریخ تقدیم دادخواست)95/11/17( نسبت 
به اصل بدهی مبلغ 47/777/050 ریال لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
یکی از محاکم عمومی حقوقی استان اصفهان می باشد. م الف: 8452 شعبه 45 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()481 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350500264 دادنامــه:  شــماره   3 /754
9509980350500808 شماره بایگاني شعبه: 950937 خواهان: بانک ملت به مدیریت 
جناب آقاي هادي اخالقي فیض آثار با نمایندگي آقاي هــادي حطیم با وکالت خانم 
فهیمه عصاچي فرزند کریم به نشاني اصفهان چهارراه پلیس ابتداي توحید جنوبي  
مجتمع تابان طبقه اول واحد 1. خواندگان: 1- آقاي ناصر یوسفي دهنوي فرزند رضا 
به نشاني اصفهان خیابان امام خمیني خیابان حکیم فرزانه )بعثت( گلستان 4 پالک 4. 
2- آقاي محمود نوري دهنوي فرزند غالمرضا به نشاني اصفهان خیابان امام خمیني 
دهنو خیابان حکیم فرزانه چهارراه بهداري خدمات دهکده کدپستي 8189175756. 
3- آقاي خلیل شیرمحمدي دهنوي فرزند اســماعیل به نشاني اصفهان خیابان امام 
خمیني دهنو خیابان ولي عصر- ولي عصر مرکزي کاخ عملیات رمضان کوچه شهید 
حســن نوري کدپســتي 8164823854. 4- آقاي فرهاد مهري دهنوي فرزند رضا 
به نشــاني اصفهان خیابان امام خمیني خیابان ولیعصر روبروي بســیج کدپستي 
8195659871 خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت دادرسي 3- مطالبه 
وجه 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگي را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه 
در خصوص دادخواســت بانک ملت به طرفیت آقایان محمود نوري دهنوي فرزند 
غالمرضا، ناصر یوسفي دهنوي فرزند رضا و فرهاد مهري دهنوي فرزند رضا، خلیل 
شیرمحمدي فرزند اسماعیل به خواســته مطالبه مبلغ 443212536 ریال موضوع 
قرارداد اخذ تسهیالت و مطالبه خسارات تاخیر تادیه روزانه به مبلغ 214519 ریال 
و مطالبه خسارات دادرسي به شرح متن دادخواست و با عنایت به محتویات خوانده 
ردیف اول به موجب قرارداد انعقادي مبادرت به اخذ تسهیالت از بانک خواهان نموده 
و خواندگان دیگر با امضا ذیل قــرارداد پرداخت آن را با خوانده ردیف اول ضمانت 
نموده اند خواندگان حاضر نشــده و دلیلي بر پرداخت بدهي خود بــه دادگاه ارائه 
ننموده اند و حســب ماده 7 قانون تصریح وصول مطالبات بانک ها که قرارداد بین 
مشترکي و بانک را در حکم اسناد تجاري دانسته لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول 
بر صحت تلقي و مستندا به مواد 198- 519 و 520 قانون آیین دادرسي مدني حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت 443/212/536 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
15/442/802 ریال هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
بر مبناي قرارداد از مورخ 1395/9/1 لغایت زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نماید. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز قابل واخواهي در این شعبه است. 
م الف: 8496 شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان  )396 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/728  کالسه پرونده: 951224 شــماره دادنامه: 00201-960 - 96/02/14 مرجع 
رسیدگی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان فرهاد جعفری مهر به نشانی 
شاهپور جدید، خ مشیرالدوله، تعمیرگاه حکیم نظامی خوانده: امیر حاجیلو به نشانی 
مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ هشــت میلیون ریال بابت یک فقره فاکتور به 
انضمام مطلق خسارات قانونی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم  شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای 
فرهاد جعفری مهر فرزند مرتضی به طرفیت آقای امیرحاجیلو به خواسته مطالبه مبلغ 
هشت میلیون ریال به استناد یک فقره فاکتور عادی به شماره 1562 به تاریخ 95/10/7 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده 
با ارائه اصل فاکتور شــماره 1562 مورخه 95/10/7 مدعی هســتند که برای تعمیر 
خودرو خوانده مبلغ هشــت میلیون ریال هزینه )خرید لوازم و دستمزد باز و بست 
قطعات( نموده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشــرآگهی( در جلسه دادرسی 
شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه  خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده 
لذا شورا با اعمال نظر در محتویات پرونده دعوی خواهان را  مقرون به صحت تلقی 
و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشــت میلیون ریــال بابت اصل خواســته و یک میلیون و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست خود 
)95/10/11( لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه نشــرآگهی با احتساب اجرای احکام 

در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 8456 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/688  کالسه پرونده: 950744 شماره دادنامه: 960997600905600243 مرجع 
رسیدگی شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- جواد عقیلی 2- روح 
ا... رحمتی اندانی هردو به نشانی پارک الله خ زینبیه محله سودان بن نهضت اصفهان 
پ 298 ک 26 خوانده: سیده مریم وسمه به نشــانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دادخواســت آقایان 1- جواد عقیلی 
2- روح ا... رحمتی اندانی به طرفیت خانم سیده مریم وسمه به خواسته مطالبه مبلغ 
61/600/000 ریال وجه چهار فقره چک به شــماره های 904481/53 - 91/4/25 و 
904478/40- 91/4/15 و 904479/26- 91/5/15 و 904484/62- 91/5/20 عهده 
بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به 
خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد مواد 519، 
198، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315،310، ،309، 249، 307 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون و ششصد هزار ریال 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/620/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک ها لغایت زمان وصول آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان ردیف دوم صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود و 
ســپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. 
در خصوص دعوی خواهان ردیف اول با توجه به اینکه نامبرده در دعوی مطروحه 
ذینفع نمی باشد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی 
خواهان ردیف اول صادر می گردد.. م الف: 8470 شــعبه 26 حقوقی شــورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()351 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/771 شماره صادره: 964202511358125- 1396/03/21 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 156 فرعی از 2251 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
8056 در صفحه 220 دفتر 57 به نام ســید اکبر سجادیه ســابقه ثبت و صدور سند 
داشته و تحت شماره چاپی 525804 سند دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم شده است 
و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 12980 و 12981- 96/1/23 دفتر 119 رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود شده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 9657 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)223 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/750 در خصوص پرونده کالســه 960122 خواهان مجید جاوید با وکالت آقای 
عبدالمحمد بابااحمدی دادخواســتی مبنــی بر مطالبه به طرفیت غالمحســین تاکی 
بختیاری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/5/7 ساعت 4 بعدازظهر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف: 9353 شــعبه  29 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره 2(

)112 کلمه، یک کادر(

مدیرکل موزه هــا و اموال منقــول فرهنگی تاریخی 
ســازمان میراث، ســاعات کار موزه ها و اماکن تحت 
پوشش ســازمان میراث در روز جهانی قدس را اعالم 
کرد.محمدرضاکارگر،مدیرکل موزه هاواموال منقول 
فرهنگی تاریخی سازمان میراث  فرهنگی با اعالم این 
خبر افزود: جمعه۲تیرماه ۱۳۹۶مصادف با روز جهانی 
قدس همه موزه ها و اماکن تحت پوشــش ســازمان 
میراث،صنایع دستی وگردشــگری ازساعت۱۴ آماده 

پذیرایی از بازدیدکنندگان است.

مجموعه ای  از مقاالت شــاهنامه و کارشناسان ادبی 
در قالب اثری با عنوان »نیمه پخته ترنج«به کوشــش 
سجاد آیدنلو، محقق و پژوهشگر، از سوی نشر سخن 
منتشر شــد. »نیم پخته ترنج«دربردارنده ۲۰ مقاله 
تحقیقی درباره شــاهنامه و ادب حماسی ایران است.

در این مقاالت برخی مسائل اسطوره شناسی، داستانی، 
واژگانی، دستوری، تطبیقی وشفاهی-عامیانه مرتبط 
با شــاهنامه و روایات متون پهلوانی ایرانی، بررسی و 
نکات و فرضیاتی طرح شده است.انتشارات سخن این 
اثــر را در ۴7۲صفحه و بــا قیمت۵۰هزارتومان روانه 

بازارنشرکرده است.

همزمان با روز جهانی قدس؛

ساعات کار موزه ها اعالم شد

 کتاب »نیمه پخته ترنج«
منتشر شد

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: مراسم راهپیمایی روز جهان قدس همه ساله در میدان 
امام )ره( برگزار می شد و شاهد حضور جمعیت  زیادی در این 
مراســم بوده ایم، اما برای رفاه حال نمازگزاران و روزه داران 
این مراسم برای اولین بار امسال در مصالی اصفهان برگزار 
خواهد شد.جعفر عسگری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
همه ساله مسلمانان جهان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
به راهپیمایی می آیند و به دادخواهی مظلومان و اعالم انزجار 
و برائت از غاصبان قدس شریف می پردازند که آثار و برکات 
فراوانی را به دنبال داشــته اســت و به همین دلیل دشمن 
هراس دارد.عســگری افزود: روز جهانی قدس باعث وحدت 
جهان اسالم می شود، این روزها شاهد تالش  برای تضعیف 
جهان اسالم هســتیم که با هوشیاری مســلمانان جهان و 

با دشمن شناســی در آینده ای نزدیک شــاهد پیروزی های 
درخشانی خواهیم بود.رییس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی اســتان اصفهان اظهار کرد: حفظ مواضع فاخر و 
انقالبی جمهوری اســالمی به رهبری مقــام معظم رهبری 
نســبت به رژیم اشــغالگر قدس ،بهره گیری از فرصت روز 
جهانی قدس در گســترش دامنه انزجار علیه اســرائیل و 
حامیان این رژیم، افشاگری اتحاد شوم آمریکا، صهیونیسم 
و برخی کشــورهای اروپایی و عربی در ظلم و جنایت علیه 
مردم فلســطین و توجه و تاکید بر قطع روابط جهان اسالم 
با اســراییل، ضربه زدن به منافع این رژیم و تاکید بر جعلی 
بودن و نامشــروع بودن رژیم صهیونیستی  از سیاست های 
اجرایی مراسم روز قدس است.عسگری گفت: شکست داعش 
و الحاق نیروهای رزمنده عراق و سوریه به مرزهای مشترک 

آنها موجب ســرافکندگی داعش  و صهیونیست هاست.وی 
افزود: ایستادگی اسرای فلسطینی که با اعتصاب غذا، بخش 
عمده ای از درخواســت های خود را به رژیم صهیونیســت 
تحمیل کرده اند جای تامل دارد. در مناقشه قطر و عربستان 
حقانیت جمهوری اسالمی در این موضوع برای جهان اسالم 
روشن شد.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت های بزرگ یگان موشکی سپاه و 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( اظهار کرد: حمله موشکی 
موجب اقتدار و عزت، صالبت و استحکام و همبستگی داخلی 
شده است و باید از آنها تقدیر شود.عسگری گفت: دشمنان 
به دنبال آن بودند که افکار مردم را از فلسطین و اسراییل دور 
کنند، اما یکی از دستاوردهای ما این خواهد بود که عالوه بر 
وحدت جهان اسالم جهان را متوجه استکبار و صهیونیسم 
کنیم.وی اضافه کرد: مراســم راهپیمایی روز جهان قدس 
همه ســاله در میدان امام )ره( برگزار می شد و شاهد حضور 
جمعیت  زیادی در این مراســم بوده ایم، اما برای رفاه حال 
نمازگزاران و روزه داران این مراسم برای اولین بار امسال در 

مصلی برگزار خواهد شد.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: مراسم امسال آزمایشــی برای مهر و موم های آینده 
خواهد بود که اگر محاسن و ویژگی های مصلی، رفاه بهتری 
را برای نمازگزاران به وجود آورد در ســال های آینده هم به 
این روند ادامه خواهیم داد، در غیر این صورت این مراســم 
به مکان قبلی خــود در میدان امام )ره( باز خواهد گشــت.

عسگری اظهار کرد: به علت جمعیت فراوان در این مراسم از 
مردم می خواهیم تا برای رفاه حال خود زیرانداز، مهر و چتر 
همراه داشته باشــند تا در صورت کمبود مکان در خارج از 
مصلی و خیابان های منتهی به مصلی نیز ادای نماز را داشته 
 باشیم. همچنین سخنران این مراســم در مصالی اصفهان

 حجت االسالم مصلحی است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

برای اولین بار مراسم روز قدس در مصلی برگزار می شود

مهراوه شریفی نیا در نقش کودکی قطام
مهراوه شــریفی نیا به دنبال باز پخش مجموعــه تلویزیونی امام 
علی)ع( در اینستاگرامش عکس های جالبی از نقشش در این سریال 
منتشر کرد. مهراوه شریفی نیا در سن ۱۱ سالگی کودکی قطام را 

بازی کرده بود و با انتشار عکس هایی از آن دوران نوشت: 
از عکس های تگ شــده متوجه شدم که گویا شــبکه ای سریال 
امام علی)ع( رو پخش می کنه. من در یک قســمت از اون سریال 
حضور داشتم؛ در نقش کودکی قطام. فکر می کنم حدود ۱۱ سالم 
بود با یک گریم بامزه و گیس های بافته مشــکی. دو سه تا عکس 
 پیدا کردم از اون روزهای خوب و تجربه بســیار ارزشــمند دوران 

کودکی.

کتاب

در بازارهای جهانی؛

 حمایت از ترجمه کتاب های ایرانی 
با تخصیص اعتبار10میلیارد ریال

شورای سیاســت گذاری طرح حمایت از کتاب  ایرانی در بازارهای 
جهانی )گرنت(، بــا تخصیص مبلغ ۱۰میلیارد ریــال اعتبار برای 
حمایت از ترجمه کتاب های ایرانی به زبان های خارجی در ســال 

جاری موافقت کرد.
به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، در جلسه شورای سیاســت گذاری طرح حمایت از کتاب 
ایران در بازارهانی جهانی )گرنت( بندهای شــیوه نامه حمایت از 

کتاب ایران در بازارهای جهانی در سال ۱۳۹۶ بررسی شد.
در ادامه این جلســه مقرر شــد مبلغ ۱۰میلیارد ریال اعتبار برای 
حمایت از ترجمه کتاب های ایرانی به زبان های خارجی در ســال 
جاری در نظر گرفته شود؛ همچنین مصوب شد تا از هر عنوان کتاب 
کودک تا سقف یک هزار دالر و هر عنوان کتاب بزرگسال تا سقف ۳ 
هزار دالر حمایت صورت گیرد؛ البته در موارد استثنایی با نظر شورا 

این میزان قابل تغییر خواهد بود.
در ادامه جلســه کتاب های مورد حمایت از نظر محتوایی در ســه 
گروه ادبیات و هنر، اسالم شناسی ، ایران شناسی و کودک و نوجوان 
تقســیم بندی و مقرر شــد در هر یک از این گروه ها تعداد ۳ تا ۵ 
عضو حقیقی و حقوقی انتخاب شــوند تا به ارزیابی آثار بپردازند و 
 نظرات پیشــنهادی خود را در زمان معین شده به دبیرخانه ارسال 

کنند.

ناصر مطیعی نژاد، شــاعر و ادیب فرهیخته 
اصفهانی بدرود حیات گفت.

دبیر انجمن سخن ســرایان ادب اصفهان با 
اعالم این خبر، گفت: ناصر مطیعی، متخلص 
به پیمان از بزرگان شــعر و ادب اصفهان و 
ازجمله اولین موسسان انجمن ادبی صائب 

در اصفهان بود.

مصطفی مهرآیین گفت: از آثار این هنرمند 
می توان به مجموعه شعر»ماه، اما سرگردان« 
اشــاره کرد که مربوط به اشعار خود از سال 

۱۳۳۵تا ۱۳۸۵بود.
وی افزود: مراســم خاکســپاری این استاد 
ارجمنــد در قطعــه هنرمنــدان اصفهان 
 برگزار شــد و مراســم ختــم نیــز امروز

برگزار می شود.
گفتنی اســت، ناصر مطیعی شــاعر،منتقد 
و موســس کانون بازنشســتگان دانشگاه 
اصفهــان،  عضو انجمن حفاظــت از میراث 
فرهنگی، طبیعی و آثار تاریخی ایران، مدیر 
کتاب فروشی اندیشــه و ازجمله موسسان 

اصلی انجمن ادبی صائب در اصفهان بود.
کلیه عالقه مندان برای شــرکت در مراسم 
ختم این اســتاد فرهیخته می توانند امشب 

رأس ســاعت ۲۱:۳۰در مسجد باب الرحمه 
حضور پیدا کنند.

شاعر و ادیب فرهیخته اصفهانی درگذشت
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اما اگر تبدیل اسناد کار هر روزتان نیست و فقط گاهی گذرتان 
به ابزار مخصوص این کار می افتد، شــاید نصب اپلیکیشنی 
مثل PDF Converter در موبایل با ویژگی های خاصش 
هم بتواند پاسخگوی نیازهایتان باشد. اما این ویژگی ها چه 

هستند؟
سادگی رابط کاربری باعث شده که دسترسی به قابلیت های 

اپلیکیشن به آسانی انجام بگیرد.

PDF Converter در حالی که از پس تبدیل تمام اسناد بر 
می آید، فقط 6 مگابایت از فضای حافظه را اشــغال می کند. 
با نصب این اپلیکیشــن می توانید تبدیل های پی دی اف به 
ورد و بر عکس، فایل های پاورپوینت به پی دی اف و بر عکس، 
اکسل به ورد و پی دی اف و ... را انجام بدهید، با این مزیت که 

در خروجی ها هیچ » واترمارکی« نمی بینید.
حجم کم در کنار کاربرد باال باعث شــده که مبدل اســناد 

کمپانــی» Tick Talk Soft «را بتوانیم بــه عنوان یکی از 
بهترین اپ های مبدل فایل در اندروید به شــمار آوریم. خبر 
خوب این که PDF Converter در کنار تبدیل بسیار خوب 
اسناد به زبان التین، اسناد فارسی را هم به درستی و بدون در 

هم ریختگی به همدیگر تبدیل می کند.
البته این که تبدیل فایل )مخصوصا فرمت پی دی اف به ورد( 
چقدر دقیق و بی اشکال باشد به »انکودینگ« و ساختار فایل 
اصلی هم بستگی دارد. اما طبق تستی که با فایل ها و فرمت 
های مختلف انجام دادیم، عملکرد نســبتا قابــل قبولی را از 

اپلیکیشن شاهد بودیم.
PDF Converter بــا وجود این عملکــرد قابل قبول، دو 
محدودیت برای شما به وجود می آورد: اول این که برای کار 
کامال به اینترنت وابسته است و فرآیند تبدیل را در سرورهای 
خودش انجام می دهد. این موضوع اگر چه مزیت کاهش حجم 
را برای اپلیکیشن به همراه داشته اما کاربران را بابت امنیت 

اسناد کمی مردد می کند.
PDF Converter اسناد فارسی را هم بدون در هم ریختگی 
تبدیل می کند و حتی با دانلود یک افزونه امکان ترجمه شان 

را نیز به شما می دهد.
محدودیت بعدی هم این است که: در نسخه رایگان اپ فقط 
می توانید 5 تبدیل فایل را در روز انجام بدهید. البته خروجی 
ها در این حالــت واترمارک ندارنــد، و اگر اســتفاده تان از 
اپلیکیشن موقتی باشد فکر نمی کنیم که با محدودیت تبدیل 

5 فایل در روز دچار مشکل شوید.
با این حال برای تبدیل فرمت های اکسل و پاورپوینت ناچار به 
پرداخت حق اشتراک هستید که می توانید از بین طرح های 
ماهیانه و ســالیانه یکی را انتخاب کنید. اما در مجموع چه از 
 PDF Converter ،نسخه رایگان استفاده کنید و چه کامل
به عنوان یــک» اپ« کم حجم می تواند ابــزار مفیدی برای 
تبدیل اســناد درگجت هایتان باشــد. این اپلیکیشن را می 
goo.توانید همین حاال از گوگل پلی با استفاده از این لینک

gl/UYko57   دریافت کنید.
]در صورت برخورد با مشکل در دانلود از گوگل پلی استفاده از 

ربات تلگرام apkdl را به شما توصیه می کنیم[

رشد ۱۸ رتبه ای ایران در حوزه 
دانش و فناوری

شاخص جهانی )GII 20۱7( بیانگر رشد ۱۸ رتبه ای ایران در حوزه 
دانش و فناوری است.

سورنا ســتاری، معاون علمی  و فناوری رئیس جمهور، درخصوص 
گزارش نهایی شاخص جهانی نوآوری GII 20۱7 درباره ی ایران به 

رشد ۱۸ رتبه ای در زمینه دانش و فناوری اشاره کرد.
این گزارش که به بررسی ۱27 کشور پرداخته است، 25 خردادماه 
امسال منتشر شد. با توجه به این گزارش ایران به روند صعودی اش 
در این مسیر ادامه داده و در یک سال اخیر با سه پله ترقی از جایگاه 
7۸ به 75 رسیده اســت. با وجود این ســتاری اعالم کرد که رتبه 
75 با توجه به ظرفیت های ملی ما در نوآوری نشان دهنده  جایگاه 
واقعی ما نیســت؛ چون مدل های بین المللی به دلیل عدم تناسب 
دقیق با ویژگی های ایران ابزار دقیقی برای اندازه گیری نیســتند. 
اما این مدل ها به دلیل مقایســه مستمر بین المللی می توانند برای 

سیاست گذاری ها نکات قابل توجهی داشته باشند.
این گزارش که به صورت متوازن به بررسی همه ابعاد نوآوری ملی 
پرداخته است، رشد ایران را در شاخص های مثل خروجی دانش و 
فناوری و خروجی خالق  به ترتیب ۱۸ و ۱0 اعالم کرده است. این 
رشد در مقایسه با رشد ســه پله ای رتبه کلی کشور، رشد مناسبی 

ارزیابی شده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان گفت: »شاخص هایی که نشانگر موفقیت 
اقتصــادی در فراهم کردن زیر ســاخت های مالــی و اطالعاتی و 
به کارگیری و نفوذ فناوری و نــوآوری در بخش های بزرگ صنعتی 

هستند، روند نزولی از رتبه چهار به ۱0 دارند«.
ستاری هم به این عدم تناسب اشاره کرد و توضیح داد که بخش های 
اصلی اقتصاد ما هنوز نتوانســته اند فضای مناسبی برای شکوفایی 
ظرفیت مراکز علمی در قالب عملکــرد نوآورانه و اقتصادی فراهم 

کنند .
معاون علمی وفناوری رییس جمهور برای رشــد بیشــتر و تالش 
مضاعف دولت دوازدهم برای بهبود فضای کسب وکار و توجه بیشتر 

فعاالن اقتصادی به فناوری و نوآوری اظهار امیدواری کرد.

