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جناب آقای مهندس سیدمحمد ناظم رضوی، شهردار محترم کاشان

فرارسیدن 14 تیرماه، روز شهرداری و دهیاری ها را به شما تبریک گفته و به پاس 

 خدمات خالصانه، بی منت و شبانه روزی شما و تمامی 

دست اندرکاران مدیریت شهری در شهرداری کاشان، برایتان پیروزی و 

بهروزی روزافزون و عاقبت بخیری از درگاه خداوند متعال را خواستاریم.

شرکت مسافربری تی بی تی-ناصری فرد

نام گذاری چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری و دهیاری ها اقدامی ارزشمند و فرصتی مغتنم 
برای تجلیل ازفعالیت های خالصانه خادمین بخش مدیریت شهری و روستایی به شمار می رود.

اینجانب روز شهرداري و دهیاري ها را به تمام دهیاران و شهرداران زحمتكش عرصه 
تالش و سازندگي شهرها و روستاهاي میهن عزیزمان به خصوص شهردار محترم 

بادرود، جناب آقای مهندس مجید صفاری  تبریک و تهنیت عرض مي نمایم.
 از خداوند منان براي شما، صحت و سالمت و توفیق در خدمتگزاری به مردم را آرزومندم.

حسین میرزائیان-شورای شهر بادرود

 
قاچاق آرد، شهر موفق استان در اشتغال زایی را به چالش کشید؛
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هشدار در مورد پیوند احتمالی داعش و منافقین
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
برخی اطالعات و نشانه ها از شــروع پیوند گروه تروریستی داعش و گروهک منافقین 

حکایت دارد. این موضوعی است که برای امنیت منطقه و جهان خطرناک است.

يادداشت

بین الملل

نماینده چین در ســازمان ملل در واکنش به آزمایش 
جدید کره شمالی هشدار داد در صورتی که قدرت های 
جهــان نتوانند تنش موجــود با رهبر کره شــمالی را 
حل وفصل کنند باید منتظر پیامدهای فاجعه بار باشیم.

»لیوجــی« ضمن درخواســت از قدرت هــای جهان 
برای آغاز گفت وگو ها با کره شــمالی هشــدار داد که 
اگر کشور ها نتوانند تنش موجود با کیم جونگ اون را 
کاهش دهند، دیر یا زود اوضاع شــبه جزیره ازکنترل 

خارج خواهد شد و پیامدهای آن هولناک خواهد بود.
اظهارات این مقام چینی یک روز پــس از آن صورت 
می گیرد که رییس جمهور این کشور روز دوشنبه درباره 
نحوه برخورد با تهدید کره شمالی با دونالد ترامپ تلفنی 

گفت وگو کرده بود.
دولت چین هم اکنون تــالش می کند تا گفت وگو ها با 
کره شمالی برای توقف برنامه هسته ای اش آغاز شود، 
اما دولت آمریــکا اعالم کرده تنهــا در صورتی به پای 
میز مذاکره خواهد آمد کــه پیونگ یانگ آزمایش های 

هسته ای و موشکی خود را متوقف کند.

 هشدار چین 
درباره اوضاع شبه جزیره

در این میان گروهک تروریستی منافقین یا به بیان خودشان 
مجاهدین خلق، سرنوشتی جالب تر دارند.گروهکی رانده شده 
از کشــور و منفور نزد ایرانیان که خود را حاکمان بر حق این 
آب و خاک می دانند و ســعی بر آن دارند تا برای آزادی خلق 
بکوشند!گروهک منافقین با اســتراتژی مبارزه مسلحانه در 
شهریور ۱۳۴۴ به وسیله سه تن از دانشجویان پیشین دانشگاه 
تهران به نام های محمد حنیف نژاد، ســعید محســن و علی 
اصغربدیع زادگان که فعالیت های جبهه ملی و نهضت آزادی 
آنان را قانع نکرده بود، برای براندازی رژیم شــاه بنیان گذاری 
شــد. در دوران انقالب این گروهک با نزدیک ساختن خود به 
انقالبیون سعی در تغییر آرمان های انقالب و نزدیک شدن به 
اهداف خود را داشتند.پس از آنکه امام خمینی )ره(با نظرات 
و اهداف این گروه موافقت نکرد، گروهک منافقین به یکی از 
دشمنان قسم خورده ایران تبدیل شد.این گروهک با بهره گیری 
از برخی از مردم ناآگاه دست به اقدامات تروریستی در ایران زد و 
در دوران جنگ هشت ساله دست دوستی به صدام حسین دراز 
کرد.پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت ،صدام با زیر پا 
نهادن توافق به حمایت از سازمان منافقین پرداخت و به ایران 
حمله کرد. مسعود رجوی، فرمانده این گروهک وعده تصرف 

ایران را داده بود ولی عملیات مرصاد و نیروهای دلیر ایرانی و 
به خصوص شهید صیاد شیرازی همه رویاهای حباب وار آنها 
را نابود کرد.اکنون پس از گذشت نزدیک به ۳0 سال ،منافقین 
همچنان در فکر تصرف ایران هستند و نکته جالب تر دلخوشی 
برخی از دشمنان غربی ایران به نقشه های این گروهک است.

سازمان مجاهدین خلق در دهه هشتاد و پس از نابودی رژیم 
بعث به عنوان گروهی تروریستی شناخته و از پناهگاه اصلی 
خود در عراق رانده شدند ولی با فشــارهای زیاد توانستند نام 
خود را از لیست تروریستی آمریکا خارج  کنند. این گروهک 
که هیچ شــخص یا حزب مخالف خود را بر نمی تابد در حالی 
سودای دستیابی به ایران در سر می پرورد که حتی بدبین ترین 
فرد نسبت به نظام جمهوری اسالمی هم تمایلی به موفقیت این 
گروه ندارد. اشخاص جدا شــده از این گروه از شرایط سخت و 
دیکتاتور گونه حاکم بر این گروه سخن می گویند که جدایی از 
آن به معنی مرگ برای اعضاست.حال این گروهک منفور دست 
به گردهمایی هایی می زند تا بلکه بتواند برای خود وجهه ای 
دست و پا کند.فرانسه مهد هنر و آزادی و البته یکی از کشورهای 
درگیر تروریسم هفته گذشــته میزبان نشست این گروهک 
ترویســتی بود. نکته جالب اما تکراری این نشســت، حضور 

مقامات غربی در گردهمایی منافقین و حمایت آشکار آنها از 
تروریست هایی بود که دست هایشان به خون ملت ایران آلوده 
است. برنارد کوشنر ، وزیر اسبق فرانسه، خوزه لوئیز ساپاترو، 
نخست وزیر پیشین اسپانیا، نوت گینگریچ ، سخنگوی اسبق 
مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از نامزدهای احتمالی معاونت 
دونالد ترامپ، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان 
ملل و رودی جولیانی ، شهردار اســبق نیویورک از میهمانان 