نرم افزاری که افسردگی کاربر را 
تشخیص می دهد

محققان آمریکایی نرم افزاری را بــرای آیفون طراحی کرده اند که 
با ردیابی نحوه تایپ کردن کلمات توســط کاربر می تواند احتمال 

افسردگی وی را تشخیص دهد و یا پیش بینی کند.
روزنامه »دیلی میل« نوشــت: »این اَپ ســالمت روان که توسط 
گروهی از روانپزشکان دانشگاه ایلینوی در شــیکاگو ابداع شد، با 
اســتفاده از کیت Apple’s Research و با آنالیز وضعیت تایپ 
صفحه کلید تلفن کاربر، می توانــد حالت روانی و خلق و خوی وی 

را پیش بینی کند«.
این فناوری که بــه طور خاص برای سیســتم عامل iOS طراحی 
می شود، مولفه هایی را همچون ســرعت تایپ، شدت فشار وارد 
شده به کلیدها و دفعات اســتفاده از دکمه »بک اسپیس« و برنامه 
»اسپل چک« )کنترل صحیح نویســی( رصد می کند؛ تمامی این 
 ویژگی ها می تواند ابتالی احتمالی به افسردگی یا شیدایی را نشان

 دهد.
این اپ پس از کامل شــدن، اولین ابزار از نوع خــود برای مطالعه 
اختالالت خلق و خو و حتی اختالل های روانی مانند پارکینسون و 

بیماری آلزایمر توسط محققان خواهد بود.

 کاهش نیم میلیون تومانی 
قیمت G6 ال جی

»جی 6« پرچمدار جدید ال جی نســبت به هفته گذشته کاهش 
قیمت قابل توجهی داشته اســت. برای اطالع از جزئیات بیشتر در 

ادامه مطلب با ما همراه باشید.
G6 جدید ترین پرچمدار ال جی برای نخســتین بــار در روز دهم 
اردیبهشــت امســال وارد بازار ایران شــد. جی 6 بر خالف دیگر 
گوشــی های رده باال و پرچمدار که در ابتدا بــا قیمت های نجومی 
فروخته می شــوند، به دلیل ورود رســمی   )با گارانتی و پشتیبانی 
شرکت مدیاپردازش( از همان ابتدای ورودش به بازار ایران با قیمت 
مناسب به فروش می رسید. در ابتدا نسخه معمولی و فو ل پک جی 
6 به ترتیب با قیمــت 2/400/000و2/550/000 تومان به فروش 
می رسید تا این که قیمت آن به 2/400/000تومان کاهش پیدا کرد.

اما قیمت این گوشی بازهم طی چند روز اخیر به طور قابل توجهی 
کاهش پیدا کرده است. نسخه عادی و فول پک جی 6 را هم اکنون 
می توانید به ترتیب با قیمــت ۱/۸00/000و۱/9۸0/000 تومان 
خریداری کنید. گوشی  جی6نسبت به نسل گذشته در هر زمینه ای 
پیشرفت بسیار زیاد و چشمگیری داشته و می تواند دل هر خریداری 
را برباید. اگر شــما نیز قصد خرید جی 6 را دارید هم اکنون یکی از 

بهترین زمان های ممکن جهت خرید است.

ناسا هواپیمای سوپرسونیک می سازد
ناســا تصمیم دارد یک هواپیمای مسافری سوپرســونیک به نام 
X-plane بسازد. عملیات ساخت از سال آتی آغاز می شود  و ناسا 
پیش بینی می کند تا 202۱ میالدی  پروازهای آزمایشی هواپیما 

انجام شود.
در همین راستا شــرکت »الکهید مارتین« مشغول کار بر طراحی 
اولیه هواپیما اســت و تصمیم دارد نمونه اولیه را نیز بســازد. البته 
ناسا اعالم کرده شــرکت های دیگر نیز می توانند طرح های خود 

را ارائه کنند.
 هواپیماهای سوپر سونیک می توانند با سرعتی بیشتر از صوت سفر 
کنند.  این نوع هواپیما تاکنون بیشتر برای تحقیقات و مقاصد نظامی 

به کار گرفته شده است.

فناورانه

 AI Bridging Cloud ژاپن قصــد دارد ابرکامپیوتر قدرتمند خود با نــام
Infrastructure )اختصارا ABCI( را توســعه دهــد. انتظار می رود این 
ابرکامپیوتر با سرعت ۱۳0 پتافالپ اجرا شود؛ بدین معنی که کامپیوتر فوق 
قادر خواهد بود ۱۳0 کوادریلیون محاســبه در هر ثانیــه انجام دهد!  زمان 
اتمام این پروژه آوریل سال 20۱۸ در نظر گرفته شده است که بعد از اتمام، 
ABCI به عنوان قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان شــناخته خواهد شد، که 
از ابرکامپیوتر قدرتمند فعلی دنیا یعنی Sunway TaihuLight )ساخت 
چین با سرعت 9۳ پتافالپ( نیز پیشــی خواهد گرفت. برخالف تصور ما از 
کامپیوترهای خانگی، ابرکامپیوتر تجهیزات جانبی از جمله ماوس و صفحه 
نمایش ندارد و تنها به خاطر اینکه با سرعت بسیار باال پردازش و محاسبات 
را انجام می دهد، ابعاد نســبتا بزرگی دارد. سیستم ابرکامپیوتر ABCI، یک 
میلیون بار سریع تر از یک کامپیوتر خانگی اســت. بر اساس محاسباتی که 
انجام داده ایم، پردازشــی که این ابرکامپیوتر در یک روز انجام می دهد، یک 
کامپیوتر خانگی در حال حاضر می تواند در ۳000 ســال انجام دهد! برای 
تصور اندازه ی این ابرکامپیوتر، می توان آن را با یک پارکینگ با ظرفیت ۳0 

تا 40 خودرو مقایسه کرد.

ژاپن سریع ترین ابر کامپیوتر جهان را 
می سازد 

 استارتاپ ژاپنی از سنگ آهک، 
کاغذ می سازد

تالشی برای محافظت از جنگل ها؛ استارتاپ ژاپنی از سنگ آهک، کاغذ می 
ســازد. خبرگزاری آریا : یکی از قدیمی ترین ابزارهای انسان برای نگارش، 
لوح های سنگی بودند که به واسطه دوام زیاد خود، قرن های متمادی سالم 
مانده و اطالعات ارزشمندی را در اختیار باســتان شناسان و تاریخ نویسان 

قرار داده اند.
حال یک استارتاپ ژاپنی با نیم نگاهی به گذشــته بشر، و با توجه به بحران 
آب و جنگل زدایی در دنیا، کاغذی را به بازار معرفی کرده که برای تولید آن 
حتی یک گرم چوب و یا یک قطره آب به صورت مستقیم استفاده نشده است.
یاماساکی در سفری که به اروپا داشت، تحت تاثیر معماری باستانی موجود 
در این قاره و دوام سازه های آهکی پس از سالیان دراز قرار گرفت و در سال 
200۸ و در کشور تایوان نیز، اولین کاغذ تولید شــده از سنگ را از نزدیک 
مشــاهده کرد. این تجربیات و عالقه شخصی آقای یاماســاکی به مسایل 
 زیســت محیطی، ایده تولید کاغذ از ســنگ آهک را در ذهن وی به وجود

 آورد.
برای تولید هر تن کاغذ معمولی ۱00 تن آب استفاده می شود.

شرکت هنریک فیســکر با یک خودروی جدید موسوم به» EMotion«وارد 
بازار شده است؛ خودرویی که تنها با یک بار شارژ کردن قادر است 400 مایل 
)650 کیلومتر( را طــی کند. بدنه این خودرو با اســتفاده از کامپوزیت الیاف 
کربنی و آلومینیوم ساخته شده و باتری آن یک فناوری بسیار نوآورانه محسوب 
می شود.فیسکر یک شرکت جداگانه به نام فیسکر نانوتک را  راه اندازی کرده که 
در حوزه تولید باتری فعالیت دارد. این شرکت محصول کامال جدیدی را برای 
ذخیره سازی انرژی تولید کرده اســت که در آن ترکیبی از باتری یون لیتیم و 

ابرخازن گرافنی استفاده شده است.
فیسکر نانوتک توسط جک کاوانوف مدیریت می شود. کاوانوف تا چندی پیش 
یکی از اعضــای Nanotech Energy بود؛ گروهی در دانشــگاه کالیفرنیا 
که به صورت تخصصی روی بهبــود ابرخازن های گرافنی کار می کنند. به این 
ابرخازن ها سوپرکپس گفته می شود که قادرند مقدار زیادی انرژی الکتریکی 
را همانند باتری ذخیره سازی کنند، با این تفاوت که سرعت شارژ آن ها بسیار 

باالست. مشکل این ابرخازن ها این است که دانسیته توان پایینی دارند.
کاواناف معقتد است: مشکل قبلی درباره استفاده از گرافن در ابرخازن ها این بوده 
که دانسیته و توانایی ذخیره انرژی را چندان افزایش نمی دادند. ما در این پروژه 
ساختار گرافن را به گونه ای تغییر دادیم که دانسیته انرژی ابرخازن بهبود یافت.

علم پژوهی

یکی از قدیمی ترین روش های نمک زدایی از آب شور 
دریا، تقطیر آن است که شامل جوشاندن آب دریا و سرد 
کردن بخار حاصل در لوله های متراکم بوده اســت. اما 
حاال خورشــید به کمک حل مشکالت این روش آمده 

است.
تقطیر آب به منظور نمک زدایی از آن نیازمند صرف انرژی 
فراوان است و نزدیک به نیمی از انرژی ورودی تنها صرف 
به جوش آوردن آب می شود. اما حاال گروهی از محققان 
دانشگاه »رایس« در هوستون تگزاس روش جدیدی را 
بدین منظور به کار گرفته اند کــه نه تنها میزان انرژی 
مورد نیاز را کاهش می دهد، بلکه منبع مصرف انرژی را 

از برق به خورشید تغییر می دهد.
فناوری مورد اســتفاده برای این کار که نتیجه دو سال 
nanophotonics-en-"  تحقیق و پژوهش اســت،

abled solar membrane distillation" یــا 
NESMD نام دارد. در این روش جریان های آب گرم و 
سرد از طریق یک غشای نازک از هم جدا شده و بخار آب 
از طرف گرم به طرف سرد غشا جریان می یابد. در نتیجه 
نمک آب از آن خارج می شــود. اســتفاده از این روش 
مستلزم صرف انرژی کمتری است، زیرا برای استفاده 
از آن به آب گرم شده با استفاده از انرژی خورشید و نه 

آب جوش نیاز است.
محققان برای بهینه ســازی ایــن روش برخی از انواع 
غشــای تجاری موجود در بازار را با نانوذراتی که قادر 
به تبدیل نور به گرما هســتند، ترکیب کردند. بنابراین 
غشای یاد شده قابلیت ایجاد گرما را در درون خود و در 
صورت تابش نور خورشــید پیدا کرده و دیگر نیازی به 

هدایت مداوم آب گرم به درون آن نیست.
با توجه به عدم نیاز به مصرف انرژی برای گرم کردن آب، 
تنها هزینه ضروری در این روش نصب پمپ برای هدایت 
آب اســت و با نصب چند صفحه خورشیدی بقیه امور 
انجام می گردد. با توجه به بازدهی باال در روش یاد شده 
می توان از آن برای تهیه آب شیرین در بسیاری از نقاط 

جهان با استفاده از آب دریا استفاده کرد.

شیرین کردن آب دریا تنها با 
قدرت خورشید ممکن شد

با سیم کارت های سنتی خداحافظی کنید
بعد از دو دهه استفاده از سیم کارت های سنتی، زمان استفاده از نسل جدیدی از سیم 
کارت ها موسوم به eSIM فرا رسیده است. eSIM نه تنها اتصال به شبکه های بی سیم 

را تسهیل می کند، بلکه سازگاری بیشتر با دیگر ابزار الکترونیک را به ارمغان می آورد.

با یک بار شارژ خودرو، ۶۵۰ کیلومتر برانید

برای تبدیل اسناد به یکدیگر راه های زیادی وجود دارد. اما این که کدام ابزار را به کار بگیرید مستقیما 
وابسته به میزان احتیاج شماست. اگر تبدیل اسناد جزء ضروریات کارتان محسوب می شود، یقینا نرم 
افزارهای حرفه ای دسکتاپ با داشتن خصوصیاتی مثل سرعت باال و عدم نیاز به اینترنت بهترین گزینه ممکن 

برایتان هستند.
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مبدل کاربردی اسناد برای اندروید

هوش سنج

مسافری می خواهد از یک بیابانی با پای پیاده عبور کند 
که ۱2 روز به طول خواهد انجامید. او برای حمل آب و 
آذوقه مورد نیاز سفر باید تعدادی باربر روزمزد استخدام 
کند. آیا می توانید کمترین تعداد باربران الزم را برای 
این سفر، مشخص کنید؟ توجه داشته باشید که الزم 
نیست باربران تمام راه را با مرد مسافر همراه باشند. و 
نکته دیگر اینکه هر نفر )مسافر و باربران( می توانند آب 

و آذوقه مورد نیاز ۸ روز یک نفر را با خود حمل کنند.

پاسخ تســت هوش رابطه اعداد:  در هر سطر، اگر عدد 
وســط را از مکعب عدد سمت چپ کســر می کنیم، 

مکعب عدد سمت راست بدست می آید:
7۳ = ۳4۳ = ۳۳- ۳70
6۳ = 2۱6 = 2۳- 224
9۳ = 729 = ۱۳- 7۳0

  معمای شماره 2۱۶7

  جواب معمای شماره 2۱۶۶

مهم نیســت طرفدار چه نوع عناوینی باشــید، اگر می 
خواهید طعم شیرین آرامش را در قالب یک بازی ویدیویی 

بچشید به هیچ وجه Loner را از دست ندهید.
شما در این بازی کنترل هواپیمایی را دارید و تنها باید به 
واسطه دو انگشت خود جهت حرکت او را عوض کنید تا 
به مانع ها نخورید؛ نه خبری از ارتقا است و نه شاهد بخش 
رکوردی برای به رخ کشیدن امتیازات مان به بقیه. بازیکن 
ها هســتیم.Kunpo Games سعی کرده این قسمت 
های رقابتی را حذف کند تا شما تنها برای آرامش خودتان 
دســت به تجربه بازی بزنید و نگرانی بابت بقیه مسایل 
همانند کسب بیشترین امتیاز نداشــته باشید. ای اقدام 
تصمیم جالبی اســت، اما این مسئله ممکن است بعضی 
 Kunpo ،بازیکن ها را اذیت کند.از دیــدگاه مرحله ها
Games برای حفظ آرامش و ســادگی بازی دست به 
طراحی چالش های آســانی زده اســت تا نگران باختن 

نباشید. با وجود اینکه این مسئله باعث شده تا ذات آرامش 
بخش Loner بیش از پیش خودش را نشان دهد اما نبود 
سختی کافی موجب گشته تا بعضی اوقات از بازی خسته 
شوید.بازی در قالب نوشــته هایی، یک داستان را روایت 
می کند. برای آزاد کردن تمام قسمت های کتاب باید با 

هواپیما تا مسافتی معین برانید.
نکته دوم ریتم یکنواخت Loner ]البته نه همیشه[ است. 
مسیرها به گونه ای طراحی شده اند که شما بیشتر وقت 
ها احتیاجی نیســت جهت هواپیما را تغییر دهید. البته 
بگوییم، تمام این تصمیم ها در راستای همان حفظ آرامش 
بازی هستند و به خودی خود جذابیت هایی دارند.قطعه 
های بازی در همان ثانیه های ابتدایی شما را مجذوب خود 
کرده و به واسطه تغییر داینامیک محیط ها، چشم هایتان 
به این زودی ها خسته نمی شود. حرف هایمان را اینگونه 
به پایان می رسانیم که اگر می خواهید تجربه ای آرامش 
بخش داشته باشید، Loner یکی از بهترین گزینه های 
موجود است.شما میتوانید برای دریافت این بازی از این 

برای گرفتن این نرم افزار لینک  goo.gl/fXxeGq   استفاده کنید.
کد  باال را اسکن کنید

معرفی

معرفی بازی Loner؛ 

تنها تر از تنها

به نظر می رســد مجددا کاربــران اندرویــد در معرض خطر 
اپلیکیشن های منتشرشده در فروشگاه پلی استور قرار گرفته اند. 
شرکت امنیتی» ترند میکرو« هشدار داده است که بیش از ۸00 
اپلیکیشن منتشرشده در فروشگاه پلی استور گوگل به بدافزاری 
با نام خاویر )Xavier( آلوده شده اند. این بدافزار در ابتدا حدود 
دو سال قبل کشف شده بود؛ اما از آن زمان تاکنون قابلیت های 

مخرب آن بیشتر شده است.
خاویر به  صورت از پیش نصب شده در برخی از اپلیکیشن های 
بسیار محبوب وجود دارد که از جمله این اپلیکیشن ها می توان به 
ویرایشگرهای تصویر و اپ های ارائه دهنده ی تصاویر پس زمینه 

اشــاره کرد. شــرکت امنیتی مورد بحث گفته اســت که این 
اپلیکیشن ها تا همین حاال توسط میلیون ها کاربر دانلود شده اند.

این یعنی شانس زیادی وجود دارد که از قبل میلیون ها دستگاه 
اندرویدی تحت تاثیر این بدافزار قرار گرفته باشند و کاربران این 
دستگاه ها نیز هیچ گونه اطالعاتی در مورد خاویر ندارند. بدافزار 
مورد بحث هم اکنون به سطحی رسیده است که حتی خود را 
از دید نرم افزارهای امنیتی و ضد ویروس مخفی نگه می دارد.

به عنوان مثال نســخه ی اولیه ی خاویر که دو سال قبل کشف 
شد، بیشتر بدین منظور توسعه داده شده بود تا به افزایش درآمد 
سازندگانش کمک کند؛ اما نســخه ی جدید این بدافزار با یک 

سرور راه دور مرتبط می شــود و مجموعه ای از محموله های 
نرم افزاری جدید را  در دستگاه قربانیان دانلود می کند.

نسخه  ی کنونی خاویر می تواند تقریبا هر نوع اطالعاتی را از یک 
دستگاه آلوده شــده به این بدافزار سرقت کند و جزئیاتی چون 
آدرس های ایمیل، فایل های اپلیکیشن ها، اطالعات مربوط به 

سیم کارت و حتی پیام های کوتاه کاربر را ذخیره کند.
اپلیکیشن های امنیتی منتشرشده برای سیستم عامل اندروید از 
مدتی قبل به روزرسانی شده اند تا امکان بالک کردن بدافزار خاویر 
را به دستگاه های مجهز به اندروید اضافه کنند. در هر حال مثل 
همیشه به کاربران توصیه  می شود که از نصب اپلیکیشن هایی 
ارائه شده توسط توسعه دهندگان نامعتبر خودداری کنند؛ حتی 

اگر این اپلیکیشن ها در فروشگاه گوگل پلی عرضه شده باشند.

۸۰۰  اپلیکیشن در پلی استور به بدافزار آلوده اند
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يادداشت
150 سبد غذایی بین نیازمندان نایین توزیع شد

رییس جمعیت هالل احمر نایین گفت: همزمان با شب های قدر امسال، 150 سبد 
غذایی بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد.

اوقاف

80درصد پیشرفت فیزیکی ضریح 
امامزاده شاه ابوالقاسم)ع(فالورجان

 رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
فالورجان گفت: به همــت خیرین و نیکوکاران 
ساخت ضریح جدید امامزاده شاه ابوالقاسم)ع(فالورجان با هزینه  
750 میلیون ریال،80 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و ضریح 
جدید این امامزاده بزرگوار طی مراسمی در یک ماه آینده رونمایی 

می شود.
احمد آزادگی اظهار داشت: در راستای عمران و توسعه بقاع متبرکه 
و به همت خیرین، ضریح جدیدی برای حرم مطهر امامزاده شــاه 

ابوالقاسم)ع(فالورجان در دست ساخت قرار دارد.

 اجرای نیت موقوفه ۲۱۵ ساله
در آران و بیدگل 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
آران و بیــدگل، از اجــرای یــک موقوفه 
۲15ساله به نیت اطعام فقرا و نیازمندان با نان گندم در ماه رمضان 

در این شهرستان خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین ولی ا... روان اظهار داشت: اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان آران و بیدگل در راســتای اجرای نیت 
واقفان نیک اندیش، نیت موقوفه ۲15 ســاله ای را اجرا کرد که با 
نیت اطعام فقرا و مساکین با نان گندم در ماه مبارک رمضان در این 

شهرستان وجود دارد.
وی در ادامه اظهار داشــت: تاکنون ۹۴7 موقوفه و ۲ هزار و ۲80 
رقبه در این شهرستان به ثبت رســیده که بیشترین نیات مربوط 
به عزاداری سید الشــهدا)ع( است که هر ســال در قالب بصیرت 

عاشورایی مطابق وقف نامه اجرا می شود.
وی افزود: در طول پنج سال گذشته به همت واقفین نیک اندیش 
و آینده نگر در شهرســتان آران و بیدگل، 87 وقف جدید به ثبت 

رسیده است.

توزیع ۵0 سبد کاال به مناسبت ماه 
مبارک رمضان بین نیازمندان اردستان

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
اردســتان گفت: در راســتای اجرای امینانه 
نیات واقفان نیک اندیش، 50 ســبد کاال بین خانوارهای نیازمند 

اردستانی توزیع شد.
حجت االسالم و المسلمین ســید علی طباطبایی اظهار داشت: 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اردستان در راستای اجرای 
امینانه نیات واقفان نیک اندیش در ماه مبارک رمضان و در قالب 
اجرای طرح ضیافت الهی، 50 سبد کاال را بین خانوارهای نیازمند 

شهرستان توزیع کرد.
وی ادامه داد: این طرح با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و اداره بهزیستی اجرا شــد که در مجموع ارزش کل این سبدهای 
 کاال ۲0 میلیون ریال بــود که از محل موقوفــات منطبق تامین

 شد.

با مسئوالن

فرمانــدار فریدن، در جلســه 
بررســی مشــکالت و وضعیت 
اعتباری این شهرســتان، خواســتار کمک و همیاری 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان به مسئوالن 
شهرستان به منظور بازگرداندن امتیاز مناطق محروم 
و نیز نظر ویژه به فریدن در تخصیص اعتبارات ســال 

جاری شد.
کمال رضایت افزود: با وجود تمام کمبودها و مشکالت 
موجود در بخش های مختلف، شهرستان فریدن جزو 
مناطق برخوردار استان به حساب می آید و این عادالنه 

نیست.
وی اجرای سیاســت توازن منطقه ای را برای رشد و 
توســعه مناطق محروم و کمتر برخوردار، بسیار مهم 
تلقی کرد و گفت: مدیران استانی باید نگاهی خاص و 

ویژه به شهرستان های کمتر برخوردار داشته باشند.
فرماندار فریدن با اشــاره به قدمت تاریخی و موقعیت 
جغرافیایــی این شهرســتان گفت: فریــدن با وجود 
داشتن سابقه اداری 70ساله در تاسیس فرمانداری و 
برخورداری از ظرفیت های باال در زمینه های مختلف، 
از جمله شهرســتان های محروم و کمتر توسعه یافته 
استان محسوب می شود که در تمامی زمینه ها از مسیر 

توسعه جا مانده است.
وی افزود: شــهرداری مرکز شهرستان در سال 13۲۹ 
تاســیس شــده که به دلیل بضاعت مالی پایین هنوز 
بســیاری از محالت و کوچه ها آســفالت نگردیده و 
همین مشکل در روســتاها نیز وجود دارد؛ به طوری 
 که بافت روستاها فرسوده و بسیاری از منازل تخریبی

 است.
رضایت ادامه داد: مردم شهرســتان نیز توان ساخت و 
ساز را ندارند و همین موضوع اجرای طرح های هادی 

روستایی را با مشکل مواجه کرده است.
فرماندار فریدن ظرفیت های کشــاورزی و دامپروری، 
موقعیت جغرافیایی و وجود زیر ساخت های مناسب از 
جمله شهرک صنعتی و قطب صنعتی را از مزیت های 

مهم این شهرستان برشمرد.
وی افزود: با ایــن وجود، با بیکاری جوانان و تشــدید 
مهاجرت آنها به حاشیه شهرهای بزرگ مواجه هستیم؛  
به طــوری که این رشــد منفی جمعیــت، باعث بروز 

آسیب های اجتماعی بسیاری نیز شده است.

فرماندار فريدن خواستار شد:

امتیاز منطقه محروم، به این 
خطه بازگردد

ســالمت و حفاظت محیط زیست، 
ارتباط تنگاتنگی با حیات سالم جامعه 
دارد. همان گونه که در جوامع بشري، بهداشت و پیشگیري بر 
درمان مقدم است، تامین فضاي سالم و محیط زیست مناسب 
نیز بر جبران خسارت هاي ناشي از محیط زیست آلوده پیشی 
دارد. سالم نگه داشتن محیط زیست یعني رعایت حق زمین، 
هوا، آب، خاک، دریا، صحرا، کوه و دشت، گیاهان، حیوانات و 
سایر موجودات و عرصه هاي محیط زیستي که با حیات جامعه 
ارتباط دارند. تامین سالمت و بهداشت محیط زیست از اصول 
اولیه است که مردم و مســئوالن جامعه موظف اند در تحقق 
این مهم سعي و تالش خویش را به کار گیرند. ولي آنچه عمال 
در زندگي جوامع مختلف بشري نمایان است، نشان مي دهد 

که عده اي بي مهابا براي تامین منافــع خویش به همه اصول 
زیســت محیطي پشــت پا زده و هیچ گونه حریمي را رعایت 
نمي کنند. یکي از راهکارهاي بسیار موثر و سازنده در صیانت 
از ســرمایه هاي حیاتي خداوندي، فرهنگ سازي است. وجود 
فرهنگ و فرهنگ ســازي در هرمورد از عوامل اساسي حیات 
بشــریت، از عوامل اساسي در پیشــرفت و پیشبرد آن عوامل 
است. در مورد حفاظت از محیط زیســت نیز بدیهي است که 
براي نجات و حفظ آن از تهدیدات گوناگون، مي بایست فرهنگ 
توجه به اهمیت و ارزش محیط زیست سالم در بین آحاد مردم 

ایجاد و تقویت شود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل گفت: در سال 
گذشته همکاری خوبی میان مردم و سمن ها با اداره حفاظت از 

محیط زیست در برخورد با متخلفان و قاچاقچیان وجود داشت 
و تنها 10 موردتخلف منجربه دستگیری داشتیم.

اللهیار دادخواه اظهار کرد: پوشــش گیاهــی و جانوری کویر 
مرکزی ایران ازجمله در شهرستان آران و بیدگل، یک مجموعه 
کامل زیست محیطی و بکرخدادادی است که ازانواع گونه های 
گیاهی و گونه هــای متنوع حیوانی بخصــوص حیوانات نادر 

وحشی تشکیل شده است.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت آران و بیــدگل افزود: 
درپناهگاه حیات وحــش یخاب، گونه های متنــوع و نادری 
از حیوانات وحشی مانند گربه ســانان، گورخر اصیل ایرانی  ، 
یوزپلنگ و... داریم که با همکاری مردم وانجمن های زیســت 
محیطی، محیط آرام وخوبی را در دل کویر برای این گونه های 

نادر جانوری رقم زده ایم.
دادخــواه به مشــکالت پیش روی ایــن اداره اشــاره کرد و 
گفت: عمده مشــکل ما وجــود واحدهای صنعتــی و معضل 
ریزگردهاست؛ البته با توجه به گستردگی شهرک های صنعتی 
فرش موجود در شهرستان، مشکل زیاد حادی وجود نداشته 
و تا حدودی آالیندگی کمی دارد و مســئله ریزگردها مشکل 

اساسی تري است.
وی به وجود دریاچه نمک اشــاره کرد و گفــت: این دریاچه 
بین سه استان قم، اصفهان و ســمنان واقع شده که می توان 
گفت یکی از عوامل اصلی کانون ریزگردهاست و عامل دیگر، 
 تخریب پوشش گیاهی اســت که به روان شــدن ریزگردها 

کمک می کند.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت آران و بیــدگل گفت: با 
مصوبه شورای عالی محیط زیســت و صدور مجوز استانداری 
اصفهان، درآینده نزدیــک به منظور بنای چندین پاســگاه 
حفاظتی و گشت در منطقه حیات وحش یخاب آمادگی کافی 
داریم و با داشتن این پاسگاه ها سعی می کنیم تخلفات و قاچاق 

را در قلب کویر مرکزی ایران به حداقل برسانیم.

قاچاق در قلب کویر مرکزی ایران به حداقل مي رسد

 آران و بیدگل

رییس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای 
ســمیرم، از اصالح و ایمن سازی 1۲ نقطه 
پرتصادف جاده های این شهرستان در سه 

ماه اخیر خبر داد.
علی اکبر آقایی با اشــاره به وجود این نقاط 
در بخش هایــی از شهرســتان اظهار کرد: 
ایمن ســازی این نقاط با نصــب تابلوهای 
 فســفری، حفاظ و گاردریل انجام شــده

 است.

به گفته این مســئول، یکــی از نقاط اصلی 
پرتصادف، گردنــه دولت قریــن در جاده 
سمیرم به شهرضاســت که در یک برنامه 
کوتاه مدت آشــکار ســازی و ایمن سازی 
مســیر آن انجام شــده و حذف گردنه نیز 
 در برنامــه بلنــد مــدت ایــن اداره قرار 

دارد.
وی ادامه داد: طول گردنه دولت قرین چهار 
کیلومتر اســت و تامین اعتبار برای انجام 
عملیات حذف آن از جاده اصلی این محور 

در دست پیگیری جدی این اداره قرار دارد.
آقایی در ادامه، به اقدام هــا و فعالیت های 
جاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
سمیرم اشــاره کرد و گفت: اصالح هندسی 
تقاطع همســطح کمربندی غرب به سمت 
یاسوج و همچنین تقاطع همسطح روستای 
مهرگرد، فتح آباد بخش وردشت، از جمله 

این فعالیت هاست.
وی تصریــح کرد: اصالح هندســی تقاطع 
همســطح خیابان شــیخ مفید منتهی به 
کمربندی سمیرم نیز با تعامل شهرداری در 

حال اتمام و تکمیل است.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
سمیرم افزود: احداث دوربرگردان روبه ری 
روســتای بُردکان در کیلومتــر پنج جاده 
سمیرم به شــهرضا نیز در همین مدت در 
دســت اقدام بوده و تا 70 درصد پیشرفت 

کار داشته است.
وی اضافه کرد: ترانشــه برداری های بزرگ 
و ســنگی در گردنه بین اســتانی »پشته« 
در جاده یاسوج نیز با هدف اصالح هندسی 
درجاده یاسوج و گردنه بانه و ارژنک، تا زمان 
برداشتن کل ترانشه در مسیرها به کار خود 

ادامه می دهد.

۱۲نقطه حادثه ساز در جاده های سمیرم ایمن شد
سمیرم

 فريدن

فالورجان

ابالغ رای
3/770 کالسه پرونده: 95-384 شــماره دادنامه: 68- 96/02/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان خواهان حســن نامداری به نشانی اصفهان 
خ مدرس خ پوریای ولی کوچه 35 خوانده: احمد بهارلویی به نشانی خ زینبیه خ امام 
خمینی کوچه 16 نبش بانک صادرات خواســته: مطالبه وجه یــک فقره چک به مبلغ 
14/000/000 ریال بانضمام هزینه های قانونی گردشــکار: بــا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دادخواست حسن نامداری به طرفیت احمد بهارلویی بخواسته مطالبه 
مبلغ 14/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 90111940114 به عهده بانک 
پست بانک ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خواندگان بــا ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال 
ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به 
استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315،310، ،309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و دویست هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/11/10 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه خواهد بود. م الف: 9489 شعبه 49 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/773 کالسه پرونده: 95-286 شــماره دادنامه: 69- 96/02/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان خواهان حسن نامداری به نشانی اصفهان خ 
مدرس خ پوریای ولی کوچه 35  خوانده: احمــد بهارلویی ، ورثه نوراله بختیاری به 
نشــانی خ زینبیه خ امام خمینی کوچه 16 نبش بانک صادرات خواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام هزینه های قانونی گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست حسن نامداری به طرفیت احمد بهارلویی، 
ورثه نوراله بختیاری بخواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره های 901/11940115 به عهده بانک پست بانک ایران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می 
کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 315،310، ،309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
پنج میلیون و هفتصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/5/6 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود. م الف: 9486 
شعبه 49 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()299 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/772 کالســه پرونده: 95-282 شــماره دادنامه: 67- 96/02/20 خواهان حسن 
نامداری به نشــانی اصفهان خ مــدرس خ پوریای ولی کوچه 35 پــالک 34  خوانده 
ورثه : نوراله بختیاری- احمد بهارلویی به نشــانی خ زینبیــه خ آیت اله غفاری میوه 
فروشی باغ  خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ 187/500/000 ریال به انضمام 
هزینه های قانونی گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دادخواســت 
حســن نامداری به طرفیت ورثه نوراله بختیاری - احمد بهارلویی بخواسته مطالبه 
مبلــغ 187/500/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره هــای 901/11940122 - 
901/11930117 به عهده بانک پســت بانک ایران به انضمام خســارات دادرسی و 

تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشــتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت مــی کند علی هذا ضمن 
ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315،310، ،309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و هشــتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود. م الف: 
 9490 شعبه 49 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)309 کلمه، سه کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/751 در خصوص پرونده کالسه 960144 خواهان علیرضا صالحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبــه به طرفیت مهــدی جهانگیری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مــورخ 96/05/8  ســاعت 3/45 بعدازظهر تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9364 
 شــعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/753 در خصــوص پرونده کالســه 960191خواهان رحمت الــه قدیری کفرانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ایمان ســلمان پور تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/5/8 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع شــماره 1 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
 9381 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)110 کلمه، یک کادر(
ابالغ

شــماره   9610106797200158 ابالغنامــه: شــماره   2 /752
پرونده:9609986797200236 شماره بایگانی شعبه:960236 ابالغ شونده حقیقی: 
یونس حیدری فرزند مظفر به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/05/04 
چهار شنبه ســاعت: 15/30 محل حضور: اصفهان-خیابان ســجاد خیابان آیت اله 
ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی 
سیدحمید طباطبایی پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:9369 شعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره یک( )74 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

2/353 آقای حاج مجتبی دهاقین دارای شماره شناسنامه 143 به شرح دادخواست 
به کالســه 124/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محســن دهاقین فرزند مجتبی به شــماره شناســنامه 
8 در تاریــخ 96/2/7 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مجتبی دهاقین فرزند حســن ش.ش  143 صادره از خوانسار 
)پــدر متوفی( 2- عفــت دهاقین فرزنــد شــکراله ش.ش  29 صادره از خوانســار 
)مادر متوفــی( 3- فهیمه دهاقین فرزنــد محســن ش.م  1-481426-127 صادره 
از اصفهان )دختــر متوفی( متوفــی ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یــا وصیتنامه ای از متوفــی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر 
آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقــرر گواهی انحصار 
 وراثت صادر خواهد شد. م الف: 35 شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار

 )154 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/354 حاج محمدرسولی فینی دارای شــماره شناسنامه 84 به شرح دادخواست به 
کالسه 123/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه رســولی فرزند محمد به شماره شناســنامه 91 در تاریخ 
96/2/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- محمدرسولی فینی فرزند مســیب ش.ش  84 صادره از کاشان )پدر متوفی( 
2- صغری اخوان فینی فرزند محمدباقر ش.ش  10 صادره از کاشان )مادر متوفی( 
3- فهیمه دهاقین فرزند محسن به ش.م 1- 481426-127 صادره از اصفهان )دختر 
متوفی( 4- محسن دهاقین فرزند مجتبی ش.ش 8 صادره از خوانسار )همسر متوفی(  
متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با 
انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 36 شــعبه 2 

حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )168 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/769 شــماره: 862/95 به موجب رای شــماره 1209 تاریخ 95/11/30 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
استکی اورگانی فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی موتورسیکلت به شماره انتظامی 7247 
ص 76 بنام خواهان احمدرضا اطمینان فر فرزند مهدی شغل کارگر به نشانی اصفهان 
خ زینبیه ایستگاه سلمان نبش تعمیرگاه پارس. و پرداخت مبلغ 350/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشرآگهی ابالغ در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 
اجرایی پرونده در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9386 شعبه 28 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک()187 کلمه، دو کادر(
ابالغ

شــماره   9510100351109511 ابالغنامــه: شــماره   3 /650
پرونده:8809980351100311 شماره بایگانی شعبه:880311 ابالغ شونده حقیقی: 
مهدی الماســی، محمد حســن حاج علی اکبری، مصطفی قائدی، حمیدرضا آگاهی، 
حسن الماســی به نشــانی مجهول المکان در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت 
تصفیه قرض الحسنه محمدرسول ا... بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 799/95. 
صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
به شما ابالغ میشود. مقتضی اســت حســب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظــرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا بــه دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با 
همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.شــماره دادنامه: 9509970351100799 
شماره پرونده ها: 8909980351101409، 8809980351100311 شماره بایگانی 
شــعبه: 891423،880311 رای دادگاه در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه 
محمدرسول ا... )ص( جی به شــماره ثبت 1151 به مدیریت آقای مصطفی درویشی 
2- صندوق قرض الحسنه کریم آل طه به شماره ثبت 783  به مدیریت تصفیه مصطفی 
درویشــی به طرفیت 1- صندوق یاوران مهدی به مدیریت آقای جالل الماســی به 
شماره ثبت 1131  2- حسن الماسی فرزند محمد 3- مهدی الماسی فرزند حسن 4- 
جواد الماسی فرزند حسن 5- حمیدرضا آگاهی فرزند رجبعلی 6- محمدحسن حاج 
علی اکبری فرزند علی اکبر 7- مصطفــی قائدی فرزند لطف اله 8- حمیدرضا بامدی 
فرزند دین محمد به خواسته رسیدگی و صدور حکم شایســته مبنی بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 1/222/370/912 ریال به انضمام احتساب خسارات و هزینه 
های دادرسی و خســارت تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان ضمن دادخواست 
تقدیمی مفادا اظهار داشته که حسب پرینت حساب تقدیمی مبلغ مذکور را به صندوق 
های مذکور بدهکار می باشند و با مراجعات مکرر تا کنون از ایفاء دین امتناع نموده 
اند و النهایه تقاضای محکومیت خوانده را به شــرح خواسته نموده دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
که مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موثر باقی مانده و با توجه به ارشــاد شــعبه 
دهم دادگاه تجدیدنظر دعوی خواهان را نســبت به خوانــده ردیف اول وارد و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به ماده 265 قانون مدنی و مواد 198، 502، 515، 519 و 522 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 
حکم به محکومیت خوانده ردیف اول بــه پرداخت مبلغ 1/222/370/912 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و دو میلیون و ششصد و چهل و سه هزار و 
چهارصد ریال بابت هزینه دادرســی به انضمام خسارات تاخیر بر اساس شاخص 
نرخ تورم کاال که از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران  اعالم گردیده از 
تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ 88/4/17 لغایت زمان وصول آن در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعــوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف 
دوم تا هشتم نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده لذا به استناد بند 
چهارم ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید 
و در خصوص دعوی صندوق قرض الحســنه محمدرسول ا... )ص( جی و کریم آل 
طه)ع( بــا مدیریت تصفیه مصطفی درویشــی به طرفیت موسســه مالی و اعتباری 
قوامین مدیریت شعب استان اصفهان به خواسته جلب ثالث موسسه مالی و اعتباری 
قوامین در پرونده کالسه 8809980351100311 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان، با توجه به تحقیقات به عمل آمده و نظر به اینکه وجوه مذکور توسط موسسه 
قوامین در راستای دیون صندوق یاوران مهدی)ع( پرداخت شده لذا دعوی مطروحه 
را غیرثابت تشخیص داده و مســتندا به ماده 197 قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره در قســمت ماهوی حضوری بوده و 
به انضمام قرار صادره ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف: 7472 شعبه 11 داگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )608 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/779 شــماره: 1396/14/377924-03/23 /1396 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یک قطعه باغ منعب تحت پــالک فرعی 998 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانســار 
که طبق پرونده ثبتی به نام ورثه محمدعلی ابراهیمی فرزند حبیب اله در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/04/21 راس ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند و اعتراضــات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانــون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به 
مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عملیات 
 ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:78 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار

)216 کلمه، دو کادر(
احضار متهم 

3/777 شماره  1/950709 - 96/3/25 نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق این شعبه 
آقای رحیم عبدالهی نیا به کدملی 1819397416 متهم اســت به ارتکاب بزه سرقت 
گوشی تلفن همراه موضوع شکایت آقای احمدرضا سپیددشتی فرزند ماشااله، و با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم، لذا به نامبرده اخطار می گردد تا ظرف مهلت یکماه 
پس از تاریخ نشرآگهی جهت تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در ساعت اداری و 
در شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خوانسار به نشانی خ 15 خرداد 
دادگستری خوانسار حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور در مهلت مقرر، 
وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 81 شعبه اول دادسرای عمومی 

و انقالب خوانسار )115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/778 خواهان بهــادر نعمتی بــه طرفیت بهرام کرمی افشــارحقی دادخواســتی 
را بخواســته مطالبه طلب تسلیم این شــورا نموده که به کالســه 156/96 به تاریخ 
96/5/30 روز دوشــنبه ســاعت 4 عصر وقت رسیدگی تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و دســتور شــورا و به تجویز 
ماده  73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا 
محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یکماه به دبیرخانه 
شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافــت نماید. و در وقت رســیدگی حاضر شــود واال تصمیــم مقتضی اتخاذ 
 خواهد شد.م الف: 85 شــورای حل اختالف حوزه 2 شــهری شهرستان خوانسار

)117 کلمه، یک کادر(

آران و بیدگل

اردستان
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7 کودک شش ساله بروجنی قربانی بی احتیاطی شد. سیف ا... فیاضی، فرماندار شهرستان 
بروجن گفت: این کودک شــش ســاله  دیروز هنگام بازی در باغی شــخصی در منطقه 

گردشگری سیاسرد بروجن به داخل حوض آب سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

کودک شش ساله بروجنی قربانی بی احتیاطی
اخبار

برگزاری نخستین رقابت های 
مهارتی موتورسواری در شهرکرد 

نخستین رقابت های نمایشی و مهارتی موتورسواری به مدت یک 
هفته در شهرکرد برگزار می شود. رییس هیئت موتورسواری و 
اتومبیلرانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه شاد و هیجانی 
حرکات نمایشی و مهارتی موتورسیکلت، دوچرخه، اتومبیل، فوتبال 
و اسکیت برای نخستین بار از سوم تیر در شهرکرد اجرا می شود.

قهرمان آماره با اشاره به اینکه برنامه حرکات نمایشی و مهارتی 
شهرکرد با شرکت ۱۷ نفر از قهرمانان و ورزشکاران عضو تیم های 
ملی موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار می شود، افزود: محمد اکبری 
قهرمان سه دوره مسابقات جهان در رشته فوتبال نمایشی در این 

برنامه به اجرای حرکات نمایشی و مهارتی می پردازد.

 حضور در اردوی 
تیم ملی تیراندازی با کمان

محمدحسین قوامی ورزشــکار نوجوان چهارمحال و بختیاری در 
اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در نوشهر حضور دارد.

با دعوت فدراسیون تیراندازی با کمان، محمدحسین قوامی ورزشکار 
نوجوان چهارمحال و بختیاری در اردوی مشترک تیم ملی تیراندازی 

با کمان و دانشجویان در نوشهر استان مازندران حضور دارد.
قوامی به همراه چهار ورزشکار رشــته ریکرو نوجوانان از اصفهان، 
البرز، یزد و کرمان تا 20 تیر تمرینات خود را زیر نظر پارک میوک 

وون سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان دنبال می کند.
این ورزشکار دارنده نشــان برنز مســابقات کاپ آسیاست و سال 
گذشته نیز در سه مرحله به رقابت های تیراندازی در امریکا، مراکش 

و تایلند اعزام شد.

افزایش 30 درصدی پایگاه جمع آوری 
زکات فطریه چهارمحال و بختیاری

پایگاه جمــع آوری زکات فطریه چهارمحال و بختیاری امســال 
30درصد افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان گفت: پایگاه برای 
جمع آوری زکات فطریه دراستان پیش بینی شده است.