سرشناس نشست گروهک منافقین بودند.
عربستان سعودی نیز که برای نشــان دادن خصومت با نظام 
جمهوری اســالمی ایران از هیچ تالشی فروگذار نمی کند، در 
این نشست یک نماینده داشت. شاهزاده ترکی فیصل، یکی از 
مقامات اسبق دربار عربستان در این نشست به تمجید از سران 
سرسپرده گروهک منافقین ) مسعود و مریم رجوی( پرداخت و 
در بخشی از سخنان مداخله جویانه خود گفت: »من هم سقوط 
این رژیم را می خواهم.« وی مدعی شــد ایران مسئول ایجاد 
بسیاری از تنش ها در منطقه اســت و تالش کرد با فرافکنی، 
توپ اختالفات ایران- عربستان را به زمین تهران بیندازد. وی 
همچنین در اظهاراتی از واژه »فقید« برای اشاره به »مسعود 
رجوی« استفاده کرد که به باور بسیاری از مرگ احتمالی او » 
علی رغم تکذیب گروهک منافقین « خبر می دهد. این در حالی 
اســت که صدای آمریکا به نقل از منافقین خبر مرگ مسعود 

رجوی را تکذیب کرده است.
فیصل در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: اجازه نمی دهیم 

ایران در امور داخلی اعراب دخالت کند.
وی همچنین ایران را به حمایــت از گروه های افراطی جهت 
جنگ های فرقــه ای در منطقه متهم کرد و مدعی شــد اصل 
صدور انقالب ایران موجب درگیری های گســترده در منطقه 
شده است. با گذشت بیش از سی سال، واقعیت وجودی ایران 
متفاوت از آنچه است که قرار بوده باشد. نکته قابل تامل درباره 
نشست منافقین، اعتراف رسانه های غربی به تبلیغاتی بودن 
اقدامات این گروهک است. روزنامه هافینگتن پست پنجشنبه 
هفته گذشته در همین ارتباط نوشــت: » مریم رجوی با ارائه 
گزارش هایی که هیچ عقل سلیمی آن را قبول ندارد، ادعا می 
کند برای تغییر رژیم ایران برنامه ده ماده ای دارد و امسال موفق 
شده در پارلمان ایتالیا آن را به تصویب برساند.« وب سایت او نیز 
حاوی اطالعات و مطالبی متناقض است که هم ضد شیعه، هم 
ضد ایرانی و هم ضد سوری است. مشخص است که این مطالب 
از سوی عربستان سعودی، اسراییل و نومحافظه کاران به وی 
القا می شود. مریم رجوی در حدی نیست که بتواند وعده تغییر 
رژیم بدهد؛ او فقط یک ملکه تبلیغاتی است.گروهک منافقین 
یکی از خود رای ترین گروهک های ترورسیتی حال حاضر در 
جهان اســت. در تفکرات این گروهک هیچ فرد ایرانی اعم از 
ورزشکار،هنرمند و... که موافق با اهداف این گروه نباشد،حکم 
دشمن را دارد و جایی در این کشور ندارد.حضور این گروهک 
تروریســتی بار دیگر به تفکرات دوجانبه »ترویست خوب و 
تروریســت بد«غربیان دامن زده اســت.به راستی دشمنان 
ایران با کدام عقل سلیم به وعده های ۴8 ساعته این گروهک 

دلخوش کرده اند؟

شورای نگهبان

آیت ا... جنتی در دیدار با کارکنان شورای نگهبان اظهار 
کرد: انسان باید بتواند بعد از این ماه مبارک یک گام به 
جلوتر بردارد و در مسیر تقوا، پرهیز از گناه، تقرب به خدا 
و اولیای او حرکت کرده و به محرومان و فقرا رسیدگی 
کند. وی تصریح کرد: کسانی که ادعایشان درباره رعایت 
حقوق بشــر، گوش فلک را پر کرده است چرا نسبت به 
این تعداد شــهید از بزرگان ما مثل شــهدای محراب، 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس، سکوت می کنند.

دبیر شــورای نگهبان تصریح کرد: موضع ما در شورای 
نگهبان باید فارغ از جریانات، مقامات و دسته بندی های 
سیاسی و صرفا در هماهنگی با مواضع امام راحل و رهبر 

معظم انقالب باشد.
جنتی اظهار کرد: شــورای نگهبان نباید مظلوم واقع 
شــود. اینکه این نهاد را به سیاسی کاری متهم کنند و 
بگویند شــورای نگهبان بر خالف حق و عدالت عمل 
می کند، دور از انصاف است.رییس مجلس خبرگان در 
انتها خاطرنشان کرد: امیدواریم نتیجه انتخابات باالخره 
به خیر و صالح این مردم تمام شود. همه باید دعا کنیم 

دولت موفق به کار و خدمت شود. 

نیکالی پاتروشف، دبیر شــورای امنیت ملی فدراسیون 
روسیه طی تماس تلفنی با علی شمخانی پیرامون روند 
همکاری های دو کشــور در بحران سوریه و نشست آتی 
در آستانه قزاقســتان با وی گفت وگو و تبادل نظر کرد.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشاره به برخی اقدامات 
ماجراجویانه ایاالت متحده آمریکا و بهانه جویی هایی که 
می تواند زمینه ساز افزایش تنش در منطقه و تقویت جبهه 
تروریسم شود، افزود: افزایش هماهنگی میان ایران و روسیه 
به منظور جلوگیری از مداخالت غیرقانونی آمریکا در سوریه 
و جلوگیری از مخدوش شدن تمامیت ارضی و حاکمیت 
ملی این کشور از ضرورت های غیر قابل اجتناب در مسیر 
همکاری تهران و مسکو است. پاتروشــف، دبیر شورای 
امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز در این گفت وگو با اشاره 
به برگزاری اجالس آســتانه 5 در هفته جاری بر ضرورت 
افزایش هماهنگی ها میان دو کشــور بــه منظور تعیین 
سازوکارهای استقرار نیروهای ناظر بر آتش بس تاکید کرد 
و افزود: برای پیشبرد توافقات و حفاظت از آتش بس ایجاد 
شده در سوریه، موضوع تعیین فرآیندهای اجرایی حفاظت 

از آتش بس و نظارت بر آن بسیار حایز اهمیت است.

آيت ا... جنتی: 

 دعا کنیم دولت 
موفق شود

شمخانی مطرح کرد:

 لزوم هماهنگی ایران و روسیه 
در مقابل آمریکا

جواد الريجانی :

 معلوم شد تحریم ایران 
به خاطر هسته ای نبود

سردار سلیمانی: 

 اگر سپاه نبود
 کشور نبود

محمد جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز 
گذشته در نشستی خبری اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
یک پروسه و تجربه مهم ملت ماســت. دموکراسی یک 
تجربه قدیمی بشر به شمار می رود و تا به امروز تجربه های 
مختلف دموکراسی را بشر آزمایش کرده است. الریجانی 
درباره تعرض ها به جمهوری اسالمی گفت: رهبر انقالب 
صراحتا بر حمایت از حقوق عامه و آزادی های مشــروع 
تاکید کردند. دلیل تعرض به جمهوری اسالمی، مواردی 
مثل حکم یک قاضی یا عملکرد یک دستگاه امنیتی نیست 
بلکه ما یک دکترین مقابله با هژمونی آمریکا راه انداختیم 
که موفق بوده و اینها  از همین  ناراحت هستند.وی افزود: 
در واقع جمهوری اســالمی در معرض تعرضات مختلف 
بوده است. امروز یکی از اضالع تعرضات، تعرض اقتصادی 
است؛ معلوم شد که تحریم ها ربطی به هسته ای نداشت. با 
مصوبه ای که سنا داشت، هر تحریمی که با برجام برداشتیم، 
از در دیگر برقرار شد. میدان دیگر، تعرض امنیتی و اعزام 
تروریست هاست. تعرض دیگر، تعرض فرهنگی و فکری در 
میدان فضای نرم است. حقوق بشر در این میدان تهاجم 

قرار دارد و مسئله حقوق بشر یک میدان مجزا  نیست.