آقای ملکپور افزود: عالوه بر این تعــداد، ۷2 پایگاه نیز برای کمک به 
آزادسازی زندانی ها پیش بینی شده است.وی با اشاره به جمع آوری 
چهار میلیارد و 9۱۱ میلیون ریال زکات عام و 248 میلیون و 486هزار 
ریال زکات سادات در سال گذشته پیش بینی کرد: امسال 20میلیارد 
ریال زکات فطریه در استان جمع آوری  می شود.وی گفت:هم استانی ها 
می توانند امسال از طریق سامانه الکترونیکی 5#*5*038*88۷۷* 

تلفن همراه زکات فطریه خود را پرداخت کنند.

آغاز سنجش نوآموزان در مناطق 
عشایری چهارمحال و بختیاری

ســنجش نوآموزان پایه اول ابتدایی مناطق عشــایری در استان 
چهارمحال و بختیاری آغاز شــد. رییــس اداره آموزش وپرورش 
عشــایرچهارمحال و بختیاری گفت: در آغاز ســنجش نوآموزان 
در مناطق عشــایری چهارمحال و بختیاری سنجش حدود 800 
نوآموز پایه اول مناطق عشایری شهرســتان های کوهرنگ، اردل 
و لردگان  درپایگاه ســیار انجام می شــود.حاتم خالــدی افزود:  
در این پایگاه خدمات بینایی ســنجی ،شــنوایی سنجی،تســت 
هــوش عــادی و تخصصــی ، انــدازه گیری قــد ، وزن و رشــد  
بصورت رایگان  اســت.به گفتــه وی  این طرح  بــرای غربالگری 
جســمی و ذهنی نوآموزان آمــاده ورود به دبســتان اجرا خواهد 
 شــد.چهارمحال و بختیاری پس از اســتان فارس دومین استان

 عشایر نشین کشور است.

معدوم سازی هفت تن مواد غذایی 
فاسد در چهارمحال و بختیاری

هفت تن مواد غذایی فاسد در شهرستان فارســان از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری معدوم شد.سرپرســت شــبکه بهداشت و 
درمان شهرستان فارسان گفت: این میزان مواد غیر قابل مصرف با 
اجرای طرح معدوم سازی هفت تن مواد غذایی فاسد در چهارمحال 
و بختیاری، تشــدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در 
این شهرستان  کشف و امحاء شــد.مجید فاضلی افزود: مواد غیر 
بهداشتی جمع آوری شده شامل روغن های خوراکی،نوشابه،رب 
گوجه،ماست، چیپس،انواع شربت،آب میوه،گز،دلستر،شیرینی،پی

راشکی،بیسکوئیت،ترشیجات،انواع سس، کنسرو، آرد نخودچی، 
ماکارونی،شکالت،کلوچه وادویه جات و ... بود.

 آغاز برداشت گیالس
 در چهارمحال و بختیاري

مدیر امور باغباني جهادکشــاورزي چهارمحال و بختیاري از آغاز 
برداشت گیالس پیش رس از 9۱ هکتار باغ بارور این استان خبر داد.

ابراهیم شیراني مدیر امور باغباني جهادکشــاورزي چهارمحال و 
بختیاري اظهار کرد: 3۷0 تن گیالس از این سطح برداشت شود.

شــیراني تصریح کرد: چهارمحال و بختیاري همچنین داراي 8۷ 
هکتار باغ های غیر بارور گیالس مي باشــد.وي یادآور شــد: سال 
گذشــته 350 تن گیالس در استان برداشت شــد.چهارمحال و 
بختیاري در حال حاضر داراي 38 هزار هکتار باغ شــامل 30 هزار 
هکتار باغ بارور و 8 هزار هکتار نهال مي باشــد که بیشترین میزان 
باغ های اســتان با ۱4 هزار هکتار مربوط به بادام است.پیش بیني 

مي شود محصول امسال این باغات به ۱82 هزار تن برسد.

تولیدات محصوالت کشاورزي و 
باغي 15 درصد افزایش داشته است

 رییس جهاد کشاورزي شهرستان ســامان با بیان اینکه پیش بیني
 مي شــود در ســال جاري بیش از 900 تن زدآلو و 400 تن آلبالو و 
گیالس از باغ های شهر سامان برداشت شود، گفت: تولید محصوالت 
کشاورزي و باغي در این شهرســتان ۱5درصد افزایش داشته است.

علي خسروي در گفت وگو با خبرنگار سامان، با بیان اینکه ۱50 هکتار 
از باغ های این شهرستان را زردآلو تشــکیل مي دهد، اظهار داشت: 
پیش بیني مي شود در سال جاري بیش از 900 تن زرد آلو از باغ های 

شهرستان برداشت شود.

قاسم سلیمانی در نشست با صنعتگران صنایع دستی اظهار 
داشت: »نرخ بیکاری استان باال گزارش شده که یکی از دالیل 
آن افزایش تعداد متقاضیان اشتغال و یا افزایش نرخ مشارکت 

است.«
وی افزود:» سال گذشته 33 هزار نفر در استان متقاضی شغل 
بودند که از این مجموع زمینه اشتغال ۱4 هزار و 300 نفر در 

استان فراهم شد.«
اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دســتگاه های 
دولتی و بخش خصوصی باید خود را برای ایجاد اشــتغال و 
سازماندهی مجدد امور اقتصادی استان و همچنین دعوت از 

سرمایه گذاران، بنیادها و شرکت ها آماده کنند.
سلیمانی خاطرنشــان کرد: راه اندازی طرح های پتروشیمی 

لردگان، فاز 2 فوالد ســفید دشــت، اکو انرژی و فاز نخست 
دهکده المپیک زمینه اشــتغال تعداد قابل توجهی را فراهم 

می کند.
وی با اشاره به ایجاد زمینه اشتغال 20 هزار نفر در استان گفت: 
متاسفانه به علت تنگ نظری موجود در استان سرمایه گذاری 

خیلی موفق نیست و برخی نمی توانند آن را بپذیرند.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری بــا بیان اینکــه ایجاد 
زیرساخت ها باید با هدف ایجاد اشتغال همراه باشد، تصریح 
کرد: صنایع دستی یکی از ابزار زودبازده است که دارای قابلیت 
ایجاد شغل زیادی است، اما به شرط اینکه همراه با آموزش 
قوی و ایجاد بازار فروش باشــد. ســلیمانی با اشاره به ایجاد 
بازارچه دائمی صنایع دستی در میدان قدس شهرکرد افزود: 

وجود این بازارچه به تنهایی کافی نیست و تعداد واحدهای 
فروشگاهی باید افزایش و البته تخصصی شوند.

وی با اشــاره به ضرورت ایجاد 4 تــا 5 بازارچه گفت: زمین، 
تسهیالت و امکانات از محل کمک های فنی و اعتباری برای 

زیرساخت ها اعطا می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در روستاها باید در 
کنار کارهای عمرانی فعالیت های اقتصادی نیز انجام شــود 
تا عالوه بر جلوگیری از مهاجرت به شــهرها زمینه مهاجرت 

معکوس را به روستاها نیز فراهم کند.
سلیمانی با اشــاره به افزایش اعتبارات استانی خاطرنشان 
کرد: امسال اعتبارات استانی به 253 میلیارد تومان افزایش 
یافته که 20 درصد از آن به صورت یارانه و کمک بالعوض به 

متقاضیان پرداخت می شود.
وی با اشــاره به اهمیت بازاریابی برای صنایع دستی تصریح 
کرد: باید در این راســتا بازاریابی قوی انجام  شــودتا جوان 

جویای کار تبدیل به جوان بدهکار نشود.
پروژه احداث راه آهن چهارمحــال و بختیاری

 ۳۰۰۰ شغل ایجاد می کند
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در نشست هماهنگی 
امور اقتصادی با اشاره به اینکه پروژه احداث راه آهن اصفهان 
- شهرکرد - اهواز  سه هزار شغل ایجاد می کند، اظهار داشت: 
اجرای این پروژه زمینه ساز توســعه و پیشرفت چهارمحال 
 و بختیاری است.قاسم سلیمانی دشــتکی عنوان کرد: ورود 
راه آهــن بــه چهارمحــال و بختیــاری موجــب افزایش 

سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید از تمام 
ظرفیت های برای اجرایی شدن این پروژه بهره برد، تاکید کرد: 

اجرای این پروژه در اولویت پیگیری مسئوالن استان است.
وی عنوان کرد: هم اکنون پروژه ها بسیار خوبی برای توسعه 
چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است که با اجرایی 
شدن آنها این استان در مسیر توسعه  پیشرفت قرار می گیرد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: میزان 
 ســرمایه گذاری خارجی در چهارمحال و بختیاری افزایش

 می یابد.

با مسئوالن

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت:» مشکالت واحدهای تولیدی چهارمحال 
و بختیاری از ستاد تسهیل ملی و شرکت  شهرک های 

صنعتی پیگیری می شود.«
نعیم امامی در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان 
با بیان اینکه براســاس گزارش اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان هیچ نیروی افغانی در شرکت نگار سنگ 
مشغول به کار نیست، اظهار داشت: »دلیل عدم ایفای 
تعهدات شرکت نگار سنگ به بانک ملی پرداخت نشدن 

مطالبات شرکت از سوی وزارت راه است.«
وی افزود: ضمن انجام مکاتبه الزم با امضای اســتاندار 
توسط سازمان صنعت و معدن استان در خصوص تسریع 
در پرداخت مطالبات بانک ضمــن توقف اجرایی علیه 
شــرکت تا زمان پرداخت مطالبات مذکور به متقاضی 
تنفس دهد و پس از آن اقساط شرکت را مطابق مصوبه 

قبلی اخذ کند.
در این جلسه مشکالت بانکی، تامین اجتماعی و دارایی 
6 واحد تولیدی و صنعتی استان بررسی و راهکارهای 

الزم در خصوص آنها اتخاذ شد.

رییس صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری خبرداد:

پیگیری مشکالت  تولیدی های 
استان از ستاد تسهیل ملی 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: به زودی مراحل ساخت فاز نخست دهکده المپیک در چهارمحال و 
بختیاری آغاز  می شود و همراه با سایر طرح ها زمینه اشتغال قابل توجهی را فراهم می کند.

رییس دانشگاه شــهرکرد گفت: »توجه ویژه به کیفیت 
آموزش و تحقیقــات، مطالبه جامعه علمــی از دولت 
دوازدهم است.« شایان شامحمدی اظهار کرد: »پیگیری 
خواسته های عمومی و دانشگاهیان باید در دستور کار 
دولت قرار داده شود.« وی توجه ویژه به کیفیت آموزش و 
تحقیقات را مطالبه جامعه علمی از دولت دوازدهم اعالم 
کرد و گفت: »اجرای قانون اساسی به ویژه در زمینه آزادی 
بیان، اجرای حقوق شهروندی و افزایش حقوق اساتید و 
کارکنان دانشگاه ها نیز انتظارات جامعه علمی از دولت 
کنونی است.« شامحمدی ایجاد زمینه های دیپلماسی 
علمی با مراکــز علمی و تحقیقاتی جهــان، حمایت از 
برنامه های کارآفرینی دانشــگاه و ایجاد اکوسیســتم 
کارآفرینی را از راهکارهای مناسب برای پیشرفت علمی 
جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: در راستای پیشرفت 
علمی الزم اســت بیــش از پیش از ظرفیــت نخبگان 
دانشگاهی و طرح ها و ایده های دانش بنیان استفاده کرد.

رییس دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

توجه به آموزش و تحقیقات 
مطالبه جامعه علمی از دولت

 برای نخستین بار دوره آموزشــی طرح تربیت مربی حفظ قرآن کریم با 
شرکت ۱00 حافظ در شهرکرد برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه چهارمحال و بختیــاری گفت:دراین طرح 
۱00حافظ بیش از پنج جزء قرآن کریم نام نویسی کرده اند.

حجت االسالم مرتضی عزیزی افزود: از این تعداد60 نفرکه موفق به کسب 
نمره قبولی بشوند در دوره شرکت می کنند.وی با اشاره به اینکه در سه دوره 
گذشته افراد شرکت کننده برای دوره آموزشی به قم اعزام می شدند،افزود: 
این دوره آموزشی  برای نخستین بار با حضور اساتید اعزامی از قم ، 2۱ تا 
23 تیرماه در شهرکرد برگزار می شود.حجت االسالم عزیزی گفت: تمامی 

هزینه های این دوره به عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه است.
وی افزود : بعد از اتمام این دوره آموزشی مدرک مربی گری حفظ قرآن به 

افراد شرکت کننده اعطا می شود.

کنگره استانی پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در شهرکرد 
مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.بهمن عسگری مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: کنگره 
استانی پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، آذر ماه امسال 
در 3 بخش مقاله، کارگاه آموزشی و بازدید از بافت های تاریخی استان و 
به مدت 2 روز در شهرکرد برگزار می شود.وی افزود: سایت این کنگره نیز 
تا نیمه نخست تیرماه امســال بارگذاری خواهد شد.عسگری اضافه کرد: 
در حاشیه این کنگره، نمایشگاه عکس از آثار تاریخی استان چهارمحال 
و بختیاری برپا می شود.وی هدف از برگزاری پنجمین کنگره معماری و 
شهرسازی ایران را حفظ و حراست بیشتر از میراث فرهنگی و تاریخی بیان 
کرد.کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران نیز 

اول تا سوم بهمن ماه سال گذشته )۱395( در شهرکرد برگزار شد.

شرکت 100 حافظ قرآن 
کریم درطرح تربیت 

مربی حفظ قرآن 

کنگره تاریخ معماری و 
شهرسازی در شهرکرد 

برگزار می شود

اعطای تسهیالت 
احداث مجتمع های 

صنایع دستی در استان

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: تسهیالت بالعوض احداث مجتمع های صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری به متقاضیان اعطا می شود.
بهمن عسگری در نشست استاندار با صنعتگران اظهار داشت: 500 میلیون تومان برای پرداخت تسهیالت بالعوض  و  برای ایجاد مجتمع های صنایع دستی در استان جذب 
شده است.وی افزود: در 3 سال گذشته زمینه اشتغال 2 هزار و 400 نفر به صورت مستقیم در استان فراهم شده که آمادگی ارائه آموزش های رایگان به همه صنعتگران استان 
را داریم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به کمبود اعتبارات بیان کرد: فعالیت های آموزشی به ویژه در مراکز علمی و با 

برپایی بازارچه های موقت صنایع دستی و اجرای دوره های آموزشی رایگان برای صنعتگران و هدایت آنها به سمت اشتغال انجام شده است.
عسگری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای بسیاری از افراد ایجاد کارگاه صنایع دستی مشکل است است  که در این زمینه نیز ورود کرده ایم.وی با اشاره به اجرای طرح های 
صنایع دستی در روستاهای استان تصریح کرد: اجرای طرح گلیم بافی در روستای سر آقا سید از طریق در اختیار قرار دادن مواد اولیه به افراد و کارگاه خاتم روستای شیخ 
شبان که سال گذشته با ۱20 میلیون تومان سرمایه گذاری بخش دولتی ایجاد شد ، زمینه اشتغال 50 نفر را فراهم کرده است.عسگری با بیان اینکه یکی از مشکالت اصلی 

صنایع دستی نبود بازار فروش است، گفت: سال گذشته بازارچه صنایع دستی با این هدف ایجاد که شامل 29 غرفه که زمینه اشتغال 45 تفر را فراهم کرده است.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری از انعقاد 
تفاهمنامه همکاری مشترک بسیج سازندگی و امور عشایر 

در راستای توانمند سازی مهارتی جامعه عشایری خبر داد.
یحیی حسین پور اظهارکرد: در راستای توانمندسازی جامعه 
عشایری استان و کیفیت بخشی دانش و ارتقای مهارت این 
جامعه مولد در تحقــق اقتصاد مقاومتی، ایــن تفاهم نامه 

منعقد شد.
وی افزود: محرومیت زدایی از قشر مولد عشایر، بهره مندی 
هر چه بیشتر از فرصت های رفاهی اجتماعی، افزایش امکان 
دسترسی به فرصت های شغلی مناسب و باالبردن بهره وری 
تولیدات در چارچوب آیین نامه ســاماندهی عشایر از دیگر 

اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
ارتقای سطح فرهنگی، مهارتی، تولیدی، خدمات رسانی و 
عمرانی به خانوارهای عشایری در زمینه اشتغال، سازندگی 
و آموزشــی در تولید، از محورهای اصلــی این همکاری دو 

جانبه است.
حسین پور، تولید و تامین 28 درصدی گوشت قرمز استان 
از سوی عشایر کوچرو در طول سال را یادآور شد و گفت: در 
نیمه نخست امسال نیز با استقرار عشایر در مناطق ییالقی 
استان، پیش بینی می شود بیش از 8 هزارتن گوشت قرمز 

 اجرای طرح توانمندسازی مهارتی عشایر 
چهارمحال و بختیاری

امســال برای حذف افزون بر دو 
هزار هکتــار باغ کم بــازده و بی 
کیفیت در چهارمحال و بختیاری 

برنامه ریزی شده است.
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی 
جهــاد کشــاورزی چهارمحال و 

بختیاری گفت : امسال دو هزار و 250 هکتار از باغ های کم 
بازده و بی کیفیت در استان حذف و 650 هکتار باغ با کیفیت 

جایگزین آنها می شود.
حمیدرضا دانش بررسی و انجام مطالعات کارشناسی و درجه 
بندی باغ های استان در بهار امسال را یادآور شد و گفت: باغ 
های مثمر به درجه یک، دو و ســه تقسیم شده است که باغ 
های درجه سه در این طرح حذف و اقدامات اصالح واحیای 

آنها به درجه دو اجرا می شود.
آقای دانش به اصالح سیســتم آبیاری باغ هــا از روش های 
سنتی وغرقابی به قطره ای اشــاره کرد و گفت: در این طرح 
تا 60 درصد مصرف آب کاهــش یافته و از شــیوع آفات و 

بیماریهای باغی جلوگیری می شود.
چهارمحــال و بختیاری 248هزار هکتار زمین کشــاورزی 
شــامل۱45 هزار هکتار زمین زراعی، 4۱ هزار هکتار زمین 

باغی و 62 هزار  زمین بهره بردار دارد.

برنامه ریزی حذف افزون بر دو 
هزار هکتار باغ کم بازده

مناطق مشــکوک به تب کریمه 
کنگو در چهارمحــال و بختیاری 

سمپاشی شد.
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
99میلیون تومان برای سم پاشی 

مناطق مشکوک به تب کریمه کنگو در استان هزینه شد.
عبدالمحمد نجاتی ماندگاری ویروس تب کریمه کنگو در 
کنه را 800 روز اعالم کرد و گفت: برای کنترل بیماری در 
دام ها باید بدن و جایگاه دام بــه خصوص در فصل فعالیت 
کنه ها سمپاشی شود.نجاتی گزش توسط کنه های آلوده، له 
کردن کنه های آلوده و تماس با ترشحات و ذرات کنه های 
له شده، تماس با خون و بافت انسان مبتال، انتقال از طریق 
گوشت و پوست دام و انتقال از طریق شیر غیرپاستوریزه را 
راه های انتقال این بیماری برشمرد و گفت: همه افراد جامعه 
احتمال ابتال به این بیماری را دارند لذا  از خرید گوشت های 

فاقد مهر دامپزشکی خودداری شود. 
هفته پیش یک زن عشــایری در شهرستان بروجن به تب 
کریمه کنگو مبتال شد .دکتر خالدی فر سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت :احتمال مرگ فرد مبتال شده 

به تب کریمه کنگو 30 درصد است.

سمپاشی مناطق مشکوک به تب 
کریمه کنگو

تولید و روانه بازار مصرف شود. 
چهارمحال و بختیاری با داشــتن ۱26 هــزار نفر جمعیت 
عشایری به همراه یک میلیون و ۷00 هزار رأس دام سبک 

بعد از استان فارس دومین استان عشایر نشین کشور است.

 با استقرار عشایر در مناطق ییالقی 
استان، پیش بینی می شود بیش از 

8 هزارتن گوشت قرمز تولید و روانه 
بازار مصرف شود

استاندار چهارمحال و بختیاری:

فاز نخست دهکده المپیک در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود

شراره زارعان، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری چهارمحال و بختیاری در شورای هماهنگی امور 
اقتصادی و ســرمایه گذاری اســتان اظهار داشت: 55 طرح 
سرمایه گذاری با 640  میلیارد تومان اعتبار و اشتغال 6 هزار 

و ۱9 نفر شناسایی و به بنیاد برکت برای حضور و مشارکت در 
این پروژه ها معرفی شده است.

وی افزود: از این تعداد پروژه 8 طــرح با 258 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری و اشتغال 423 نفر مربوط به بخش صنعت و 

معدن است.مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری تعداد پروژه های بخش 
کشــاورزی را ۱3 طرح با 52 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
و اشــتغال 536 نفر عنوان و بیان کرد: 26 طرح دانش بنیان 
با حجم ســرمایه گذاری ۱۱4 میلیارد تومان و فراهم کردن 
زمینه اشــتغال برای یک هزار و 8۱0 نفر نیز به بنیاد برکت 

معرفی شده است.

مدیرکل دفتر جذب استانداری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

شناسایی ۶۴0 میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری
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يادداشت
کمک 20 میلیارد ریالی فوالد مبارکه برای آزادی زندانیان

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به همراه تعدادی از شــرکت هــای تابعه 20 
 میلیارد ریال بــرای آزادی زندانیــان جرایم غیر عمد اســتان اصفهان کمک

 کردند.

اخبار

در شهر 

شکارچیان فرصت طلبی که سال گذشته یک قوچ وحشی را 
شکار و فرار کردند، دستگیر و به 2 سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ پاییز ســال گذشته  نیروهای 
یگان محیط زیست پارک ملی قمیشلو، حین گشت و کنترل 
منطقه، متوجه صدای شلیک گلوله در ارتفاعات شدند. با این 
صدا محیط بانان حین دوربین کشی، 2 شکارچی متخلف را 
مشاهده کردند  که شکارچیان پس از مشاهده محیط بانان 
ابتدا اسلحه خود را در کوه مخفی کردند و پس از جدا شدن 

از یکدیگر متواری شدند. 
پس از فرار شکارچیان، محیط بانان نیز به چند گروه تقسیم 
شده و هر دو شکارچی متخلف را پیش از خروج از منطقه 

دستگیر کردند.
ماموران حفاظت محیط زیست در بررسی محل مشاهده 
متخلفان، الشــه یک رأس قوچ وحشی را که بر اثر شلیک 
گلوله از بین رفته بود، کشف کردند.هر 2 شکارچی پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و در جریان 
رســیدگی به پرونده در دادگاه کیفری نجف آباد، دادگاه 
با اســتناد به گزارش نیروهای محیط زیست، کشف الشه 
شکار، اعتراف نامبردگان و سایر محتویات پرونده بزهکاری 
متهمان را محرز دانست و هر یک از متهمان را به تحمل 2 

سال حبس محکوم کرد.