سردار سرلشکر حاج قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس ســپاه در جمع رزمندگان و پیشکسوتان دفاع 
مقدس اســتان کرمان، ایجاد بدبینی مردم نسبت به 
دین را خطرناک دانست و افزود: نباید مردم را نسبت به 
دین بدبین و جامعه را از متدینین ترساند؛ چرا که راندن 
مردم از دین باعث می شود آمار طالق باال برود و مفاسد 
اجتماعی با کمرنگ شدن ارزش ها رشد پیدا کند. اینجا 
ارزش ها فقط رابطه حزب الهی با حزب الهی معنا ندارد 
و  رابطه حزب الهی با کســی که دینش ضعیف تر است 
موضوعیت پیدا می کند.سرلشکر سلیمانی با اشاره به 
فرمایش حضرت امام )ره( که فرمودند »من از ســپاه 
راضی هســتم و هرگز نظرم برنمی گردد«، تاکید کرد: 
نباید کسی سپاه را تضعیف و مورد حمله های گوناگون 
قرار دهد، نباید تداعی حرف های دوره های گذشته را 
کرد، زیرا امروز سینه ســپاه برای ایثار در راه کشور و 
مردم سپر اســت و فرقی بین باالی شهر و پایین شهر 
نمی کند، ما باید حساس باشیم و سیاسی نگاه نکنیم، 
اگر ما مجاهدیم و عزت ایــران را می خواهیم، باید این 

اصول را رعایت کنیم.

سپاهسیاست خارجهدیدگاه

جیمز مکول، از افســران حاضر در ناو هواپیمابر »جورج بوش« آمریکا 
اعالم کرد این ناو که اکنون در آب های دریای مدیترانه است، در برابر 
هر گونه »تنشی« از سوی هم پیمانان دمشق و نیز برای دفاع از نیروهای 

هم پیمان واشنگتن »هوشیار« است.
ناو جورج بوش که بزرگ ترین ناوهواپیمابر جهان است، نقشی محوری 
در حمالت آمریکا علیه داعش در سوریه و عراق داشته است. این ناو که 

۳۳0 متر طول دارد می تواند همزمان 70 تا 90 جنگنده را حمل کند.
خبرگزاری فرانسه نیز گفته است این ناو در برخی مواقع نیروهای ارتش 
سوریه و نیز نیروهایی را هدف قرار داده است که با هم پیمانان آمریکا در 

سوریه جنگیده اند.
جیمز مکول در گفت وگویی مطبوعاتی در بندر »حیفا« در ســواحل 
فلسطین اشغالی به خبرنگاران گفت: »ما نیروهای ائتالف را در میدان 

زیر نظر داریم و برای حفظ سالمت آنان تالش می کنیم.«

میزان: اقلیم کردســتان عراق به دلیل آنچه حملــه توپخانه ای ایران 
به مرزهای این منطقه خوانده سرکنسول ایران را احضار کرده است.

در حالی که برخی رسانه ها مدعی شده اند ایران عملیات های نظامی 
در اقلیم کردستان انجام داده و بخش هایی از این منطقه را گلوله باران 
کرده است، حکومت اقلیم کردســتان مدعی شده که ایران گروه های 

معارض حکومت خود را در خاک عراق هدف قرار داده است.
شــبکه ان آر تی گزارش داد اقلیم کردستان در بیانیه اعتراض آمیزی 
اعالم کرده مشــکالت ایران با گروه های معارض این کشــور به اقلیم 
کردستان مربوط نیست. در ادامه این بیانیه اقلیم کردستان بر اصول 
حســن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشورها تاکید کرده 
است.بر اســاس این خبر مســئوالن این اقلیم کردســتان همچنین 
 سرکنســول ایران در این منطقــه را احضار و اعتراض خــود را اعالم 

کرده اند.

 ناو آمریکایی 
 ایران و روسیه 
را تهدید کرد

اقلیم کردستان عراق 
سرکنسول ایران را 

احضار کرد

خبرگزاری غیردولتی »انفراد« کویت به نقل از یک منبع آگاه ،جزئیات 
پاسخ قطر به شروط عربستان سعودی، بحرین، امارات عربی متحده 
و مصر برای از سرگیری روابط این کشــورها با دوحه را منتشر کرد. 
به نوشــته خبرگزاری انفراد، قطر آمادگی خود را برای کاهش روابط 
دیپلماتیک و اقتصادی با ایران به شرط پایبندی همه کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس به این امر، اعالم کرد.
همچنین قطر در پاسخ خود تاکید کرد که حتی یک تن از نیروهای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران درخاک قطر حضور ندارند و هدف 
از درخواست ارائه شده از سوی چهار کشور تحریم کننده قطر در این 

خصوص مخدوش کردن چهره دوحه در جهان عرب است.
برپایه این گزارش، قطر درپاسخ خود درمورد همکاری نظامی و ایجاد 
پایگاه نظامی ترکیه درقطر تاکید کرد که ترکیه یک کشور مسلمان 
است و درمعاهده شورای همکاری خلیج فارس، بندی دال برممنوعیت 
ایجاد پایگاه های نظامی قید نشده است.شیخ تمیم درجواب مکتوب 
خود وجود هرگونه ارتباط میان قطر با گروه های تروریستی مشخص 
شده ازسوی سازمان ملل را رد و تاکید کرد: کشورش یکی از اعضای 
فعال در زمینه مبارزه با تروریســم محسوب می شــود. عربستان، 
امارات،بحرین و مصر از۱5 خرداد روابط خود را با قطر قطع کردند و با 
نسبت دادن اتهام »حمایت از تروریسم« به دوحه، قطر را به محاصره 
زمینی و هوایی خود در آوردند. قطر اتهام حمایت از تروریسم را نادرست 
دانست و تاکید کرد که با موج دروغ ها و افتراهای به راه افتاده که هدف از 
آن اعمال قیمومیت بر مراکز تصمیم گیری در قطر است، مقابله خواهد 
کرد. چهار کشور تحریم کننده قطر پنجشنبه اول تیرماه فهرست شروط 
سیزده گانه خود جهت ازسرگیری روابط با دوحه را توسط کویت به قطر 
اعالم کردند و به دوحه برای اجرای این شــروط ده روز ضرب االجل 
تعیین کردند که یکشنبه شب هفته جاری این مهلت به پایان رسید 
و با میانجیگری کویت به مدت ۴8 ساعت دیگر )تا چهارشنبه( تمدید 
شد. دوحه شروط یاد شده را »غیرواقعی، غیرمنطقی، غیرقابل اجرا و 
ناموزون « دانست و اعالم کرد: در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب 
آماده مذاکره با کشورهای تحریم کننده است. قرار است وزیران خارجه 
چهار کشور عربستان سعودی، بحرین ، امارات عربی متحده و مصر 

امروزدر قاهره پاسخ قطر را مورد بررسی قرار دهند.