مدیر کل اداره بیمه ســامت اســتان اصفهان گفت: یک 
میلیــون و ۷00 هزار نفر در اصفهان تحت پوشــش بیمه 

سامت هستند.
حسین بانک با اشاره به اینکه از سال ۹۳ تاکنون، ۵۳0 هزار 
نفر تحت پوشش بیمه ســامت قرار گرفته اند، ادامه داد: 
بیمه شدگان سامت به صورت کاما رایگان تحت پوشش 
خدمات درمانی قرار گرفتند و بودجه بیمه سامت از یک 
درصد هدفمندی یارانه ها تامین می شــود. مدیر کل اداره 
بیمه سامت استان اصفهان با بیان اینکه امسال بودجه بیمه 
سامت کاهش یافته، ادامه داد: مقرر شده افرادی که توانایی 
مالی دارند، از دریافت بیمه سامت حذف شوند. بانک اعام 
کرد: بیمه شدگان ســامت می توانند از ۸0 بیمارستان 

خصوصی و دولتی خدمات دریافت کنند.
وی بیان داشت: در بیمه سامت هزینه بیمار اعصاب و روان 
تا شش ماه در سال تقبل می شود به طوری که این بیماران 
زیر نظر روانپزشک دارو مصرف کنند و در مقاطعی به صورت 

یک یا دو شب بستری باشند.

دبیر کل شــورای عالــی آموزش و پــرورش با بیــان این مطلب 
که آموزش و پــرورش باید شــرایطی را به وجــود آورد که همه 
دانش آموزان با استعدادهای مختلف در مدارس عادی ساماندهی 
شــوند، گفت: تنها آن دســته از دانش آموزانی که استعدادهای 
بسیار برتری دارند و یا »باهوش« به معنای واقعی تلقی می شوند، 

جداسازی خواهند شد.
نوید ادهم در تشریح مصوبات جلســه اخیر شورای عالی آموزش 
و پرورش، اظهار  کرد: در جلســه اخیر شــورا، بحــث آیین نامه 
مدارس تیزهوشان مطرح شــد و بر این اســاس از این پس اصل 
 بر عــدم جداســازی دانش آموزان عــادی و تیزهــوش خواهد 

بود.
وی با بیان این مطلب که آموزش و پرورش باید شرایطی را به وجود 
آورد که همه دانش آمــوزان با اســتعدادهای مختلف در مدارس 
عادی ساماندهی شــوند، افزود: تنها آن دسته از دانش آموزانی که 
استعدادهای بســیار برتری دارند و یا »باهوش« به معنای واقعی 

تلقی می شوند، جداسازی خواهند شد.
دبیر کل شــورای عالی آموزش و پرورش ضمن اشــاره به اینکه 
مدارس تیزهوشــان و استعدادهای درخشــان در یک برهه ای از 
زمان رشد نامناسب داشتند، تاکید کرد که باید رشد این مدارس 

مدیریت و کنترل شود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: البته دانش آموزانــی که در حال 
حاضر در مدارس اســتعدادهای درخشــان و تیزهوشان مشغول 
به تحصیل هســتند، همچون گذشــته  به تحصیــل در همین 
مدارس ادامه خواهنــد داد، اما ورودی های این مــدارس از این 
 پس با شــاخص ها و اســتانداردهای جدی تر و قوی تری خواهد

 بود.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از شناسایی و دستگیری 
یک زن رمال که ماهیانه بیش از 40 میلیون ریال درآمد داشــت، 

خبر داد.
سرهنگ رجبعلی مختاری اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی 
بر اینکه یک زن فالگیر با ادعای حل مشــکات مــردم از طریق 
دعانویسی و رمالی از افراد ساده لوح کاهبرداری می کند، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی 

شهرستان شاهین شهر قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه فرد رمال ادعای حل مشکاتی مانند بیکاری، 
ازدواج، طاق، افزایش مهر و محبت و... را می کرده اســت، افزود: 
یک تیم از ماموران پلیس امنیت عمومی پس از هماهنگی با مقام 
قضائی به محل اعزام شدند که تعداد زیادی کتاب مخصوص رمالی 
و دعاهایی که برای افراد مختلف نوشته و بسته بندی کرده بود را 

کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر افزود: این فرد کاهبردار 
به بهانه داشــتن کارگاه خیاطی اقدام به تهیه یک دستگاه کارت 
خوان بانکی کرده بود و در هر بــار ویزیت، بین یک تا یک میلیون 
و ۵00 هزار ریال از افــراد دریافت می کرده بــه طوری که طبق 
 اســناد موجود در آمــد ماهیانــه وی بیــش از 40 میلیون ریال

 بوده است.
مختاری با اشــاره به تشــکیل پرونده در این خصــوص و تحویل 
متهمه به مراجع قضائی از شــهروندان خواست، فریب افراد شیاد 
و کاهبردار را نخورید و در صورت مواجه شــدن با مشکاتی در 
زندگی از مراکز مجاز مانند مراکز مشاوره استفاده کنید و هر گونه 

موارد مشکوک را به پلیس اطاع دهید.

رییس زندان خمینی شهر گفت: سیده حنانه حسینی که به سرطان 
مبتا شده است ،با تماشای برنامه  یک شهرضیافت شبکه اصفهان از 
پدر و مادر خود درخواست می کند تا گوشواره های وی را برای آزادی 

زندانیان نیازمند اهدا کنند.
ابراهیم شیروانی افزود : با کمک خیران خمینی شهری و ستاد دیه 
این گوشواره ها در مزایده ای به مبلغ 6۳0 میلیون ریال خریداری و 

زمینه آزادی دو زندانی با محکومیت مالی فراهم شد.
حاج حسین قدسی و سهراب حاج هاشمی از خیران خمینی شهری 
هم به عیادت این کودک خمینی شــهری رفتنــد و با بازگرداندن 
گوشواره ها به سیده حنانه حســینی مبلغ ۵0 میلیون ریال برای 

درمان وی اهدا کردند.

تصویب عدم جداسازی 
دانش آموزان عادی و تیزهوش

 دستگیری یک رمال 
با 40 میلیون ریال درآمد ماهیانه

گوشواره های کودک خمینی شهری  
دو زندانی را آزاد کرد

2 سال حبس برای شکارچیان 
قوچ وحشی در قمیشلو

یک میلیون و 700 هزار اصفهانی 
تحت پوشش بیمه سالمت 

مدیر طرح های ســاماندهی، حفاظت و بهره برداری رودخانه زاینده گفت: 
با توقف روند تخلیه بیش از ظرفیت اکولوژیک آبخوان ها در اصفهان، خطر 
فاجعه بار فرونشست زمین که از آن به زلزله خاموش تعبیر می شود از سر 
شهر، آثار تاریخی و زیرساخت های شــهر دور می شود. وی اضافه کرد: در 
شرایطی که رودخانه فصلی شده و سفره های آب زیر زمینی متناسب با میزان 
برداشت ها تغذیه نمی شود و از طرفی شهرداری برای تامین آب مورد نیاز 
فضای سبز و دیگر مایحتاج شهری به ناگزیر اقدام به برداشت آب از آبخوان ها 
از طریق پمپاژ آب از چاه های در اختیار می کند طبیعی است که آبخوان ها 
تخلیه می شود و پیامد آن خطر فرونشست سراسری زمین خواهد بود.امینی 
با اعام اینکه تنها راهکار، اقدام پیشــگیرانه یعنی تعادل بخشی آبخوان از 
طریق برقراری جریان دائمی آب در رودخانه اســت، ادامه داد: باید دانست 
پس از وقوع فرونشست زمین، تغذیه آبخوان ها نوش داروی بعد از مرگ است.

 آماده باش ۱7 هزار
  نیروی اورژانس

 در مراسم روز قدس

 اصفهان در معرض
  خطر زلزله خاموش

 قرار دارد

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به آماده باش اورژانس برای پوشش 
راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور، گفت: ۱۷هزار نیروی عملیاتی و امدادی 

در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
پیرحســین کولیوند اظهار کرد: بیش از دو هزار و 600 آمبوالنس، 64 اتوبوس 
آمبوالنس و ۹0 موتورالنس همگام با مردم، راهپیمایی روز قدس را پوشــش 
می دهند. وی افزود: همچنین در تهران عاوه بر آمادگی پایگاه های ثابت سطح 
شهر، ناوگان ویژه اورژانس متشکل از 2۳ دستگاه آمبوالنس، ۵ دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، ۸ خودروی فرماندهی، 4 موتورالنس و ۱00 نیروی امدادی به صورت 
ویژه در مسیرهای ۱0 گانه منتهی به دانشــگاه تهران، آماده خدمت رسانی به 
مردم هستند. سرپرست سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: نیروهای امدادی و 
عملیاتی اورژانس در سراسر کشور با استقرار در مسیرهای اصلی راهپیمایی روز 

قدس و محل برگزاری نماز جمعه این مراسم را پوشش می دهند.

تالش دستگاه قضائی اصفهان 
برای حل مشکالت بنگاه های 

اقتصادی 

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضائی این استان با تمام توان و با استفاده از ظرفیت های قانونی و قضائی خود برای رفع مشکات بنگاه های 
اقتصادی استان تاش می کند.

احمد خسروی وفا در هجدهمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان افزود: موانع سد راه سرمایه گذاری در این کمیته بررسی شد. وی گفت: 
شرایط متغیر اقتصادی یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران برای شرکت ها، کارخانه های صنعتی و بنگاه های اقتصادی محسوب می شود.خسروی وفا با بیان 
اینکه چشم امید بنگاهای اقتصادی بحران زده به کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری است، اظهار کرد: از مجموع ۳۳ فقره پرونده که در استان در این زمینه 
مورد بررسی قرار گرفته، تاکنون مشکل شش پرونده مختومه شده است.وی افزود: رسیدگی به مشکل سایر بنگاه های اقتصادی بحران زده استان نیز در دستور 

کار کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری و کمیته های کارشناسی فرعی آن قرار دارد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: بیش از 4۷ تن مواد غذایی فاســد در شــبکه توزیع 
 در ماه رمضان امسال در اســتان اصفهان، کشف و معدوم 

شد.
مهدی رفیعی اظهار داشت: از اول ماه مبارک رمضان تا روز 
بیست و چهارم این ماه، ۳2 هزار و 6۹۸  مورد بازدید از مراکز 
حساس مثل واحدهای تولیدی انواع شیرینی جات، زولبیا 
و بامیه، انواع آش و حلیم و خرما و اغذیه فروشــی هایی که 
در بعدازظهر و شب ها فعالیت خود را آغاز می کنند، انجام 

گرفت.
وی بیان داشت: از ۳2 هزار و 6۹۸ بازدید در استان اصفهان، 
۳0۹ مورد منجر به صدور اخطار به خاطر نواقص بحرانی و 

۳۹ مورد نواقص غیر بحرانی شده است.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، ۱20 نفر به دســتگاه 

قضائی معرفی شدند.
وی اعام کرد: 4۸6 مورد نمونه برداری از مواد غذایی در ماه 
مبارک رمضان صورت گرفت و به آزمایشــگاه برای تعیین 

کیفیت مواد غذایی ارسال شده است.
رفیعی گفت: همچنین سه هزار و ۸۸4 مورد نمونه برداری 
توسط دســتگاه های تعیین کیفیت که به بازرسان تحویل 

داده بودیم، صورت گرفت.

وی از فعالیــت ۹0 اکیپ دو نفره بازرســی خبــر داد که 
از اول مــاه مبــارک رمضان تاکنــون نظارت و بررســی 
می کننــد و در ادامــه گفــت: 4۷ هــزار و ۵2۹ کیلوگرم 
 مواد غذایــی بی کیفیــت در این مــاه کشــف و معدوم

 شد.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان به ۳6۸ 
مورد شــکایت مردمی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و 
افزود: شکایت از بحث بهداشت مواد غذایی و بهداشت فردی 
از جمله بیشترین موارد شکایت بوده، این در حالی است که 

در این ماه ۵4 مورد پلمب داشتیم.

معاون امور بین الملــل و حقوقی پلیــس فتای نیروی 
انتظامی با اشــاره به واگذاری درگاه  های بانکی از سوی 
کسب  و کارهای اینترنتی گفت: برخی کسب  و کارهای 
اینترنتی که مجوزهــای فعالیت دارنــد و دارای درگاه 
چندین بانک هستند تعدادی از درگاه های بانکی خود را 

به کسب  و کارهای غیر مجاز واگذار می کنند.
ســرهنگ حســین رمضانی اظهار کــرد: درگاه  های 
 واگذار شده به کسب  و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد

 غیر قانونی همانند قماربازی و شرط بندی های اینترنتی 
که طبق قوانین و مقررات موضوع جرم بوده اســتفاده 

می  شود.
وی ادامه داد: عمل مذکور موجب ایجاد مسئولیت کیفری 
و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه های بانکی کســب 
و کارهای اینترنتی می شــود؛ بنابراین تاکید می  شــود 
چنانچه صاحبان اصلی کســب  و کارهای فوق نسبت به 
در اختیار قراردادن درگاه های بانکی اینترنتی به ســایر 
کسب و کارهای غیر قانونی اقدام کنند پلیس فتا نسبت 

به معرفی آنها به مقام قضائی اقدام خواهد کرد.
معاون امور بین الملــل و حقوقی پلیس فتــای ناجا از 
بانک  ها و موسســات مالی و اعتباری کشــور خواست 
در راستای قانون مبارزه با پولشــویی نسبت به نظارت 
دقیق تر بــر درگاه  های بانکی پرداخــت اینترنتی اقدام 

کنند و گفت: بانک ها و موسســات مالــی و اعتباری در 
این حوزه با مســئولیت پذیری بیشــتر نسبت به ایفای 
وظایف قانونی خود اقدام کنند تا درگاه های موصوف در 
راستای جرایمی همچون قمار آناین بستر ارتکاب جرم 

را تسهیل کنند.
سرهنگ رمضانی با اشــاره به فعالیت حداقل 20 هزار 
کسب  و کار اینترنتی در کشور گفت: این 20 هزار کسب  
و کار اینترنتی به صورت رســمی و غیر رسمی مشغول 
فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کاالها و خدمات 

ارائه شده از درگاه های بانکی استفاده می  کنند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای نیروی انتظامی خبر داد:

هشدار پلیس به واگذاری درگاه بانکی برای کسب و کارهای غیرقانونی

ناجابهداشت

مدير گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

بیش از 47 تن مواد غذایی فاسد در ماه رمضان کشف و معدوم شد

گفت: با توجه به اهمیت موضوعات اجتماعی و لزوم کاهش آسیب 
های اجتماعی، ضروری است تا سازمان بهزیستی کشور به سازمان 
ملی بهزیستی ارتقا یابد تا قدرت چانه زنی و مطالبه گری را داشته 

باشد.
سید حســن موســوی چلک اظهار کرد: در اوایل انقاب، رییس 
بهزیســتی، وزیر مشــاور بود و به مرور تحت نظر وزارت بهداشت 
قرار گرفت. ســپس تجمیع نامیمون وزارتخانه ها صورت گرفت و 
بهزیســتی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد که 

اشتباه استراتژیکی بود و نباید این اتفاق می افتاد.
وی ادامــه داد: وزارت رفاه به معاونت رفــاه در وزارت کار، تقلیل 
یافــت و اکنون رفاه در این وزارتخانه در حاشــیه است.ســاختار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مقوله »کار« استوار شده و بر 
همین اساس در استان ها، رییس اداره کار، رییس شورای تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان نیز می شــود درحالی که جایگاه آنها، 

هم وزن نیست.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفــت: اکنون که دولت 
می خواهد در ساختار دستگاه ها، بازنگری کند الزم است در حوزه 

اجتماعی، این کار را زودتر انجام دهد.
رییس انجمن مــددکاری اجتماعی ایــران با انتقاد از تشــکیل 
ســازمان امور اجتماعی در وزارت کشــور، گفت: اشتباه است که 
 وظایف یک ســازمان اجتماعی به یک وزارت امنیت داخلی داده

 شود.به گفته چلک، بازنگری ساختار در بخش صنعت و بازرگانی 
 اتفاق افتاده امــا حوزه اجتماعــی همچنان، مظلوم واقع شــده

 است.

ريیس انجمن مددکاری اجتماعی ايران:

 ارتقای بهزیستی به سازمان ملی 
در الویت است

ريیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان خبر داد:

کمبود3693آموزگار در استان

رییس گــروه طــرح و برنامه اداره 
کل آموزش وپــرورش اصفهان با 
اشاره به اینکه ســازمان مدیریت 
کشــور، برنامه وبودجه و مجلس هرســال برای جذب نیرو 
در آموزش وپــرورش مصوبه ای صادر و آزمون اســتخدامی 
برگزار می کنــد اظهار داشــت: روش های تامیــن نیرو در 
آموزش وپرورش را می توان به دو صورت »آزمون استخدامی 
از طریق سازمان ســنجش« و »جذب نیرو از طریق دانشگاه 

فرهنگیان« دانست.
علیرضا عابدی تصریح کرد: حداقل مدرک الزم برای کسانی 
که از طریق آزمون اســتخدامی گزینش می شــوند، مدرک 

لیسانس است.
وی ادامه داد: این افراد بعد از قبولــی در این آزمون موظف 
هستند به مدت یک سال آموزش های ضروری را در دانشگاه 
فرهنگیان دیده و در صورت کسب حدنصاب الزم به استخدام 

آموزش و پرورش درآیند.
رییس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان 
در توضیح روش دوم گفــت: افرادی که از طریق دانشــگاه 
فرهنگیان جذب می شوند باید با اخذ مدرک دیپلم در آزمون 
کنکور شــرکت و بعد از قبولی در این آزمون به اســتخدام 

آموزش وپرورش در آیند.
عابدی با تاکید بر اینکه دوره آموزشی 4ساله این افراد نیز جزو 
سنوات خدمت آنها محسوب می شود افزود: استخدام آقایان 

بعدازاین دوره نیز مستلزم گذراندن دوران خدمت است.
وی از اینکه امسال برخاف دو سال پیش روند جذب نیرو در 

آموزش وپرورش انجام نشده است ابزار تاسف کرد و دالیل این 
ناهماهنگی را مربوط به وزارتخانه دانست.

رییس گــروه طــرح و برنامــه اداره کل آمــوزش وپرورش 
اصفهان ادامــه داد: درحال حاضر تصمیــم وزارتخانه برای 
پذیرفته شــدگان، طی دوره آموزشی یک ســاله است که در 
این مورد هم تناقضاتی از سمت مسئوالن امور اداری وزارت 
آموزش وپرورش کشور مبنی بر اینکه»پذیرفته شدگان باید 
حتما جذب آموزش وپرورش شوند«و مسئوالن نیروی انسانی 
این وزارتخانه که متولی آموزش پذیرفته شدگان هستند وجود 
دارد. مسئوالن نیروی انسانی معتقدند که» این افراد باید حتما 
آموزش های تربیت معلم، تربیت دبیر را به مدت یک سال در 

دانشگاه فرهنگیان گذرانده و بعد جذب شوند.«
عابدی یکی از حدس ها برای تامین نیروی مهرماه را آموزش 
ضمن خدمت برای پذیرفته شده دانست و افزود: احتمال این 

روش بسیار ضعیف است.
این مقام مســئول اداره کل آموزش وپرورش اصفهان، مدت 
دوره برای این افراد را از ابتدای مهرمــاه عنوان کرد و گفت: 
پذیرفته شــدگان بعد از اخذ حدنصاب الزم از سال۱۳۹۷، به 

استخدام آموزش وپرورش درمی آیند.
 عابدی در جواب به این ســوال که چرا هزینه دوره آموزشی 
بر عهده پذیرفته شدگان است،گفت: دلیل این تصمیم مربوط 
بــه وزارت خانه اســت و ادارات آموزش وپرورش اســتان ها 
 مجری این طرح هســتند و هیچ گونه اختیاری در این مورد
 ندارند.وی از کمبود حدود ۳6۹۳ نیروی آموزگار دوره ابتدایی 

برای اول مهرماه سال جاری در استان اصفهان خبر داد.

رییس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان 
گفت:۱4۳0نیــرو از مجموع۱۵۵0نیــروی اســتخدامی 
آموزش وپرورش در سال گذشــته، از طریق مصوبه مجلس 

مبنی برجذب »معلم حق التدریس«، تامین شد.
عابدی در ادامه گفت: برای جبران این کمبود از 2۱2نیروی 
بازنشســته و 6۵۹ نیروی جذب شــده از طریق بســته های 

حمایتی و خرید خدمات آموزشی استفاده شده است.
کمبود3693 نیروی آموزگار برای اول مهرماه

وی ضمن اشــاره به اینکه برای ســال جدیــد تحصیلی با 
کمبود۳6۹۳نیرو نسبت به نیروهای رسمی روبه رو هستیم، 
از بازنشستگی۱2۹۱نیروی آموزش وپرورش در دوره ابتدایی 
خبر داد و افزود: مهرماه ســال جاری۱00 کاس نیز اضافه 
می شــود. این مقام مســئول آموزش وپرورش دلیل بحران 
همیشگی آموزش وپرورش در دوره ابتدایی در شهر اصفهان و 
مناطق اصفهان، خمینی شهر، شاهین شهر، برخوار، فاورجان 
را مربوط به اجرای بی برنامه نظام ۳.۳.6 در 4ســال گذشته 

عنوان داشت.
رییس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان 
ادامه داد: با احتساب حدود4۵0 تا۵00 نیروی ورودی دوره 
ابتدایــی و باقی ماندن نیروهــای قبلی، برای ســال جدید 
تحصیلی حــدود ۱۳00نیروی بازنشســته در دوره ابتدایی 

داریم.
عابدی در توضیح روش خرید خدمــات گفت: در این روش 
آموزش  و پرورش مدرسه یا دانش آموز را با حمایت دولت به 

بخش خصوصی منتقل می کند.
به گفته رییس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان طبــق قانون خدمات کشــوری ایــن اداره از تمام 
اختیارات خود در به کارگیری نیروهای بازنشســته استفاده 

می کند.
2000نیروی مازاد از دوره متوســطه به ابتدايی 

منتقل شد
عابدی گفت: طی4سال گذشــته حدود2000 نیروی خانم 
مازاد را از دوره متوســطه به دوره ابتدایــی منتقل کردیم و 
ساماندهی بهینه نیروی انسانی در اســتان اصفهان را انجام 

دادیم.
40درصد نیروهای دوره ابتدايی متخصص نیستند

وی بزرگ ترین ایراد نظام ۳.۳.6 را عدم برنامه ریزی درست 
عنوان کرد و با استناد به فرمایشــات امام خمینی)ره( با این 
مضمون که»به ابتدایی برســید چراکه دانشگاه دیر است« 
افزود: 40درصــد نیروهای حال حاضر در این دوره، رشــته 
مرتبط ندارند درحالی که باید از نیروهای متخصص استفاده 

شود.