پاسخ »بسیار نرم« قطر به مطالبات 
کشورهای تحریم کننده

عکس روز يادداشتيادداشت

رزمایش تکاوران نیروی دریایی ارتش 
در سواحل خزر

رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96 نیروی دریایی ارتش، از ۱۱ 
تیرماه به مدت 5 روز در دریای خزر آغاز شده است.

اخبار

ويژه

رییس جمهور فرانسه در سخنرانی در برابر نمایندگان 
مجالس ملی و سنای این کشور خواستار تغییر قانون 
انتخابات شد. »امانوئل ماکرون«  ۲ ماه پس از انتخاب 
به عنــوان رییس جمهــوری جدید فرانســه در برابر 
نمایندگان مجمع ملی و سناتورهای دو مجلس فرانسه 
خواســتار تغییر قانون انتخابات و تسهیل ورود احزاب 

کوچکتر به پارلمان این کشور شد.
وی همچنیــن »راه رادیکال و نویی« را در سیاســت 
 فرانســه وعده داد. در انتخابات مجمع ملی فرانسه که 
بر مبنای نظام اکثریتی دو مرحله ای استوار است، بخت 
احزاب کوچک برای پیــروزی و ورود به این مجمع به 

شدت کاهش می یابد.
ماکرون همچنین خواستار آن شد که شمار نمایندگان 
پارلمان مجمع ملی و سنای فرانسه تا یک سوم اعضای 
کنونی کاهش یابد. او بر این نظر است که کاهش شمار 
نماینــدگان می توانــد پیامدهای مثبتــی بر کیفیت 

عملکرد پارلمان داشته باشد.
رییس جمهور فرانســه در ادامه گفت که برای تحقق 

چنین اقدامی می توان از همه  پرسی استفاده کرد.

ماکرون خواستار تغییر قانون 
انتخابات فرانسه شد

سردار محمدرضا یزدی با حکم سردار سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه به فرماندهی سپاه محمد رسول ا...)ص( تهران 
بزرگ منصوب شد. ســردار یزدی پیش از این در سمت معاونت 

حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران به خدمت مشغول بود.
فرماندهی ســپاه تهران بزرگ پیش از این بر عهده سردار محسن 
کاظمینی بود که از ســال 90 و پس از ســردار حسین همدانی 
مسئولیت آن را عهده دار شــده بود.این مراسم با حضور سرلشکر 
جعفری، فرمانده کل سپاه، سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج 
مستضعفین و ســردار کوثری، جانشــین قرارگاه ثارا... و سردار 

ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

 سردار یزدی، فرمانده سپاه 
محمد رسول ا...)ص( تهران شد

فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای 
به طور رسمی از فراکسیون والیت اعالم استقالل کرد. در بخشی از 

متن این بیانیه چنین آمده است:
با شروع مجلس دهم، فراکسیون اکثریت مجلس با نام »فراکسیون 
والیت« به ریاست آقای دکتر الریجانی تشکیل شد و امید وحدت 
نمایندگان والیتمدار در یک فراکسیون واحد اکثریت را ایجاد کرد 
ولی از همان روزهای اول، تعدادی از همکاران عضو فراکســیون 
والیت تحت عنوان فراکسیون مستقلین اعالم موجودیت کردند و 

منجر به انشقاق در فراکسیون والیت گردیدند.
در نهایت فراکســیون اکثریت والیت به دو فراکسیون نمایندگان 
مستقل و نمایندگان والیی تقســیم شد. فراکسیون مستقلین در 
روند فعالیت خود در برخی موضوعات با فراکســیون امید همراه 
می شد و در برخی موضوعات خود را با فراکسیون نمایندگان والیی 

همراهی می کرد.
چنین رویکردی از فراکسیون مســتقلین، فراکسیون نمایندگان 

والیی را در تصویرسازی با مشکل روبه رو می ساخت.
همین امر موجب شــد تا شورای مرکزی فراکســیون نمایندگان 
والیی در آخرین جلســه خود در تاریخ ۱۱ تیر ماه 96 به اتفاق آرا 
فراکســیون نمایندگان والیی را به عنوان یک فراکسیون مستقل 
از فراکسیون والیت اعالم کنند و مصوبه شورای مرکزی در جلسه 
مجمع عمومی فراکسیون در روز سه شــنبه مورخ ۱۳ تیر ماه 96 

تقریبا به اتفاق آرا مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت.

 فراکسیون نمایندگان والیی
 از فراکسیون والیت جدا شد

به بهانه میزبانی فرانسه از نشست منافقین؛

  تروریست خلق در مهد هنر!

در دنیای پرتالطم امروز که هر مدعی مقامی ابراز وجود می کند و سعی بر آن دارد تا گوشه ای از   سیاوش 
حاکمیت جهان را به دست گیرد ، حضور گروهک های رانده از هر جا، امری تعجب آور و خنده دار پاک سرشت 

است.گروهک هايی چون داعش و جیش العدل  که امروزه قدم علم کرده اند و گروهک هايی مثل فرقان و منافقین که 
دشمنان ديروز هستند.
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معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان 
گفت: اصفهان نخســتین اســتان کشور اســت که 85 درصد از 
شهرهای آن از بنزین و نفت گاز با اســتاندارد »یورو 4« استفاده 

می کنند.
فضل ا... اکبری تاکید کرد: هم اکنون 100درصد از مصرف بنزین 

و نفت گاز کالن شهر اصفهان از استاندارد یورو 4 برخوردار است. 
وی با اشاره به وجود 157 جایگاه توزیع گاز سی ان جی در استان 
 که 10 درصد کشور را شــامل می شــود، افزود: روزانه افزون بر

 1/5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در این استان مصرف می شود 
که معادل 1/5 میلیون لیتر بنزین است. 257 جایگاه توزیع سوخت 
در استان وجود دارد که 9 درصد از کل کشور را به خود اختصاص 
داده است و روزانه افزون بر 6 میلیون لیتر انواع بنزین در آنها توزیع 

می شود.
معاون شــرکت پاالیش و پخش فــرآورده های نفتــی اصفهان 
همچنین از تولید روزانه 14 میلیون لیتر نفت کوره در استان خبر 
داد و اظهار کرد: یک درصد از نفت کوره تولیدی در استان مصرف و 
بقیه به خارج از کشور صادر می شود. در این شهرستان 32 مصرف 
کننده عمده فرآورده های نفتی مانند کارخانه سیمان که از نفت و 

گاز و نفت کوره تغذیه می کنند، وجود دارد . 

پاالیشگاه

اخبار

افزایش تولید فوالد خام در کشور
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: بنابر اعالم آمارهای رسمی، عملکرد تولید فوالد خام 
کشور با رشد 28 درصدی از 14 میلیون و 361 هزار تن در سال 91 به 18 میلیون و 466 

هزار تن در سال 95 رسیده است.

پرداخت تسهیالت بانکی به 
واحدهای تولیدی اصفهان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: سال گذشــته در مجموع بیش از 25 هزار میلیارد 
ریال تســهیالت بانکی به حدود یک هــزار و 200 واحد 
تولیدی صنعتی و کشاورزی اســتان در قالب طرح رونق 
تولید و همچنین به طور مستقیم از سوی بانک ها پرداخت 
شد.وی افزود: این تسهیالت شــامل هشت هزار و 300 
میلیارد ریال برای واحدهای تولیدی با تعداد کارگران کمتر 
از 100 نفر، 9 هزار و 500 میلیارد ریال برای واحدهای با 
تعداد کارگران باالی 100 نفر و هشت هزار میلیارد ریال 
به طور مستقیم از سوی بانک ها به واحدهای تولیدی بوده 
است.احمدیه همچنین آخرین آمار واحدهای تولیدی و 
صنعتی در اســتان اصفهان را حدود 9 هزار و 150 واحد 
اعالم و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تا کنون حدود 400 
واحد به آمار استان اضافه و از طرفی تعدادی واحد به دلیل 
راکد بودن و پیشرفت نکردن با وجود اخذ جواز تاسیس 
از فهرست حذف شــدند. وی افزود: در حال حاضر سطح 
تحصیالت در اتحادیه آرایشگران مردانه باال رفته و امروز 

حدود 400 لیسانسه در این صنف مشغول به کار هستند.

نرخ گذاری آرایشگاه های 
مردانه همچنان بالتکلیف

رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان با اشــاره به 
نرخ شــکنی افراد تازه وارد به این حرفه، گفت: اتحادیه 
آرایشگران مردانه از سال 94 به دنبال نرخ گذاری مشخص 
و درجه بندی آرایشگاه ها بوده، اما با عدم بررسی آن در 
ســازمان صنعت، تا امروز نرخ ها روی زمین مانده است.

اصغر شجره طوبی در خصوص نرخ گذاری مشخص در 
اتحادیه آرایشگران، اظهار داشت: این اتحادیه از سال 94 
به دنبال نرخ گذاری مشخص و درجه بندی آرایشگاه ها 
است و این موضوع را در اتاق اصناف دنبال کرده که مورد 
تایید کمیسیون اقتصادی اتاق قرار گرفته است، اما بعد از 
این مدت هنوز سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
نرخ پیشــنهادی را مصوب نکرده و تا امروز نرخ ها روی 
زمین مانده در حالیکه هزینه ها ممکن است سال به سال 
تغییر کند.وی با اشاره به اینکه تاکنون 1400 واحد صنفی 
از این اتحادیه پروانه کســب دریافت کــرده اند و حدود 
600 پروانه کسب نیز در دست اقدام است، بیان داشت: 
متاسفانه هر ماه 200 آرایشگر توسط آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای وارد شــهر می شــوند و بدون مجوز اقدام به 
تاسیس مغازه می کنند که شناسایی این واحدها توسط 

اتحادیه اندکی زمان بر است.

بنزین »یورو 4« در 85 درصد از 
شهرهای اصفهان توزیع می شود

در کمشـچه 300 نانوایـی سـنتی و نیمـه صنعتـی روزانـه 
بیـن 60 تـا 80 تـن وجـود داشـت کـه انـواع نـان هـای با 
کیفیـت را تولیـد و بـه سراسـر اسـتان اصفهـان و دیگـر 
اسـتان های کشـور صادر می کـرد ولی ایـن روزها بـا قطع 
شـدن سـهمیه آرد دولتـی نیمـی از نانوایی های این شـهر 

تعطیـل شـده اسـت.
راز و رمـز موفقیت بی نظیر کمشـچه ای ها که توانسـته اند 
شهرشـان را به قطب تولید نان در کشـور تبدیـل و بیکاری 
را ریشـه کـن کنند چـه بـوده  کـه ایـن روزها دسـتخوش 

چالش شـده اسـت.
آقـای محمـودی یکـی از تولیدکننـدگان موفـق نـان در 
کمشـچه اسـت کـه در این بـاره مـی گویـد: »شـهرت نان 
کمشـچه 80 سـال عمر دارد و از کیفیت، طعم و ماندگاری 
بی نظیـر آن ناشـی می شـود. بـه دلیـل اسـتفاده از گندم 
محلی در تهیـه آرد و نیـز اسـتفاده از خاک مخصـوص این 
منطقـه در تنورهـا، نان کمشـچه طعمـی متفـاوت دارد.«

وی ادامـه مـی دهـد: »پشـتوانه اصلـی کـه موفقیـت در 
صـادرات نان کمشـچه بـه نقـاط مختلـف اصفهان و سـایر 

نقاط کشـور را رقـم زد، عبـارت بـود از یک کار پژوهشـی و 
علمـی دربـاره ذائقـه مـردم اسـتان اصفهان. 

ایـن کار پژوهشـی کـه بسـیار موفـق از آب درآمـد، اهالی 
کمشـچه را بـه سـوی ایجـاد تنـوع در پخـت انـواع نـان 

سـوق داد. 
شـهر کمشـچه از سـال های دور در مواقـع بحرانـی، بـرای 
کشـور نقـش پدافنـد غیرعامـل را هم ایفـا کرده اسـت. در 
دوران دفـاع مقـدس مـردان و زنـان کمشـچه بـا تنورهای 
خانگـی، بـرای رزمنـدگان نان خشـک مـی پختنـد. بعد از 
دفـاع مقدس هـم کمشـچه ای هـا در مواقـع بحـران های 
طبیعی نظیر سـیل و زلزلـه، نان مناطـق بحرانی کشـور را 

تامیـن کـرده اند.
در تولیـد نان کمشـچه بـه هیـچ وجـه از جوش شـیرین و 
افزودنـی های غیـر مجـاز اسـتفاده نمـی شـود و بازاریابی 
علمـی و بـه روز بـرای فـروش نان هـا، همـواره در دسـتور 

کار قـرار دارد
کیفیـت بـاال؛ دلیـل اصلـی محبوبیت نـا ن در 

کمشچه

رییس تعاونـی نانوایان کمشـچه  نیز در این بـاره می گوید: 
»نان کمشـچه در همه شهرسـتان ها شناخته شـده است و 
حتـی آن را به عنـوان سـوغات به خـارج از کشـور می برند. 
دلیـل ایـن موضـوع نیـز کیفیـت بـاالی نـان و نداشـتن 
دورریز اسـت. نان کمشـچه بـه دلیل نـوع پخـت آن مدت 
طوالنـی قابـل اسـتفاده بـوده و ایـن یکـی از مهم تریـن 
 مسـائلی اسـت کـه سـبب شـهرت و محبوبیـت آن شـده 

است.«
رییـس تعاونـی نانوایان کمشـچه با اشـاره به تولیـد روزانه 
60تا80تن نان در گذشـته مـی افزاید:  تولید نان کمشـجه 
کـه بـه سراسـر اسـتان اصفهـان و اسـتان هـای همجـوار 
صـادر مـی شـد ایـن روزهـا  بـه کمتـر از 25 تـن در روز 

رسـیده اسـت.
حسـن اصغـری دلیـل کاهـش تولیـد ایـن روزهـای نـان 
 در کمشـچه را کمبـود آرد و قاچـاق آن دانسـته وادامـه 
می دهد:  قیمت هر کیسـه آرد دولتی در دوسـال گذشـته 
320 هـزار ریـال بـوده که بـا قیمـت 450 هـزار ریـال هر 
کیسـه آرد در شـرایط کنونـی و قاچـاق ایـن محصـول ، 
 هر قـرص نان نسـبت بـه قبـل 80 تومـان اختـالف قیمت