اعظم
 حاجی رضازاده
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پایداری  جدیدترین آثار نشر »روایت فتح« با انتشار چهار کتاب از مجموعه »مدافعان حرم« به 
بازار آمد. این چهار کتاب مربوط به زندگینامه چهارتن از شهدای مدافع حرم است که در 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( طی سال های گذشته در سوریه به شهادت رسیده اند.

چهار کتاب از مجموعه »مدافعان حرم« به بازار رسید

با مادر شهید »احمدرضا حسینی« در یک بعدازظهر گرم بهاری در گلستان شهدا؛

دل مادران شهدا را نشکنید

جنازه پسرش را در اهواز دفن کردند، ننه  سما مطیعی
علی می خواست قربانعلی را بیاورد پیش 
خودش، پیکر قربانعلی رابه تهــران منتقل کردند.با آنکه حاال 
قربانعلي به او نزدیک شده بود، اما نمي توانست دوری قربانعلی 
را تحمل کند. برای همین برای همیشه اسباب کشي کرد بهشت 

زهرا، سر خاك پسرش تا شب ها او را در آغوش بکشد.
17 سال زندگی آنها در بهشت زهرا طول کشید، از سال 59 تا 76 
تا اینکه ننه علی از پا افتاد. 17 سال زوار شهدا هر وقت سری به 
بهشت زهرا می زدند،  پیرزن خمیده ای را می دیدند که آهسته 

از کنار قبرها عبور مي کند. 
خیلي ها فکر مي کردند او هم مثل بقیه مادران شهدا هر هفته 
به دیدار فرزند خود مي آید ولي او شب و روزآنجا بود و با کسي 
زندگي مي کرد که او را قرآن کریم زنــده مي خواند. ننه علي با 
دست هاي لرزان و فرتوت خود اتاقکي بر مزار پسرش ساخت تا 
همیشه در کنار او بماند. بعدها که پیرتر و خمیده تر  شد و به سن 
90 سالگی رسید، دچار آلزایمر شد و چون به سختی مي توانست 
 راه برود، کمتر بر ســر مزار شــهید علي درخشان می رفت. 
 می گفت » من نه فقط ننه علي، بلکه ننه تمام شهداي بهشت زهرا

 هستم. 
دو تا بچه دارم که هر دو تا شــون اینجا هســتند. یکي پیشم 

نشسته و دیگري اینجا توي قلبم آرام شده.«
دامادش می گفت: اوایل حضور ننه علي در بهشت زهرا با مخالفت 
مسئولین بهشت زهرا مواجه شده بود، آنها معتقد بودند اگر فردا 
هرکدام از مادران شهدا بخواهند بر سر مزار فرزندان خود زندگي 
کنند، دیگر نمي توانیم این مجموعه را مدیریت کنیم، اما دیدند 
نمي توانند با او مقابله کنند و ننه علي 17 سال یعني از سال 59 تا 

سال 76 شبانه روز بر سر مزار فرزندش زندگي کرد... 

قصه »ننه علی« را کــه  خواندم، به یاد »مادراحمــد« افتادم ؛ مادر 
»شهید احمد حسینی« که در گلستان شــهدای اصفهان به خاک 

سپرده شده است.
 به »خانم حسینی« معروف است. ســی و شش سال است هرروز به 
گلستان شــهدا می آید و مزار فرزندش را با آب و گالب می شوید و  
ازگلدان های گل زیبا و بزرگی  که با دستان خودش آنها را پرورانده، 

مراقبت می کند. 
می گوید من فقط مادر احمد نیســتم، همه بچه های این گلستان، 
فرزند من هستند. وقتی از شهادت پسر دردانه اش می گوید، باصالبت 

حرف می زند و حتی اندکی غم به دل راه نمی دهد. 
با وســواس و حساســیت خاصــی از محوطه حفاظت شــده مزار 
پســرش)!( حرف می زند. گالیه می کند از اینکــه برخی  از مردم، 
گل ها را از گلــدان ها  می چینند و می گویــد :» برای تک تک این 
گل ها زحمت کشــیده ام و نمــی دانم چرا حتی وقتــی می گویم 
 راضی نیســتم به گل ها دســت بزننــد، بازهم عده ای ایــن کار را 

می کنند؟!«
جالب اینجاست که خانم حســینی می گوید حتی برچسب هایی  
راکه به همین منظور بر گلدان ها نصب کرده بود هم برده اند! و یک 
ســوال می کند: » خانم! اتیکت »گل ها را نچینید، به درد چه کسی 

می خورد؟!« و من می مانم چه پاسخی بدهم! 
می گوید: مجبور شده اطراف قبور و گلدان ها را با ریسمان مخصوص 

ببندد. شاید بی خیال گل ها و چیدن آنها بشوند! 
خاطره جالبی از یک مادرشهید تعریف می کند: » من هرروز می آیم 
اینجا و مزار پسرم و همسایه های شهید پســرم را با آب می شویم. 
یک روز مشغول آب دادن به قبور و گل ها بودم که مقداری از آب به 
لباس یکی از مادران شهدا که در ردیف پایین تر نشسته بود، پاشید و 
 پیرزن بنده خدا عصبانی و دلخور شد و با من تندی کرد. من ناراحت 

شدم . 
چندروز بعد دختر همان پیرزن را دیدم که گفت مادرم خواب برادرم 
را دیده و برادرم به او گفته چرا دل خانم حسینی را شکستی؟ او هرروز 

قبر من را هم می شوید و ما سیراب می شویم . « 
تاکید می کند که نه فقط قبر پسرش که قبور سایر شهدای آن ردیف 
را هم مرتب با آب شست و شــو می دهد و همه آنها را مثل فرزندان 
خودش می داند. مــی گوید: این بچه ها فرقی بــا »احمد« خودش 

ندارند. آمار همه را هم دارد. این شهید پدر و مادر ندارد. 
یعنی هیچ کس را ندارد. پدر و مادر پیری داشت که چندسالی است 

به رحمت خدا رفته اند. 
آن یکی یک مادرپیر دارد که اگر بتواند در ماه یک بار به پسرش سری 
بزند. این شهید پسر همسایه ما بود؛ هم بازی احمد... هردو به جبهه 

رفتند و هردو هم شهید شدند. 
گالیه نمی کند، اما دلخور است. سرحرف که باز می شود، از بعضی 
بی حرمتی ها گالیه می کند. از این که برخی جوان ها حرمت گلستان 
شهدا و خون شهدا را نگه نمی دارند و با پوششــی نامناسب به این 
مکان مقدس می آیند و برخی از آنها گلستان را مکان مناسبی برای 

خلوت های دونفره می دانند.
خانم حسینی می گوید: » می دونی خانم جان! هیچی به این اندازه 
من را عصبانی و ناراحت نمــی کنه که می بینم دختر و پســرها با  
وضعیت و پوشش نامناســبی به اینجا می آیند و اسمش این است 
 که زیارت آمده اند ولی برخی از آنها برای زیارت نمی آیند. دل آدم

 می گیرد وقتی اینها را می بیند .
 البته خیلی از جوان ها هم تاج ســر ما هســتند. مــی آیند زیارت 
می کنند. دست ما را می بوســند. پای حرف های ما می نشینند. با 
خیلی هایشان دوست شــده ام و حتی رفت و آمد خانوادگی داریم. 
من جوان ها را دوست دارم. فقط انتظار دارم تا حرمت خون شهدا را 
نگه دارند. ما چیزی از کسی نمی خواهیم فقط نگذارند خون شهدای 

ما پایمال شود ...« 
با خانم حسینی می شود تا شــب حرف زد؛ زنی که سی و چندسال 
است هرروز سر یک ساعت مقرر به گلستان شهدا می آید و ساعت ها 
همان جا می ماند و کنار فرزندش نفس تازه می کند و جانی دوباره 

می گیرد.
آنهایی که اهل رفت و آمد به گلستان شــهدا هستند و حتی برخی 
مسئولین شهری، حاال دیگر او را می شناسند و به قول خانم حسینی،  

اگرکاری داشته باشد، برایش انجام می دهند. 
او مادر »احمد« اســت و مادر همه »شهدا« مثل احمد که ما تا جان 
داریم  مدیون آنها هســتیم . مدیون »احمد« و »احمد«ها و مدیون 
مادران »احمد« و »احمد«ها که از پاره تن خود گذشــتند تا وطن، 
 وطن بماند و یک وجب از خاک آن به دســت دشمن نیفتد . سرتان 

سالمت . 

به بهانه سالروز شهادت شهید مصطفی چمران؛

او یک شاهکار بود، غافلگیرکننده و جذاب
31 خرداد 1360 خبری مهم فضای کشور را تحت تاثیر خود قرار داد؛ مصطفی 
چمران معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و نماینده بنیانگذار جمهوری اسالمی 
در شورای عالی دفاع در مسیر دهالویه به سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش 

به شهادت رسید. 
دکتر مصطفی چمران یکی از نیروهای تاثیر گذار در انقالب اسالمی بود که 
زمانی در دوران مبارزات ملی  شدن صنعت نفت و پس از آن در دوران اختناق 
بعد از کودتای 28 مرداد و سالیانی دراز در آمریکا با تاسیس انجمن اسالمی 

دانشجویان علیه رژیم شاه مبارزه می کرد.
او پس از قیام خونین 15 خرداد تصمیم گرفت تا مسلحانه با رژیم شاه مبارزه 
کند . به آن دلیل عازم مصر شد تا مدت دو سال دوره آموزش هاي چریکي 
و جنگ هاي پارتیزاني را بگذراند. چمران پس از آنکه با جمال عبدالناصر 
بر موضوع ناسیونالیسم عربي اختالف پیدا کرد عازم لبنان شد و در آنجا 
آموزش دوره هاي چریکي را به مبارزان ایراني آغاز کرد. او شــاخه نظامی 
جنبش »حرکت الحرمین« را همراه با امام موســی صدر پایه ریزی کرد.  
همزمان با  پیروزی انقالب اسالمی ،چمران با نظر امام )ره( به ایران بازگشت 

و در دولت موقت به عنوان معاون نخســت وزیر به فعالیت پرداخت. او در 
همین دوران به آموزش نخستین گروه از رزمندگان سپاه پاسداران پرداخت.  
 وی که نقش اصلی را در ناکامی اقدامات جدایی طلبان کردستان داشت، پس 
از آنکه به عنوان وزیر  دفاع منصوب شد ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل 
داد و خود فرماندهی آن را در دست گرفت که تا زمان شهادتش نقش موثری 

را در مقابله با دشمن ایفا می کرد.
چمران ســر انجام در 31 خرداد 1360 در مسیر دهالویه به سوسنگرد در 
حالی که از مناطق عملیاتی بازدید می کرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به 
شهادت رسید. او یک روز قبل از شهادت خود در اهواز و در جلسه شورای 
عالی دفاع برای آخرین بار شرکت کرد و پس از آنکه خبر شهادت فرمانده 
نیروهای دهالویه »ایرج رستمی« را دریافت کرد به سرعت فرد دیگری را 
برای فرماندهی انتخاب کرد و برای معرفی او شخصا عازم مناطق عملیاتی 
شد که در همین مسیر به شهادت رسید. به بهانه فرارسیدن سالروز شهادت 
مصطفی چمران، تصاویری از آلبوم زندگی این شــهید عارف و سرافراز را 

خواهید دید.

 مصطفی در ایام حضورش در آمریکا با زنی به نام »تامســن« آشنا 
می شود که بعدا نامش به پروانه تغییر پیدا می کند. از تامسن اطالع 
زیادی در دست نیست. جز اینکه ازدواج آنها به تاریخ ١٣٤٠ بوده 
است. مسلمان و صاحب سه فرزند شده اســت به نام های روشن، 
رحیم و داریوش . یکی از فرزندان چمران در کودکی در اســتخر 
خانه پدر همسر مصطفی غرق شد. فرزندان دیگر او اکنون هرکدام 
در شــهری در کناره غربی آمریکا زندگی می کننــد. فرزندانی که 
برخالف پدرشان در زمره دانشــمندان و پژوهشگران آمریکا قرار 
نگرفتند.  مصطفی با عشق با تامسن ازدواج می کند. اما ظاهرا عشق 
مورد انتظار چمران نبوده است. چمران بعد از ماجرای جنگ ١٩٦٧ 
اســرائیل تصمیم به ترک آمریکا می گیرد. تامســن به همراه سه 
فرزندش هم او را همراهی می کنند؛ اما زندگی آنها دوام نمی آورد. 
ظاهرا پروانه اول با مصطفی به مصر و بعد به لبنان می رود اما شرایط 
جنگی لبنان و فعالیت چریکی مصطفــی او را وادار می کند که به 
همراه سه فرزندش به آمریکا بازگردد. مصطفی با نهایت عشقی که 
به همسر و فرزندانش داشــت، آنها را ترک کرد؛زیرا مسئله مبارزه 

آن قدر برایش مهم بود که راضی به این جدایی شد. 

در ادامه حضور مصطفی چمران در لبنان، نقاشی شمع او، آغازگر آشنایی 
او با »غاده جابر« شد که درنهایت به ازدواج او با همسر لبنانی اش انجامید. 
واسطه این آشنایی و ازدواج، شخص امام موسی صدر و یک روحانی ایرانی 
به نام سید غروی بوده است. غاده جابر، همسر شهید مصطفی چمران بود 
که با هم در لبنان آشنا شدند و ازدواج کردند. این ازدواج اگر چه یک وصلت 
متعارف نبود اما خدا خواست که انجام شود و شد. غاده از دختران ثروتمند 
عرب بود که به لحاظ سنی هم بیست سال از دکتر چمران کوچکتر بود. اما 
بعد از پیشنهاد چمران غاده با همه مخالفت ها از جانب خانواده اش تصمیم 
به ازدواج با مردی گرفت که اگرچه زندگی شان سال ها طول نکشید اما 
برای همیشه جاودان ماند... غاده می گوید : »مهریه ام قرآن کریم بود و 
تعهد از داماد که مرا در راه تکامل و اهل بیت )ع( و اسالم هدایت کند. اولین 
عقد در صور بود که عروس چنین مهریه ای داشت. یعنی در واقع هیچ 

وجهی در مهریه اش نداشت برای فامیلم، برای مردم عجیب بود این ها.«

تنها فیلم قابل ذکرساخته شــده در رابطه با شهید »چمران« فیلم 
»چ« ابراهیم حاتمی کیاست که سال ٩2 ساخته شد و مورداستقبال 
منتقدان و تماشاگران قرارگرفت. »چ« روایت دوروز از حضور شهید 
چمران در شهرستان پاوه و تالش برای خاتمه دادن به غائله های آن 
روزهای غرب کشور و همراهی او با »دستمال سرخ« ها به فرماندهی 
»اصغر وصالی« اســت. »فریبرز عرب نیا« در نقش شهید چمران 

توانست تصویر ماندگاری از خود در سینمای ایران خلق کند. 

سه ســال پیش موسســه انتشــاراتی »روایت فتح« به مناسبت 
فرارسیدن سالروز شهادت شهید چمران، کتاب هایی را که تاکنون 
درباره این شهید به چاپ رسانده اســت ،معرفی کرد. »چمران به 
روایت همسر شهید«، حکایت همراهی غاده و مصطفی چمران است 
که یکی از جذاب ترین کتاب ها درباره شــهید است . در این کتاب 
می خوانیم: »مصطفی یک شاهکار بود؛ غافل گیرکننده و جذاب«. 
شاید همین یک جمله کافی باشد برای بیان احساسات یک زن درباره 
شوهرش، اما نه! کافی نیست. این جمله، احساس او از اواسط داستان 

است، اول این داستان، او حسی دیگر داشت... 

روایت یک عشق نافرجام
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پول اصفهانی مانع تمدید قرارداد کامیابی  شده است
 یکی از باشــگاه های اصفهانی حاضر اســت یــک میلیارد و هشــتصد میلیــون به کمال 
کامیابی نیا بدهد و همین مســئله باعث شده این بازیکن درخواســت مالی خود از باشگاه 

پرسپولیس را باال ببرد و قرار دادش را تمدید نکند.

روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه در گزارشی به بررسی خریدهای 
تیم زنیت ســن پترزبورگ پس از به 
خدمــت گرفتن روبرتــو مانچینی، 
سرمربی مشهور ایتالیایی پرداخت.

این رســانه معتبر ورزشی روسیه 
ســپس به نقل از اخبار پیرامونی 
باشــگاه زنیــت ســن پترزبورگ  
اســامی و تصاویــر 17 بازیکنی را 
منتشر کرد که احتمال خرید آنها از 
سوی این باشگاه متمول روسی وجود 
دارد. مارسلو بروزوویچ، هافبک کروات تیم اینتر میالن در صدر این 
فهرست قرار دارد. سردار آزمون، ملی پوش ایرانی تیم روستوف نیز 
از سوی روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه پس از بروزوویچ دومین 
خرید احتمالی زنیت سن پترزبورگ اســت. آرماندو ایزو )ناپل(، 
جیسون موریلو )اینتر میالن(، لئاندرو پاردس )رم( و بسیاری دیگر 

از بازیکنان سری A ایتالیا در این فهرست جای دارند.
سردار آزمون که با تیم روستوف تا ســال 2018 میالدی قرارداد 
رسمی دارد با پیشنهاد جدی روبین کازان نیز مواجه است. هدایت 
این تیم را مدتی قبل قربان بردیف، سرمربی مشهور ترکمنستانی 
پیشین روســتوف که به پدر معنوی ســردار در رسانه های روس 

معروف است بر عهده گرفت.

ســروش رفیعی که در نیــم فصل به جمــع شــاگردان برانکو 
ایوانکوویچ اضافه شــده بود، بعد از 
پایان قراردادش با این تیم به دنبال 
دســتیابی بــه پیشــرفت مالی به 
دنبال مقصدی جدی اســت. او در 
این ارتباط نیــز از تصمیم خود با 
برانکو ایوانکوویچ نیز صحبت کرد تا 
سرمربی کروات تیمش را در جریان 
آن قرار دهد. سروش رفیعی در مدت 
کوتاه حضورش در پرسپولیس رابطه مناسبی 
با برانکو ایوانکوویچ داشت برای اینکه سرمربی تیمش در راستای 
پالن فصل آینده تیمش از تصمیم او آگاه شــود، گفت وگویی در 
زمینه آینده اش برگزار کرد. ســروش رفیعــی در این گفت وگو 
همانطور که صادقانه با هواداران این تیم نیز در میان گذاشته بود، 
اعالم کرد به دنبال دستیابی به منابع مالی بیشتر ناچار به ترک این 
تیم است تا آرزوی موفقیت سرمربی تیمش را نیز به همراه داشته 
باشــد. برانکو ایوانکوویچ در این زمینه گفت: بله، درست است و 
سروش از ماجرای جدایی و حضورش در تیم دیگر مرا در جریان 

قرار داده بود. برای او آرزوی موفقیت دارم.

 سردار آزمون
 به سن پترزبورگ می رود

واکنش برانکو به جدایی رفیعی 

خبر روز

واکنش روز

مستطیل سبز

لطفا توجه کنید!

ذوب آهن سکو می خواهد
امیر قلعه نویی کار اصلی خود را با ذوب آهن شروع کرده 
و از طرف دیگر ســعید آذری هم به عنوان مدیرعامل 
مشغول یارگیری بر اساس خواسته های سرمربی تیمش 

است تا ذوب آهن آماده حضور در لیگ شود.
اما مراســم معارفه امیــر قلعه نویی در شــرایطی روز 
شنبه برگزار شد که نکته مهم این جلسه صحبت های 
مدیریت کارخانه ذوب آهن و رییس هیئت مدیره این 
باشگاه در مورد آینده کاری تیم فوتبال ذوب آهن بود. 
هم مهندس صادقی و هم شاهرخ شهنازی هر دو روی 
این موضوع تاکید داشتند که امیر قلعه نویی را فقط و 
فقط برای کسب عنوان قهرمانی به اصفهان نیاورده اند 
و از ذوب آهن انتظار قهرمانی ندارند، اما حداقل انتظار 
از این تیم قرار گرفتن روی یکی از ســکوهای سه گانه 
اســت. ضمن اینکه با اعالم حمایت کامل از قلعه نویی 
مشخص شــد که ذوب آهنی ها در این فصل حداقل به 
مانند سال گذشته مشــکالت مالی شان تکرار نخواهد 
شــد. در هر صورت بعد از انتخاب امیــر قلعه نویی که 
کارنامه پرباری هم در لیگ برتر دارد این شایعه در بین 
طرفداران ذوب آهن پیچید که انتخاب اول سعید آذری 
همان مجتبی حســینی بوده و مدیرعامل ذوب آهن 
عالقه داشته تا با این سرمربی جوان کار را ادامه دهد. 
از طــرف دیگر این خبر هم منتشــر شــد که اعضای 
هیئت مدیره بر خالف آذری نظرشــان روی انتخاب 
امیر قلعه نویی اســتوار بــوده و در نهایت همین اتفاق 
هم افتاد. در این شرایط نگاهی به کارنامه ذوب آهن در 
سال گذشته نشان می دهد که نماینده فوتبال اصفهان 
در لیگ به عنوان چهارمی رســید و در جام حذفی هم 
موفق شد تا مرحله نیمه نهایی پیش برود و در حقیقت 
امیر قلعه نویی اگر بخواهد نسبت به حسینی عملکرد 
بهتری داشته باشد تا این تغییر را معنا کند باید حداقل 
روی یکی از پله های سه گانه جدول لیگ هفدهم قرار 
بگیرد و یا به فینال جام حذفی برسد. نارضایتی هیئت 
مدیره از عملکرد حســینی و تمایل انتخاب آنها برای 
انتخاب امیر قلعه نویی حداقل از لحاظ روانی این فشار 
را به مجموعه ذوب آهن وارد خواهد کرد تا نســبت به 
لیگ شانزدهم عملکرد بهتری را از خودش به نمایش 
بگذارد؛البتــه قلعه نویی مربی کم تجربه ای نیســت و 
مطمئنا کمتر تحت تاثیر جو و اســترس قرار می گیرد 
ولی به هر صورت خودش هم به خوبی می داند که یک 
تیم باکارنامه که حاصل دســت پخت گل محمدی و 
حسینی بوده را تحویل گرفته و باید تالش کند تا تیم را 

به جایگاهی ویژه برساند.