 دارد.
 وی تصریح مـی کنـد: درحالی نیمـی ازواحدهـای نانوایی  
کمشـچه بـه حالـت تعطیلـی در آمـده کـه  20 نوع نـان از 
جمله، نـان جو، نـان رژیمی، نان ماسـت موسـیر، نـان پیاز 

و جعفـری، نـان شـوید، نان 
تنـور سـنتی، نـان خشـک، 
نـان تافتـون و انـواع دیگـر 
در کمشـچه تولید می شـود 
کـه 13 نـوع آن ثبـت ملـی 

شـده اسـت.
وی تاکیـد مـی کنـد: نـان 
کمشـچه کـه  بـا 80 سـال 
قدمـت در اسـتفاده از گندم 
محلـی در تهیـه آرد و خاک 
مخصـوص ایـن منطقـه در 
کیفیـت،  دارای  تنورهـا 
طعـم و مانـدگاری خوبـی 
بود    ایـن روزها حـال  و روز 

خوشـی نـدارد.  
بـا توجـه بـه ایـن گفتـه ها 
از مسـئوالن انتظـار می رود 
حمایـت  شـهر  ایـن  از 

بیشـتری کننـد؛ شـهری کـه توانسـته عالوه بـر اینکـه به 
قطـب تولید نـان کشـور تبدیـل شـود آمـار بیـکاری خود 
 کـه ایـن روزهـا معضـل کل کشـور اسـت را ریشـه کـن

 کند.

قیمت انواع اسکنر

بازار

Avision AD250F ای ویژن

 23,800,000
ریال

 25,600,000
ریال

قاچاق آرد، شهر موفق استان در اشتغال زایی را به چالش کشید؛

تعطیلی نیمی از نانوایی های کمشچه

ایل راه های عشایری استان اصفهان برای کوچ بهاره عشایر به مناطق 
ییالقی بازگشایی و مرمت شد.

 رییس اداره عمران اداره کل امور عشایر اصفهان گفت: مرمت ایل راه های 
عشایری استان از نیمه اردیبهشت آغاز شده بود که به تازگی  برای تردد 

عشایر بازگشایی  و تیغ زنی شده است.
منصور بهمنی افزود:بــرای اجرای این طرح  حــدود 1500 کیلومتر 
مسیرهای کوچ با بیش از  دو میلیارد ریال هزینه مرمت و بازسازی شد.

وی با اشــاره به تصرف بخش هایــی از ایل راه های عشایری،توســعه 
زمین های کشاورزی و نبود مسیر مناســب تردد افزود: عشایر استان 
اصفهان به ناچار از ایل راه های موجود تردد می کنند و بخش قابل توجه 

کوچ آنان از جاده های مواصالتی است.
استان اصفهان بیش از 9605 خانوار عشایری دارد.

معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفت:  تا پایان سال 1395 در استان 
بیش از 12 هزار پروژه به بهره برداری رسید که بیش از 10 هزار میلیارد 

تومان برای آنها هزینه شد.
محمدعلی طرفه اظهار کرد: یکی از سیاست های مهم دولت یازدهم اجرا 

و فعال کردن طرح ها و پروژه های مهم در استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه جایــگاه این پروژه ها در حوزه شــهرداری ها و بخش 
خصوصی قابل توجه است، تصریح کرد: نزدیک به 38 درصد پروژه هایی 
که ذکر شــد توسط 107 شــهرداری اســتان عملیاتی شــد که این 
شهرداری ها وظیفه سرویس دهی به 80 درصد جمعیت ساکن استان 
اصفهان را بر عهده  دارند.معاون عمرانی اســتاندار اصفهان خاطرنشان 
کرد: نزدیک به 40 درصد پروژه های عمرانی توسط بخش خصوصی به 

مرحله اجرا درآمد که نشان از اعتماد این حوزه به دولت است.

 رییس اداره عمران اداره کل امور عشایر اصفهان:

 ایل راه های عشایری استان 
بازگشایی و مرمت شد

معاون عمرانی استاندار اصفهان خبر داد: 

بهره برداری  از 12 هزار 
پروژه در دولت یازدهم

Avision AV620C2 plus ای ویژن

 16,500,000
ریال

 17,900,000
ریال

Avision FB1000N ای ویژن

 2,180,000
ریال

 2,300,000
ریال

در حال حاضر بیش 
از ۲۰ نوع نان از 

جمله، نان جو، نان 
رژیمی، نان ماست 
موسیر، نان پیاز و 

جعفری، نان شوید، 
نان تنور سنتی، نان 
خشک، نان تافتون 

و... در کمشچه تولید 
می شود

کمبود آرد در  کمشـچه این روزها سـوژه خبر رسـانه ها شـده، شـهری  که به واسـطه   کیفیت نـان بسـیار عالی به شـهرت رسـیده بـود و تنهـا نقطه ای از کشـور به شـمار زاینده رود 
می رفت کـه با اشـتغال دوهزار  و ۵۰۰ نفـر از جمعیـت آن در نانوایی، هیچ فـرد بیکاری 

درآن دیده نمی شد.

70درصد بخش اقتصادی 
 کشور از بانک ها 

تغذیه می شود

مشاور استاندار اصفهان در امور مالی گفت: 70درصد اقتصاد کشور به سیستم بانکی و تنها 30درصد به بازارهای سرمایه وصل است.  در حالی که در سایر کشورها این موضوع برعکس 
است.مرادعلی صدر با بیان اینکه دشمن از طریق اختالل در سیستم بانکی درصدد کاهش اعتماد مردم است، افزود: بانک، صندوق امانات نیست؛ بلکه بانک ها، مرکزی برای دریافت 
وجوه و وصول آنها به فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی و عمومی است. صندوق امانات وجه نقدی دریافت می کند، اما فعالیت بانک این موضوع نیست، بلکه وظیفه بانک خلق پول 
است. مشاور استاندار اصفهان در امور مالی، با بیان اینکه حتی در کشورهای پیشرفته بزرگ ترین بانک ها نیز مشکالتی دارند، گفت: 70درصد بخش اقتصادی از طریق بانک  ها و از 
سپرده ها تغذیه می کنند و امکان برگرداندن بخشی از سپرده ها در آن واحد وجود ندارد.صدر با بیان اینکه بانک پارسیان نخستین بانک خصوصی و از نظر منابع مالی نیز جزو موفق ترین 
بانک هاست، ادامه داد: بزرگ ترین تصمیم بانک پارسیان رفع مشکل بانک ثامن الحجج است، این بانک تعهد پرداخت وجوه سپرده  گذاران را برعهده  گرفته و بانک مرکزی منابعی را از 
خود موسسه ثامن الحجج در اختیار این بانک قرار داده است.رییس بانک پارسیان حوزه استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری، با بیان اینکه بانک پارسیان طرح توسعه 150شعبه 

دیگر در استان ها را دارد، اظهار کرد: قرار است در شهر اصفهان شش شعبه دیگر افتتاح کنیم.زکی اظهار کرد: چرخ اقتصاد در هر کشوری به بانک ها وصل است.

روز چهاردهم تیر ماه روز شهرداری و دهیاری ها را 
به تمام شهرداران و دهیاران زحمتکش عرصه تالش و

 سازندگی شهر ها و روستاها به ویژه جناب آقای مهندس 
غالمرضا بابائیان، شهردار کامو و چوگان تبریک و 

تهنیت عرض می نماییم و از خداوند منان برای
 همه این عزیزان سختکوش ،عافیت و

 عاقبت به خیری را آرزومندیم . 

از طرف منتخبین اعضای شورای شهر کامو و چوگان

 از طرف شهردار و شورای اسالمی شهر اردستان به کارکنان شهرداری

نام گــذاری ۱۴ تیرماه به عنوان روز 
»شــهرداری ودهیاری ها« اقدامی ارزنده و 

فرصتی مغتنم است تا از فعالیت های شبانه روزی خادمان 
عرصه های مختلف شهرداری و دهیاری ها قدردانی به عمل آوریم؛ 
این روز فرخنده را به همه فعاالن عرصه مدیریت شهری و روستایی 
تبریک گفته و امیدواریم که در پرتو همکاری های متقابل در سه ضلع مثلث 
مردم، »شــهرداری و دهیاری« و دســتگاه های اجرایی، خدماتی در خور شأن 
شهروندان در عرصه پیشرفت جامعه شهری و روستایی و تحقق سیاست های اقتصادی 

مقاومتی ارائه شود. 
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استمرار در برگزاری؛ مهم ترین رکن جشنواره قلم زرین
بررسی پرونده پنج دوره اخیر جایزه قلم زرین در روزهای منتهی به ۱۴تیر )امروز(، حکایت از آن 

دارد که استمرار در برگزاری، مهم ترین رکن آن محسوب می شود.

در شهر

چهارمین نمایشگاه طراحی معاصر اصفهان در گالری 
سایان برپا شده است. در این نمایشگاه آثاری از ونوس 
آقابزرگ، میالد آیتی،زهره خبازی، نسرین افراسیابی، 
مریــم بصیرت خواه، ســمیره حاج هاشــمی، حمیده 
حقانی، آذین رحمت پناه،فاطمــه رضائی مراد، هاجر 
رهگذر، مریم شــفیعی، میرمی صابر، نسیم صالحی، 
آرزو طالبی، سعید عبده یزدیان، یاسمن عطایی،فروغ 
محمدی،ملیحه مشکل گشا، شهرزاد معین، امیر منفرد، 

شادی ودائی و عاطفه یزدانی نمایش داده شده است.
عالقه مندان بــرای بازدید از این نمایشــگاه می توانند 
تا ۲۱تیرماه ســاعت ۱۸تا ۲۲به گالری سایان،واقع در 
خیابان ابوذر، بن بســت ۳۲)امین(،پالک ۱۷مراجعه 

کنند.

کارگردان ســینما وتئاتر کشور با اشــاره به وضعیت 
سینمای کودک اظهار داشت: فیلم های حوزه کودک 
و نوجوان بایــد لطافت کودکانه داشــته  و با روحیات 
کودکان و نوجوانان منطبق باشند؛ یعنی درواقع فیلم 

برای آنها باشد.
علی قوی تن افزود:در فیلم ها ســعی می کنم به اخالق 
و ظرفیت های بچگانــه توجه کنــم و در آن به دنیای 
کودکان توجــه ویژه ای دارم زیرا فیلــم برای کودک و 
 نوجوان ســاخته می شــود و باید آن موضوع را مدنظر 

قرار دهم.
وی با اشاره به جشنواره فیلم کودک گفت:هدف اصلی 
جشــنواره باید فرهنگی باشد. دهه نخســتی که این 
جشنواره شروع شــد، می توان گفت دوران درخشان 
سینمای کودک بود و این در حالی است که با دوره های 

بعدی بسیار تفاوت دارد.
کارگردان ســینما و تئاتر کشــور بیان کرد: جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان می تواند در رونق و تقویت ژانر 
کودک تاثیرگذار  باشد و به عنوان یک اصل و اساس به 

آن نگاه کرد.
قوی تن خاطرنشان کرد:برای یک ساخت تاثیرگذار در 
ژانر کودک، باید موضوع و سوژه خوبی در نظر گرفت تا 
این فیلم بتواند جنبه آموزش به صورت غیرمستقیم نیز 

به خود بگیرد.

چهارمین نمایشگاه طراحی 
معاصر اصفهان تا 21تیرماه

کارگردان سینما و تئاتر کشور:

هدف اصلی جشنواره باید 
فرهنگی باشد

 بازیگر وکارگردان ایرانی در مورد جشنواره کودک و نوجوان 
اظهارداشت:جشنواره جای فیلم دیدن بچه ها نیست؛ بلکه 
محل رقابت فیلم های ســینمایی در حوزه ای است که آن را 
با نام »جشنواره فیلم کودک و نوجوان« می شناسیم. طبیعتا 
باید بچه ها این فیلم ها را در سینماهای شهرشان ببینند چراکه 

جشنواره نمی تواند جای اکران فیلم کودک را بگیرد.
رامین ناصرنصیر، سازوکار سینمای کودک را مشکل اصلی در 
نداشتن اکران فیلم کودک دانست و خاطرنشان کرد: زمانی 

داشتیم ولی تعطیل شد.
وی افزود: وقتی شــرایط برای تولید و نمایــش این فیلم ها 
فراهم نمی شــود و چرخه آن به صورت معمولی نمی چرخد، 
کسی هم ترغیب نمی شود تا فیلمی بسازد. هرسال وقتی به 
برگزاری جشنواره نزدیک می شویم و حضور فعال خارجی ها 
در این جشنواره بین المللی به چشم می خورد، دو سه فیلم 
سفارشی برای حفظ آبرو ســاخته می شود که همین تعداد 
کم هم اکران نشده و درنهایت بایگانی می شود. حمایت فقط 
در حد برگزاری جشنواره است که متاسفانه بعد هم تبدیل 

به جریان نمی شود.
بازیگر و کارگردان ایرانی، این امر را مشکلی دانست که ریشه 
در نبودن سینمای کودک دارد و گفت: نتیجه آن نمایشی و 
کم تاثیر شدن جشنواره است تا همه بگویند ما وقتی سینمای 
کودک نداریم جشنواره می خواهد روی چه چیزی اثر بگذارد؟

رامین ناصرنصیر بــا تاکید بر اینکه ســینمای ما احتیاج به 
حمایــت دارد، ابراز امیدواری کرد که الاقل چند ســینما یا 
حتی سانس های مشخصی در سال برای اکران فیلم کودک 

اختصاص داده شود.
وی گفت: متاســفانه این اتفاق نمی افتد؛ مگر اینکه »شهر 
موش ها« باشــد که فروش آن تضمین شده است و به همین 
سبب هم آن را اکران می کنند؛ وگرنه کسی حاضر به نمایش 

دادن فیلم های کودک نیست.