باشــگاه های »فرهنگی و ورزشــی« ایران در حالی قرارداد 
بازیکنان خود را در سازمان لیگ ثبت می کنند که در بسیاری 

از موارد مبالغ ثبت شده با مبالغ واقعی همخوانی ندارد.
اتفاقی که در ایام نقل و انتقاالت و به هنگام جدایی ها و دعواها 
رخ می دهد، کنار رفتن ماســک دروغ است. در مورد اعداد و 
ارقامی که ثبت می شــوند و همه می دانند واقعیت ندارند و 
البته وقتی پرده ها کنار می روند مســئوالن در »کوچه علی 

چپ« قدم می زنند.
قرارداد کاوه رضایی که در مورد حق و حقوقش درگیر شده و 
در نهایت از استقالل جدا شده بود در سایت سازمان لیگ یک 

میلیارد تومان ثبت شده بود.
همان روزها هم همه می دانســتند بازیکنی که یک میلیارد 
و ۴00 میلیون تومان با پرسپولیس قرارداد نبسته نمی تواند 
با اســتقالل یک میلیارد قــرارداد ببندد. در نهایت وســط 
گالیه های اســتقالل از کاوه و مصاحبه اعضا، مشــخص شد 
که قــرارداد کاوه یک میلیــارد و ۶00 میلیــون تومان بوده 
 و البته یــک میلیــارد و ۳00 میلیــون آن را دریافت کرده

است. 

در مورد سایر بازیکنان گران قیمت هم هنوز کار به درگیری 
 کشــیده نشــده وگرنه آنها هم ثبتشــان با سندشــان برابر 

نیست.
این موضوع البته که به اســتقالل مربوط نمی شود. بررسی 
قراردادهــای بیرانوند، طارمی و ســید جالل حســینی به 
ترتیب۹۵0، ۹۵0 و 7۵0 میلیون تومان ثبت شده بود که در 

نگاه اول قابل قبول به نظر نمی رسد.
در واقع ثبت با سند در ســازمان لیگ و بخش قراردادها برابر 
نیست و در این ســازمان هم ظاهرا در این روزها کسی وجود 
ندارد که یقه تیم ها را بگیرد که چرا با پسوند فرهنگی دروغ را 

ترویج می کنند و اصال هم ناراحت نیستند.

بی اعتباری در نقل و انتقاالت؛

ترویج دروغ با پسوند »فرهنگی«

سران فدراسیون فوتبال اســترالیا تصمیم دارند تا عالوه بر 
برگزاری یک بازی دوستانه با ایران کارلوس کی روش را نیز 

به خدمت بگیرند.تیم   ملی فوتبال 
اســترالیا  قصد دارد با رقیب 

پیشــین خود یعنی ایران 
قبل از جام جهانی به میدان 
برود. این دو تیم   در 20 سال 
گذشــته با هــم دیداری 
نداشته اند و اکنون مکاتبه  
فدراسیون فوتبال استرالیا 
بــا فدراســیون فوتبال 

ایران برای برگزاری 
ایــن بازی 

دوستانه قبل از جام جهانی انجام شده است.
این دو تیــم   در جدالی معروف قبل از جــام جهانی 1۹۹8 

فرانسه برابر هم به میدان رفتند.
هنوز توافق برای برگزاری بازی دوســتانه بین دو کشــور 
قطعی نشــده؛ با این حال به نوشــته پایگاه خبری استرالیا 
پیشرفت های خوبی در این باره حاصل شده است. در صورتی 
که ایران قبول کند بازی دوستانه دو کشور در استرالیا برگزار 

خواهد شد.
اجرایــی فیفــا دیلی گالــوپ، مدیر 
دوستانه ایران درباره برگزاری بازی 

کشــور و اســترالیا  در 
 ، نگوروها با کا گفــت : مــا 

معتبــر فوتبــال فدراسیون های 
مذاکره هســتیم در آســیا در حال  

آنهاست. ما هنوز و ایــران یکی از 
تلخ برابــر ایران در خاطره آن شب 
بی  نتخا جام جهانــی ۹8 را ا

فراموش نکرده ایم و 
خود من به شخصه 
آن بــازی را یکی از 
خاطرات  تلخ ترین 
خــودم  زندگــی 
می دانــم و به همین 

خاطر خیلی خوشــحال می شــوم اگر اســترالیا و ایران در 
دیداری دوستانه برابر هم به میدان بروند، چون برای هر دو 
کشور این بازی دوستانه می تواند محک خوبی قبل از شروع 

جام جهانی باشد.
از زمانی که استرالیا در ســال 200۶ به قاره آسیا پیوست، 

هنوز دیداری را با تیم   ملی فوتبال ایران برگزار نکرده است.
کی روش گزینه نخست استرالیایی ها

پایگاه اینترنتی theage اســترالیا در ادامه  نوشــته است: 
صحبت ها حاکی از آن اســت که کارلــوس کی روش بعد از 
جام جهانی 2018 عالقه مند است تا هدایت تیم   ملی فوتبال 
استرالیا را بر عهده بگیرد. آن هم در شرایطی که تایید شده 
سرمربی فعلی تیم   ملی فوتبال اســترالیا یعنی آنژه پوستچ 

اوغلو، بعد از جام جهانی  روسیه کنار خواهد رفت.
در همین بین قرارداد کارلوس کی روش نیز با فدراســیون 
فوتبال ایران ســال آینده به پایان می رسد و به نظر می رسد 
که او قصد دارد تیم   ملی فوتبال ایران را ترک کند. هر چند 
که عملکرد خوبی با تیم   ملی فوتبال ایران در مستطیل سبز 
داشته است ولی مشکالت متعدد با مسائل غیر فوتبالی باعث 

نارضایتی سرمربی ۶۴ ساله شده است.
این مربی با وجود تمام مشــکالت توانست تیم   ملی فوتبال 
ایران را از رده ۶۶ فیفا به رده ۳0 بیاورد و تیم   ملی را یکی از 
تیم های خوب آسیا کند و اکنون هم همراه با تیم   ملی فوتبال 

ایران به جام جهانی 2018 روسیه صعود کند.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی 
را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار 
نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نسبت 

به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.
مبلغ پایه: حدود 11594611232 ریال )یازده میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و ششصد 

و یازده هزار و دویست و سی و دو ریال( بر اساس فهارس بهای پایه سال 1396
حداقل رتبه پیمانکار: متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای گواهینامه رتبه بندی معتبر 
در رشته آب با ظرفیت کاری آزاد حداقل به اندازه برآورد مناقصه در پایگاه اطالع رسانی 

http://sajar.mporg.ir باشند.
محل اجراء: استان اصفهان شهرستان اصفهان

مشاور: مهندسین مشاور زاینداب
مدت اجراء: 5 ماه

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 14 روز مهلت دارند 
نسبت به تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی از ســایت ESRW.IR گزینه مناقصه ها، سامانه 
 امور قراردادها اقدام نموده و مدارک تکمیلی را به نشــانی اصفهان- پل خواجو- بلوار 
 آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستی 

76473- 81646 صندوق پستی 391، دبیرخانه امور قراردادها تحویل دهند.
تلفن تماس: 5-0 3661536 داخلی 2528 فاکس: 36611073

مدیر امور قراردادها

)نوبت دوم(

م الف: 53461 

کانگوروها؛ به دنبال جذب کی روش

رسانه های استرالیایی منتشر کردند:
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نصف جهـان با این همه شـاهکار معماری که سـالیان دوری 
از سـاخته شدنشـان می گـذرد، هنـوز در گیـر و دار برخـی 
پروژه های عمرانی اسـت کـه حتی قابل مقایسـه بـا بناهای 
عظیـم خـود نیسـتند؛پروژه هایی کـه بـا گذشـت سـالیان 

بسـیار هنوز شـکل خرابـه دارند.
ایـن موضـوع برای نصـف جهـان بـا ایـن سـابقه تاریخی در 
سـاخت بناهـا، زیبنده نیسـت؛ وقت آن نرسـیده کـه برخی 
مسـئوالن کمی به خـود بیاینـد و فکری بـه حـال و روز این 
بناهـا کننـد؟ بناهایـی کـه دیگـر بایـد بـه فکـر جلوگیری 
از فرسـوده شـدن همیـن زیرسـاخت های باقی مانـده از 
سـال های قبلشـان بـود. مصـای بـزرگ اصفهـان یکـی 
از همیـن پروژه هاسـت کـه آن قـدر از شـروع سـاخت آن 
می گـذرد کـه بـرای مـردم مـا هـم امیـدی بـه اتمـام آن 

نمانـده اسـت.
نکتـه جالـب در ایـن رابطـه، مـدت زمـان آماده سـازی این 
پروژه اسـت کـه از سـال 73 در حدود 8 سـال برآورد شـده 

بـود و تاکنون ادامـه داشـته و دارد.
ابراهیـم پرچمـی در گفت وگـو بـا فـارس، با اشـاره بـه روند 
تکمیلـی پروژه مصـای اصفهـان اظهار کـرد: رونـد تکمیل 
پـروژه مصلی بـه آرامـی در حال پیش رفتن اسـت، مشـکل 
اصلـی ایـن مسـیر هـم مشـخص اسـت و آن چیـزی جـز 

مشـکل بودجه نیسـت.
وی افـزود: بـرای تکمیـل طـرح اصلـی مصلـی بیـش از 
100میلیـارد تومـان نیاز اسـت. یک ردیـف بودجـه دولتی 

داشـتیم کـه در ایـن دولـت حذف شـده اسـت. یک سـری 
بودجه هـای اسـتانی به صورت سـالیانه یـک الـی 2 میلیارد 
تومـان به مـا تخصیـص یافتـه کـه بـرای این پـروژه بـا این 
عظمت خیلی ناچیز اسـت؛ اما در حال تکمیـل صحن اصلی 

هسـتیم کـه باعـث می شـود بدهـی بـه وجـود آید.
مدیـر پـروژه مصـای اصفهـان عنـوان کـرد: کار را متوقف 
نکرده ایـم؛ اخیـرا نیـز 5 کمـان اصلـی نصـب شـده کـه از 
سـقف به گنبدهـای بتنـی متصل می شـد و اکنـون در حال 
شیشـه گذاری اسـت. سیسـتم های کف خـواب سـرمایش و 
گرمایش فعال شـده اسـت و مـردم در حـال حاضـر در رفاه 
نسـبی هسـتند؛ اما با این وضعیـت نمی توان شـاهد تکمیل 

مصلی بـه ایـن زودی ها باشـیم.
بهعمرمنکفافنمیدهد

وی با اشـاره بـه زمـان نسـبی بـرآورد اتمـام پـروژه تصریح 
کـرد: بدیـن سـبب کـه مصلـی شـامل پروژه هـای مختلفی 
اسـت، در کل زمـان اتمـام کار بیـن 24 الـی 30 ماه اسـت، 
البتـه اگر پـول باشـد؛ امـا اگر پـول نباشـد بعیـد می دانم به 
عمر بنـده کفاف دهـد، حتی اگـر 100 سـال هم عمـر کنم 
به عمر من کفـاف نمی دهد؛ هزینه های کار بسـیار باالسـت 

و نیـاز بـه بودجه مناسـب دارد.
پرچمـی بیـان داشـت: همیـن کمان هـا بالـغ بـر 2 میلیارد 
و نیم هزینـه برداشـته که مقـداری از ایـن پـول را پرداخت 
کردیـم تـا بیاینـد و آن را نصـب کننـد و در حـال حاضر در 

حـدود 4 الـی 5 میلیـارد تومـان بدهـی داریم.

وی اذعـان داشـت: بـا سـازمان مدیریـت برنامه ریـزی و 
اسـتاندار کـه صحبـت کردیـم، قول هایـی به مـا دادنـد که 
امیدواریـم عملـی شـود؛ چـرا کـه حتـی اگـر نصـف ایـن 
قول ها هـم عملی شـود پروژه جهـش خوبی خواهد داشـت. 
اسـتاندار بـرای تامیـن منابـع تـا پایان مـاه مبـارک رمضان 
قـول دادنـد و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه هـم قـول 

پیگیـری تـا دو مـاه آینـده را دادنـد.
مدیـر پـروژه مصـای اصفهان بـا تاکیـد بـر آسـایش کنونی 
مردم در مصلـی تاکید کرد: اگـر روز جمعه بـه مصلی مراجعه 
کنیـد، متوجـه می شـوید کـه بعـد از نمـاز حـدود 500 نفـر 
کـف مصلـی می خوابنـد و دلیل ایـن امـر سیسـتم گرمایش 
و سـرمایش از کـف اسـت؛ مـردم در ایـن شـرایط احسـاس 
آسـایش می کنند و ما به خـود اجـازه نمی دهیم کـه به دلیل 

کمبـود بودجـه، کار را در این شـرایط متوقـف کنیم.
اولویتاولادامهپروژه

وی خاطرنشـان کـرد: در صـورت تامیـن بودجـه، اولویـت 
کار بـا سـاخت دیوارهای پیرامـون پروژه اسـت تـا مصلی را 
محصـور کنیم. پـروژه زمان بنـدی مشـخصی دارد، می توان 
چنـد پـروژه را هم زمـان شـروع کـرد امـا در صورتـی که به 
ما پـول برسـد؛ اما اگـر بودجـه ای در حد یـک پـروژه تامین 

شـود، نمی تـوان هم زمـان چنـد کار را پیـش برد.
پرچمی گفـت:  تاسیسـات و کانال های هواسـاز مـا از داخل 
دیوارهـای اصلـی عبـور می کنـد و در زمسـتان نیـز سـرما 
در داخـل نفـوذ نمی کنـد؛ بـه دنبـال ایـن موضوع هسـتیم 
کـه بـه جـای ایـن چادرهایـی کـه در حـال حاضـر نصـب 

کرده ایـم بتوانیـم دیوارهای 
اصلـی را کار کنیـم. تاکنون 
کل سـنگ کـف پـروژه را 
خریـداری کـرده ایـم امـا 
نیـم کار کنیـم تـا  نمی توا
نـازک کاری داخل بـه اتمام 

برسـد.
وی ادامـه داد: ایـن پـروژه 
نیـاز بـه کمـک دارد و یـک 
پـروژه مانـدگار فرا اسـتانی 
محسـوب می شـود؛ بهتـر 
اسـت هـر کسـی، از خیران 
و دیگـر افـراد، در حـد توان 
خـود کمـک کنـد تـا ایـن 
وضعیتی که بعد از 25 سـال 
در شـأن کشـور ما نیسـت، 
بهبـود یابـد و اکنـون کـه 
مـدت زمانـی اسـت مـردم 
اصفهـان بـرای نمـاز جمعه 

در ایـن مـکان حضـور پیـدا کرده انـد، هـر چـه زودتـر ایـن 
پـروژه بـا همـت مسـئوالن و خیـران بـه اتمـام برسـد.

ابطالشناسنامهدربعضیآرامستانهاصورتنمیگیرد
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: در بعضی آرامستان ها ابطال 
شناسنامه صورت نمی گیرد و گاهی دفن غیرمجاز هم دیده شده که به حراست مرکزی نیز 

نامه نگاری شده است.

چهرهاخبار

مدیرکل روابط عمومی و اطاع رسانی کمیته امداد امام خمینی)ره(  
در دیدار با شــهردار اصفهان، با بیان اینکه بســیار عاقه مندیم از 
ظرفیت های شهرداری اصفهان برای انجام کارهای خیر استفاده 
کنیم، اظهار کرد: اصفهان استانی بسیار مهم در انجام کارهای خیر 
و عام المنفعه، دارای خیریه های بســیار و شهر بسیار خوبی برای 
انجام کارهای خداپسندانه است؛ به نحوی که این شهر در بسیاری 
از موارد، استان نخست کشور در این زمینه ها و داشتن خیریه های 

بسیار است.

مدیرکلروابطعمومیکمیتهامدادخبرداد:

اصفهان؛ استان اول در داشتن خیریه ها
گزارشروز

یک مســئول میراث فرهنگی از تشــکیل کمیته ای 
مشترک برای سامان دهی وضعیت امامزاده احمد)ع( 

که چهارمین شاه قجر نیز به آن ارادت داشت، خبر داد.
  فریدون ا...یاری در خصــوص بنای امامزاده احمد)ع( 
اظهار داشت: »بنای امامزاده احمد)ع( ثبت ملی بوده 
و اوقاف متولی این امامزاده اســت. خوشبختانه تعامل 
خوبی میان رییس فعلی اداره اوقاف اصفهان و اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان 
وجود دارد و بــا توجه به اینکه بخــش قابل توجهی از 
بناهای میراثی اصفهان وقفی اســت، این تعامل باعث 
می شود که عملکرد کلی استان اصفهان در حوزه های 
میراثی به ویژه در بناهایی که مستقیما در اختیار اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیست، بهتر 
شود.«وی با اشاره به اینکه اصفهان دارای امامزاده های 
زیادی است اما تنها شش امامزاده در اصفهان هستند 
که در آنها بنای تاریخی وجود دارد افزود: »ما همواره بر 
حفاظت ساختمان های تاریخی که در امامزاده ها هستند 
تاکید داریم. وجود ساختمان های تاریخی در امامزاده ها 
عاوه بر اینکه نشان دهنده ارادت مردم به اهل بیت)ع( 
است نشان دهنده اصالت و هویت آن امامزاده نیز است.«

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان تاکید کرد: »منحصربه فرد ترین بنای 
تاریخی امامزاده های اصفهــان، بنای تاریخی امامزاده 
احمد)ع( اســت که از دو بخش بنای خــود امامزاده و 
تاالری نفیس تشکیل شده اســت. بنا به نقل قول های 
تاریخی، ناصرالدین شــاه ارادت خاصی به این امامزاده 
داشت و زمانی که به اصفهان سفر می کرد دوست داشت 
نزدیک این امامزاده ساکن باشــد؛ به همین دلیل این 
تاالر نفیس برای سکونت ناصرالدین شــاه در امامزاده 

ساخته شد.«
وی با اشــاره بــه اینکــه پنج ســال قبل بازســازی 
تاالر و کف ســازی صحــن آن، با همــکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره اوقاف 
اســتان اصفهان و هیئت امنای این امامزاده انجام شد 
گفت: »ما اکنون نیز آمادگی خود را برای زدودن موریانه 
از بنای این امامزاده و ســاماندهی آن اعام می کنیم. 
ورود موریانه به چنین بناهایــی که بخش زیادی از آن 
را ســازه های چوبی تشــکیل می دهند طبیعی است. 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان نیز تمام بناهایی که ســازه های چوبی دارند و 
در اختیار  این اداره کل هستند را ســالی یک تا دو بار 

سم پاشی می کند.«

سرنوشت موریانه های یک 
بنای معروف مذهبی

مدیرمنطقهیکشهرداریاصفهانخبرداد:

مناسب سازی پیاده روهای معابر 
اصلی منطقه یک در سال جاری

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در ســال جاری 
پیاده روهای ســطح منطقه برای تردد روان سالمندان، جانبازان و 

معلوالن مناسب سازی می شود.
حمید عصارزادگان افزود: در همین راســتا در سال جاری پیاده رو 
خیابان شمس آبادی با اعتبار 80 میلیون تومان و خیابان کاشانی 
نیز با هزینه 50 میلیون تومان مناسب سازی می شوند. مدیرمنطقه 
یک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مناسب سازی پیاده روهای 
خیابان شیخ بهایی با مبلغ 30 میلیون تومان انجام می شود، ادامه 
داد: مناسب سازی پیاده روهای خیابان شهید مطهری نیز با هزینه 

130 میلیون تومان در سال جاری اجرایی می شود.
عصارزادگان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: آسفالت 
معابر فرعی منطقه با اعتبار 2 میلیــارد تومان، برای آرامش و تردد 

روان شهروندان در دست اجراست.

مدیرعاملزیباسازیشهرداریاصفهان:

زیباسازی شهر اصفهان، در گرو 
همراهی و مشارکت شهروندان است

مدیرعامل زیباسازی شهرداری اصفهان، زیباسازی این شهر را در 
گرو همراهی و مشارکت شهروندان در ارائه نظرات و ایده های خود 

به کارشناسان این مجموعه دانست.
مهدی بقایی اظهارکرد: امسال انتظار داریم مشارکت شهروندان در 

زیباسازی شهر افزایش یابد.
وی تصریــح کرد: پروژه های شــهری بــا دقت نظر شــهروندان 
روبه روست و ما نیز در نقطه ابتدایی همه پروژه ها به عنوان پیوست 
زیباســازی ورود پیدا کــرده و هنگام تصویب طرح ها، پیوســت 

زیباسازی آنها را مطرح می کنیم.
مدیرعامل زیباســازی شــهرداری اصفهان، به زیباسازی میدان 
اســتقال اشــاره کرد و گفت: از 2 سال گذشــته تاکنون در کنار 

فعالیت های عمرانی، اقدامات زیباسازی نیز در حال انجام است.
وی افزود: بر دیوارهای شــهر )که امکان زیباسازی وجود دارد(، با 
مشارکت شهروندان نقاشی دیواری یا نورپردازی انجام می شود و 
شهروندانی که عاقه مند به نقاشی دیواری روی دیوار آپارتمان خود 
هستند، می توانند به سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مراجعه 
کنند تا گروه طراحان نسبت به ابعاد دیوار، طرح مطلوب را ارائه کند.

 مدیر عامل جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: پیشگیری از ســیاب در حوضه های آبریز باید در اولویت اول 
ارگان ها قرار گیرد. محسن مومنی اظهار داشت: تمامی دستگاه ها به ویژه سازمان آب منطقه ای و حفاظت محیط زیست 

باید درخصوص پیشگیری از سیاب در حوضه های آبریز اقدام کنند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات 
و آموزش همگانی استان اصفهان، بیان داشت: موضوع حوادث چاه ها، 
برگزاری مانور عملیاتی مواجهه با حوادث و سوانح ویژه عشایر استان در 
شهرستان سمیرم و ارزیابی آن و تعمیم به ســایر شهرستان ها، در این 

جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل جمعیت هال احمر اســتان اصفهان اعــام کرد: باید برای 
ساختمان های بلند مرتبه، قبل از وقوع حوادث ناگوار تمهیدات الزم را با 
توجه به ضوابط و مقررات موجود و درس های آموخته شده از این حادثه 
فراهم کرد. وی همچنین با اشاره به وقوع حادثه سیل و آبگرفتگی در شرق 
اصفهان تصریح کرد: اهمیت موضوع پیشگیری در این حادثه بیش از پیش خود را نشان داد و بدیهی است که هر کجا 
برنامه پیش بینی و پیشگیری در برابر سوانح از جمله سیل به اجرا درآمده، خسارات ناشی از آن به حداقل رسیده است.

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراصفهان:

پیشگیری از سیالب در حوضه های آبریز باید در اولویت قرار گیرد
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،   در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با 
اشاره به سالگرد تاسیس دفاتر نسیم مهر در بیمارستان ها اظهار داشت: این دفاتر از سال 87 در بیمارستان های دولتی 
استان اصفهان آغاز به کار کرد که یکی از شــعبه های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان است.
حجت االسام علیرضا جوادی با بیان اینکه پس از موافقت  وزارت بهداشت 
برای بررسی زوایای شناخت مسائل معنوی و راه درمان آن، واحدی برای 
تدریس در دانشگاه آماده شده است، افزود: تشکیل دفاتر مجموعه »نسیم 
مهر«، طرحی ابداعی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان است که در این دفاتر، روحانیون آقا و خانم پس از پذیرش 
در بیمارستان های کل استان اصفهان مشغول به فعالیت خواهند شد. در 
حال حاضر این طرح در همه بیمارستان های استان اصفهان که زیر نظر 
دانشگاه علوم پزشکی است، اجرا شــده و در دیگر بیمارستان ها نیز اجرا 

می شــود. وی با بیان اینکه اکنون 49 روحانی در 24 بیمارستان استان اصفهان خدمات معنوی ارائه می دهند، گفت: 
روحانیان فعال در طرح نسیم مهر، از اعضای فعال کمیته اخاق پزشکی بیمارستان هستند.

مسئولنهادنمایندگیرهبریدردانشگاهعلومپزشکیاصفهانخبرداد:

اجرای طرح »نسیم مهر« در بیمارستان های اصفهان 

در قاب شهر

شهرداری

اعالم فراخوان نخستین دوره اجرای 
نمایش »صحنه کودکی« در اصفهان

فراخوان نخســتین دوره اجرای نمایش های کودک برای کودک با 
عنوان »صحنه کودکی« ویژه استان اصفهان از سوی خانه کودک 
اعام شــد. رییس خانه خاقیت افزود:  این فراخوان در دو بخش 
اجرای زنده و عروسکی برگزار می شــود که تکمیل فرم شرکت در 
دوره اجراها و ارائه سه نسخه لوح فشــرده از فیلم نمایش به همراه 
ارائه رزومه کارگردان از جمله مدارک مورد نیاز جهت شرکت در این 
فراخوان  است . وی ادامه داد:طبق تقویم اعام شده جهت فرآیند این 
فراخوان آخرین مهلت ارسال آثار فیلم نمایش تا دوم مردادماه، اعام 
نتایج بازبینی فیلم ها هفتم مردادماه و اجرای نخستین دوره نمایش 
در شــهریورماه خواهد بود. نفیســه حبیب الهی  خاطرنشان کرد: 
 عاقه مندان برای شرکت در این فراخوان و کسب اطاعات بیشتر

می توانند با شماره 36275040 تماس حاصل کنند.

درشهر

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان، 
از تولید و توزیع بســته های تبلیغی اوقات فراغت کانون ها در سطح 

مساجد استان اصفهان خبر داد.
حجت االســام رمضانعلی معتمدی، مســئول دبیرخانه کانون های 
فرهنگی هنری مساجد اســتان اصفهان، در جلسه شورای اداری این 
دبیرخانه، به فعالیت یک هزار و 300 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اصفهان اشــاره کرد و افزود: این برنامه ها تحت عنوان »آسمانی ها« 

نامگذاری شده است.
وی به بســته تبلیغی فعالیت های اوقات فراغت اشــاره کرد و اظهار 
داشت: این بسته در قالب تیزر تلویزیونی، نصب بنر شهری، نصب بنر 
شناسه پایگاه اوقات فراغت و پوستر تبلیغی، تولید و در سطح مساجد 

منتشر شد.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان، با اشاره به توسعه گردشگری بوم گردی 
در اصفهان اظهار داشت: در این چند ســال تعداد زیادی هتل و مرکز 
اقامتی به استان اصفهان اضافه شده و حتی خانه های روستایی به عنوان 
بوم گردی در اصفهان به وجود آمده که به توســعه گردشگری کمک 
زیادی کرده است. مهدی نریمانی افزود: این بوم گردی ها بیشتر در شرق 
اصفهان و کاشان بوده است. همان طور که می دانیم اصالت بوم گردی باید 
از مناطق طبیعت گردی ساخته شــود؛ زیرا بوم گردی درنقاط طبیعی 

کشور استفاده می شود. 
با توجه به اینکه در اصفهان روستاهای زیادی داریم که هدف گردشگری 
هستند، این مناطق مورد هدف توسعه گردشــگری قرار گرفته است. 
رییس اتحادیه هتلــداران اصفهان بیــان کرد: در غــرب اصفهان نیز 
برنامه ریزی شده تا بوم گردی در این مناطق بکر و طبیعی رونق یابد و 

سرمایه گذاران نیز برای این مناطق استقبال نشان داده اند.

مسئولدبیرخانهکانونهایفرهنگی
هنریمساجداستاناصفهانخبرداد:

توزیع بسته های تبلیغی 
اوقات فراغت در مساجد 

رییساتحادیههتلداراناصفهانخبرداد:

استقبال سرمایه گذاران برای 
بوم گردی در غرب استان 

امیدیبهاتماممصلینیست؛

وقتیهمهخوابند!

مصالیبزرگ
اصفهانیکیاز
اینپروژههاست

کهآنقدراز
شروعساختآن
میگذردکهبرای
مردمماهمامیدی
بهاتمامآننمانده

است

نشستفصلیائمهجماعاتشهرداریاصفهان

آزمونشفاهیداورانجشنوارهبینالمللیفیلمکودکونوجوان

نشستکارگروههایتخصصی
سازمانورزششهرداریاصفهان
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دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان:
خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده وگناه مرا در 

این ماه آمرزیده ای شنواترین شنوایان.
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شــاید خاص ترین دقیقه های ایــن برنامه زمانی 
باشد که خانم تهیه کننده تابلوی قرآنی کادوپیچ 
شده را به دســت میهمان های برنامه می دهد و 
از آنها می خواهد شــباهت قصه زندگی شان با آن 
آیه را روایت کنند:»در قرآن داریم: »کیســت که 
برای جلب خشــنودی خدا بــه نیازمندان قرض 
الحســنه بپردازد تــا آن را برایــش چندین برابر 
بیفزاید؟...«)بقره/۲۴۵( این آیه را به کسی هدیه 
دادیم که در سطح وسیعی به نیازمندان وام قرض 
الحســنه می داد، ایشــان آیه را حفظ بود و کامل 
می شــناخت. یا با دختر جوانی صحبت کردم که 
مشــکالت زیادی داشــت. با این حال خودش و 
خانواده اش همیشه شاد، صبور و شکرگزار بودند. 
وقت مصاحبه، آیه صبر را به او هدیه دادم: »همان 
کسانی که )در برابر مشکالت( صبر )و استقامت( 
کردند و همواره بر پروردگارشان توکل می کنند.« 
)عنکبوت/۵۹( آنقدر خوشحال شده بود که خودم 
تعجب کردم! می گفت آیه را شنیده بودم اما اینکه 
بشارت قرآن اینطور به دستم برسد خیلی عجیب 

است؛ انگار که یک نشانه ای باشد.«
او می گوید که بعضی ســوژه ها هم یک آیه قرآنی 
 را به عنوان شعار فعالیت خود انتخاب کرده بودند:
» مدت ها قبل که برای ضبط یک مصاحبه درباره 
اردوی جهادی بچه های یک دبیرستان در تهران 
رفته بودم، آیه ای را در ابتدای گزارش کار اردوی 
آنها دیدم و برایم سوال شد که این آیه چه ارتباطی 
با اردوی جهادی دارد؟ »هرگز به )حقیقت( نیکی 
نمی رسید، مگر از آنچه دوست می دارید و محبوب 
شماست در راه خدا انفاق کنید.«)آل عمران/۹۲( 
سر برنامه »قلب من کتابی است گشوده« سوالم را 
پرسیدم و مدیر مدرســه گفت: بچه ها در این سن 
هنوز درآمدی ندارند که آن را ببخشند و انفاق کند. 
همان وقــت آزاد و انرژی جوانــی و خواب تا ظهر 
تابســتان برای این بچه ها محبوب است و بچه ها 
از آن می گذرند تا برای کارهای عمرانی تا مناطق 

محروم بروند.«
اکبر رجبی )مدیر جمعیت طلوع بی نشان ها( هم 
از میهمان های شناخته شده این برنامه است که به 
خاطر سنت اطعام کارتن خواب ها در روزهای سه 
شنبه و بســیاری از  فعالیت های دیگر، آیه هشتم 
سوره انسان را هدیه گرفته است:»و غذا را در عین 
دوست داشتنش،به مســکین و یتیم و اسیر انفاق 
می کنند.« مینا می گوید:»عمــو اکبر آن قدر از 
دیدن تابلو خوشحال شد که به بچه های گروه گفت 
همانجا میــخ تابلو را به دیــوار بکوبند! می گفتند 
بین همه این تابلوها که ارگان ها و ســازمان ها به 
ما دادند، این تابلو فرق می کند. این آیه دیوار را با 

عشق می کند.«

کافه رادیو

آدم هایی که آیات قرآن را 
زندگی می کنند)2(

شرح مجلس

آیت ا... محمــد ناصری در جمع مردم روزه دار اصفهان در مســجد 
کمرزرین این شهر، اظهارداشــت: تا کی از منیت دست برنداریم و 
نعمت های الهی را نادیده بگیریم؟ اگر خداوند یک لحظه نگاهش را از 

ما بگیرد دریک آن نابود می شویم.
وی با بیان اینکه همه چیز به اذن خداوند انجام می شود، افزود: وقتی 
بدون در نظر گرفتن نعمت ها و الطافی که خداوند به ما عطا کرده گناه 
می کنیم، پس دیگر نبایدگله کرده و طلبکار باشیم. چون ما بدون 
گناه کردن هم بدهکار خدا هســتیم چه رسد به زمانی که گناهکار 
هم باشیم. اســتاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان 
کرد: در حالی که خداوند نعمت های بسیاری به ما عطا کرده و همواره 
ما را مورد عنایت خود قرار داده اســت ما با همین نعمت ها هم گناه 
می کنیم. وی با بیان اینکه همه ما گدای در خانه خدا هستیم و خداوند 
حامی تک تک ما بوده و هیچ یک از ما را ترک نکرده است، گفت: امام 
زمان)عج( هم هیچ کدام از دوستان و عالقه مندان خود را ترک نکرده 

و دشمنان خود را هم مورد عنایت قرار داده است.
آیت ا... ناصری افزود: ایجاد این همه کارخانه در وجود ما کار چه کسی 
است؟ این نفسی که درون ماست چه کسی اجازه ورود و خروجش 
را می دهد؟ رحمت خدا شامل حال ما شده پس قدر بدانیم. وی به 
مهربانی خداوند و عطای همه این نعمات به عنوان راهی برای بخشش 
ما اشــاره کرد و گفت: نماز به عنوان عمود خیمه تشیع است و اگر 

درست نباشد هیچ چیز درست نیست.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با توصیه به اینکه بیایید 
یک مقدار هم که شده به نماز بیشتر توجه کنیم و قدر این نعمت الهی 
را بدانیم، افزود: روزه هم فضیلت زیادی دارد؛ نه فقط برای اسالم که 
برای همه امت های الهی است. وی بیان کرد: در امت های گذشته روزه 
ماه مبارک رمضان مختص پیغمبران بوده و امت ها در دیگر ماه ها روزه 
واجب را به جا می آوردند و این نشان می دهد خداوند چقدر مسلمانان 
را دوست دارد که روزه واجب آنان را هم به ماه رمضان اختصاص داد.

آیت ا... ناصری گفت: اگر به بهشت برویم هم باز رحمت الهی شامل 
حال ما شده است وگرنه کارهایی که ما در این دنیا انجام می دهیم، 
نعمات و مهربانی های خداوند را جبران نمی کند، خدا می داند ما در 
شــبانه روز چقدر گناه می کنیم و روزه یکی از راه های سبک شدن 

پرونده آخرت ماست.

باغ 
کاغذی

 کتاب »روزهای شادی مسلمانان« نوشته حجت االسالم والمسلمین 
یدا... نفری  است که انتشارات »نفری« آن را منتشر کرده است.

 وی اظهار کرد: کتاب »روزهای شادی مسلمانان« در پنج فصل با 
عنوان های »عید فطر«، »عید قربان«، »عید جمعه«، »عید مبعث 
رسول خدا« و »عید غدیر« تدوین شده اســت. در هر کدام از این 
فصل ها ضمن بیان احکام شرعی و فقهی، توضیحی درباره فلسفه  

نام گذاری، فضیلت و اعمال عبادی ویژه آن روز بیان شده است.
 نویســنده درباره دلیل تالیف این کتاب گفت: بســیاری از افراد 

غیرمسلمان در دنیا این سوال را مطرح می کنند که »آیا مسلمانان 
عید و روزهای شــادی نیز دارند یا اینکه همیشه مشغول عزاداری 
هستند؟« کتاب حاضر در پاسخ به این پرسش نوشته شده که در 
واقع توصیف و تحلیلی از »اعیاد اسالمی« است. وی افزود: وجود 
عیدهای مختلف از جمله عید ســعید فطر در اسالم، پاسخی به 
نیازهای طبیعی بشر به شادی و تفریح اســت. اعیاد این امکان را 
فراهم می آورند که مسلمانان همدیگر را مالقات و به یکدیگر نیکی 
کنند و از احوال هم مطلع شوند که رضایت خداوند را به دنبال دارد.

روزهای شادی 
مسلمانان

آیت ا... ناصری: 

از خواب غفلت منیت، بیدار شویم

سوره های احقاف، حضرت محمد ) صلی ا... علیه و آله(، فتح، 
حجرات، ق و 30 آیه از سوره ذاریات در جزء ۲6 واقع شده اند. در 
آیه 1۵ سوره مبارکه احقاف آنگاه که توصیه به نیکی به والدین 
می کند، زحمات مادر در 30 ماه دوران بارداری و شیردهی را 
یادآور می شود و انسان را به شکرگزاری نعمت هایی که خدا به 
آنها داده دعوت می فرماید. از آیه ۲۹ این سوره، داستان ایمان 
آوردن گروهی از جنیان به دین اسالم  و قرآن و پیامبر ) ص( 
آغاز می شود که شبیه محتوای سوره مبارکه جن است. سوره 
فتح بر اساس نظر اکثر مفسرین مربوط به داستان صلح حدیبیه 
 است که ضمن حفظ جان مســلمانان، باعث قدرت گرفتن
  آنان در پیروزی های بعــدی مانند فتح خیبــر و فتح مکه

 شد. 
عبارت » ید اهلل فوق ایدیهم« در آیه 10 ســوره فتح، اشاره به 
بیعتی است که مسلمانان با پیامبر ) صلی ا... علیه و آله( کردند و 
رسول خدا دستش را روی دست آنان گذاشت. یعنی دست نبی 
اکرم که روی دست آنان قرار گرفت، دست خداست و آنها در 
حقیقت با خدا بیعت کرده اند؛ همچنین در آیات 11 تا 17 و ۲۲، 
سستی منافقین در جنگ و فرار آنان از صحنه نبرد و همچنین 
دنیا طلبی ایشان بیان شده است. بر اساس آیه 18 بیعت گروهی 

از مسلمانان با پیامبر در جریان حدیبیه به بیعت رضوان یا بیعت 
شجره معروف شد.آیه آخر سوره مبارکه فتح چند ویژگی را 
برای رسول ا... و همراهان حقیقی او برمی شمارد: » محکم در 
برابر کفار«، مهربان در بین خود، اهل رکوع و سجود ) عبادت(، 
اهل کار و تالش، خواستار خشنودی خدا و دارای نشانه سجده 
در چهره«ســوره حجرات را می توان سوره اخالق اجتماعی 
 نامید. در این سوره به نکات اخالقی زیر پرداخته شده است:
 » پیش نیفتادن از خدا و رســول ، تقوی، بلند نکردن صدای 
خود بر صدای پیامبر، تحقیق در مورد خبری که شخص فاسق 
می دهد، ایجاد صلح و آشــتی بین مومنین، مسخره نکردن 
دیگران، عیب جویی نکردن، دیگــران را با لقب بد صدا نزدن، 
خودداری از بســیاری از گمان ها، پرهیز از تجسس، دوری از 
غیبت و...« می توان گفت نکته مهم برای رعایت این دستورهای 
اخالقی در آیه 13 آمده است که می فرماید: همه انسان ها از 

یک پدر و مادرند و مالک برتری نزد خداوند تقوی است. 
جرعه ای از آیات امامت و والیت 

در تفسیر فرات کوفی ذیل آیه 13 سوره احقاف روایتی از امام 
صادق علیه السالم آمده که بر اســاس آن منظور از » الذین 
 قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا« اســتقامت بر والیت حضرت علی

 علیه السالم است. ) تسیر فرات کوفی، ص 38۲(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

سوره مبارکه حضرت محمد ) صلی ا... علیه و آله( که نام دیگر 
آن قتال )جنگ( است دارای محتوایی مرتبط با جنگ و جهاد 
در راه خداست و آهنگ پایان اکثر آیات آن نیز) م( صدای طبل 
 جنگ را برای انســان تداعی می کند. در آیه 3۵ می فرماید: 
» پس سســتی نورزید و کافران را به آشتی مخوانید که شما 
برترید و خدا با شماســت و از ارزش کارهایتان هرگز نخواهد 
کاست« در پایان این سوره می فرماید: » هرگاه سرپیچی کنید، 
خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد، پس آنها مانند شما 
نخواهند بود« در روایات متعددی ایرانیان به عنوان آن قومی 
که خداوند جایگزین مسلمانان صدر اسالم می کند، معرفی 

شده اند. ) تفسیر قمی، ج ۲، ص 30۹(
اقتصاد اسالمی در قرآن 

در آیه 1۲ سوره حضرت محمد)ص(  بهره مندی کفار از دنیا به 
خوردن حیوانات تشبیه شده است. یعنی این افراد در استفاده از 
دنیا مانند حیوانات بوده، اندیشه و تفکری که آنان را سود بخشد 

ندارند، در نتیجه سرانجامشان آتش است.
طبق آیه 38 ،بخل ورزیدن از انفــاق در راه خدا به زیان خود 
شخص بخیل اســت. خداوند بی نیاز اســت و این مخلوقات 

هستند که به او نیازمندند.

گزیده ای از مفاهیم جزء 26 قرآن کریم
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 مرکز خریدی 
که تبدیل به زندان شد

در باالی یک تپه طبیعی، در میان محله های فقیرنشین سن آگوستین در 
ونزوئال، یک ساختمان باشکوه با یک رمپ مارپیچی قرار دارد.

این ساختمان که هلیکس نام دارد یکی از مهم ترین آثار جنبش مدرن در 
ونزوئالست. قرار بود این ساختمان اولین مرکز خرید قابل رانندگی جهان 
با رمپ مارپیچی ۴ کیلومتری شود تا ماشــین ها بتوانند باال بروند، پایین 

بیایند یا جلوی مغازه مورد نظرشان پارک کنند. 
وقتی این پروژه در موزه هنر مدرن نیویورک به نمایش گذاشته شد، همه آن 
را به عنوان یک طراحی مدرن موفق تحسین کردند. این ساختمان نزدیک 
به تکمیل شدن بود که دیکتاتوری فروریخت و معماران بودجه خود را از 
دست دادند و دولت جدید عالقه ای به تکمیل آن نشان نداد و ساخت و ساز 

متوقف شد. 
در ســال 1۹8۲ تصمیــم 
گرفته شد این ساختمان به 
موزه تاریخ و مردم شناسی 
تبدیــل شــود کــه البته 
هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. 
درعوض پلیــس اطالعات 
ونزوئال در سال 1۹8۴ آن 
را تبدیل به زندان سیاسی 

کرد .

 ساختمان متحرک
مرکز فرهنگی شانگهای

از سـاختمان متحـرک مرکـز فرهنگـی شـانگهای رونمایـی شـد. ایـن 
سـاختمان در نمای بیرونی بـا حرکت میله هـای برنزی به شـکل درخت 
بامبـو، طـرح متفـاوت و جالبی ایجـاد می کنـد. معمـار این طـرح جالب 

»نورمـن فاسـتر« اهل انگسـتان اسـت. 
 در سـال ۲013 گـروه فاسـتر و یـک شـرکت بریتانیایـی بـرای توسـعه 
 پـروژه ای بـه ابعـاد ۴۲0000 متـر مربـع باهـم همـکاری داشـتند 
کـه شـامل مرکـز فرهنـگ و هنـر و ۲ بـرج بـه ارتفـاع 180 متـر 
 بـود. ایـن دو بـرج دارای امکاناتـی از جملـه سـاختمان بیمـه، هتـل 
و قسـمت تجـاری اسـت کـه در اطـراف میـدان عمومـی شـانگهای 
 واقـع شـده انـد. گفتنـی اسـت که سـاخت ایـن پـروژه ۴ سـال بـه طول 

انجامید. 
سـایت پـروژه در دروازه 
قدیمـی ورود بـه شـهر در 
نزدیکـی سـاحل رودخانـه 
انتخاب شـده که این پروژه 
یکـی از برجسـته تریـن 
نمونـه های معمـاری چین 
اسـت وهمچنیـن بـرج ها 
 در قسـمت جنـوب سـایت

 قرار گرفته اند. 

تصاویر روز

 نقاشی های سه بعدی در شالیزارهای برنج
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