رودخانه؛مهم ترین عامل جذابیت اصفهان برای 
ساخت فیلم

این بازیگــر و کارگردان ایرانی، اصفهان را به دلیل داشــتن 
فضاهای مدرن، ســنتی و همچنین معماری قدیم و جدید 
برای ساخت فیلم جذاب دانســت و گفت: وجود رودخانه از 

همه عوامل مهم تر است.
به گفته رامین ناصر نصیر، عالقه مندی مردم اصفهان به فضای 
فیلم وسینما باعث همکاری با عوامل می شود؛ موضوعی که 

در بعضی شهرها نه تنها وجود ندارد، بلکه شهروندان 
آن هم با عوامل ارتباط برقرار نمی کنند وکال در 

مورد هر فیلمی موضع منفی دارند.
وی در مــورد اصفهان افــزود: اصفهان  
یک موزه هنری اســت. قبــل و بعد از 
دوران صفویه چنین بــوده و آن قدر 
شناخته شده اســت که لزومی ندارد 
من توضیحــی دربــاره آن بدهم؛ از 
میدان نقش جهان گرفته تا هزاران اثر 
تاریخی کوچک در گوشه و کنار شهر. 
بازیگر و کارگردان ایرانــی  ادامه داد: 
یک بار هــم اتفاقی از جایــی دیگر رد 

می شــدم و چیزی ســکو مانند، شبیه 
ســنگ قبر دیدم که ۸متر طول داشت.

درباره آن پرســیدم که یک نفرگفت:»این 
مقبره یکی از یاران علمدار امام حسین)ع( 

است که قدی بســیار بلند داشته.« 
گفتم ۸ متر؟بــا لهجه اصفهانی 

پاسخ داد: »نه، ایشون بلندتر 
بودن، انقــده بلند بودن که 
دوالشون کردن و خاکشون 
کــردن!« البته احتماال با 

علم دفنشــان کرده بودند!معتقدم همین چیزهاســت که 
اصفهان را به موزه هنری و مردم شناسی بدل کرده و هرچقدر 
هم بیاییم و ببینیم، آثار دیدنی آن و خرده فرهنگ های ریز 

آن تمام نمی شود.
رامین ناصر نصیر در مــورد کار جدید خود توضیح داد: یک 
مینی سریال۴ قســمتی دارم که راجع به فعالیت های بنیاد 
برکــت در مناطق محروم اندیکا و اللی خوزســتان اســت 
که مناطق فقیرنشــینی هســتند و بااینکه اقدامات خوبی 
هم برای آنها صــورت گرفته، اما هنوز با دیگر 
مکان های کشور فاصله بسیار داشته و 

به حمایت های بیشتری نیاز دارند.
وی در مورد کارهــای خود در 
اصفهان خاطرنشــان ساخت: 
سال ها پیش ســریالی به نام 
»غریبه آشنا« را انجام دادم و 
بعد از آن کاری به نام »همیشه 
راهی هســت«؛ همچنین در 
پشــت صحنه فیلم»عقرب« 
به عنوان منشــی صحنۀ آقای 

افخمی فعالیت داشتم.

کارگردان روسی:

پیام فیلم های ایرانی،انسان دوستی است

 مجید دلبندم و
 دوقلوهایش در یک قاب

از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان و با همکاری دوســتداران گویش و فرهنگ 
انارک،دومین همایش گویش های محلی اســتان اصفهان 

برگزار  می شود.
ساختارشناسی گویش های محلی،ریشه شناسی گویش های 
محلــی، پراکندگــی فضایــی و جغرافیایــی گویش های 

محلی،منبع شناسی گویش های محلی، رسانه نظام آموزشی 
و گویش های محلی، گویش های محلی و هویت ملی، نقش 
گویش های محلی و توسعه گردشگری و همچنین راهکارهای 
حفظ و تداوم گویش های محلی، به عنوان محورهای دومین 

همایش گویش های محلی استان اصفهان اعالم شده اند.
عالقه منــدان مهلت دارند چکیــده مقاالت خــود را تا ۲۰ 

تیرماه و اصل مقاالت را تا ۲۰ مردادماه به نشــانی دبیرخانه 
همایش واقع در اصفهان، خیابان ســلمان فارسی)مشــتاق 
دوم(، ســاختمان اســتانداری، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری اســتان اصفهان ارسال کنند. 
دومین همایــش گوش های محلــی اســتان اصفهان ۱۶ 
شــهریورماه ســاعت ۹ تا ۱۸ در سالن ورزشــی شهرداری 
 انارک واقع در شهرستان نائین، شــهر تاریخی انارک برگزار

 می شود.

دومین همایش گویش های محلی استان اصفهان برگزار می شود

یوری سولودوف کارگردان روس، درجشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در اصفهان درباره علت حضورش در این جشنواره عنوان کرد: حقیقتا 

ایده فیلمی در مورد کودکان به شکل تصادفی به سراغم آمد.
وی در ادامه افزود: یکی از دوستان قصه ای از رابطه اش با فرزند خود 
برای من تعریف کرد که انگیزه اصلی تولید فیلم »سر بزرگ« شد و 

این اثر در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان حضور یافت.
این کارگردان روس یادآور شد:دوســت من و پسر شش ساله اش 
شخصیت های اصلی فیلمنامه من هستند و این اثر تالش و آموزش 
فرزند و پدر طی دوران بزرگسالی و کسب تجربیات زندگی را نشان 

می دهد.
سولودوف تاکید کرد:تالش بسیاری کردم تا بتوانم اتفاقات واقعی را 
به فیلمنامه تبدیل کنم و بسیار از نتیجه نهایی راضی هستم و باور 
دارم که دوستم نیز از دیدن فیلم شگفت زده و خوشحال خواهد شد.

سولودوف درباره شناخت خود از سینمای ایران گفت: من فقط سه 
فیلم ایرانی دیده ام: فروشنده و جدایی نادر از سیمین به کارگردانی 
اصغر فرهادی و فیلم اژدها وارد می شود به کارگردانی مانی حقیقی 
که تاثیر بسیاری بر من گذاشتند و باعث شدند برای دیدن آثار دیگر 

سینمای ایران کنجکاوتر شوم.
وی دراین باره اظهارداشت: ســینمای ایران من را به یاد سینمای 
اتحاد جماهیر شــوروی مــی اندازد که بــه پیام های انســانی و 

روان شناسانه بیشترین اهتمام را داشتند.

تصویری از دوقلوهــای مجید صالحی در فضای مجازی منتشــر 
شده است.

مجید صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون است که به سرعت و پس از 
بازی نقش »مجید دلبندم« مشهور شد. این بازیگر جوان مدتی است 
که صاحب فرزندان دوقلو شده است. یکی از صفحه های هواداران 
بازیگران در اینستاگرام، تصویری از مجید صالحی و دوقلو هایش را 

منتشر کرد که در زیر آن را مشاهده می کنید.

مزایده
پرونــده:  شــماره   139603902127000015 آگهــي:  شــماره   3 /676
9204002127000097 آگهي مزايده مال غير منقول به موجــب پرونده اجرائي به 
شــماره بايگاني 9200099 تمامت چهار و يک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالک ثبتي شماره 265 اصلي واقع در بخش دو ثبتي شهرضا که به موجب 
سند رهني شماره 15597 مورخ 85/04/26 دفتر اسناد رسمي شماره 145 شهرضا 
از طرف غالمرضا نرهء نسبت به نيم حبه مشاع افسانه نرهء نسبت به يک حبه مشاع 
صغري جهانگيري نسبت به دو حبه مشاع داريوش نرهء نسبت به نيم حبه مشاع در 
رهن بانک کشاورزي شعبه شهرضا قرار گرفته و طبق اعالم بايگاني اين اداره بموجب 
سند اجاره شماره 164292 مورخ 1384/09/16 دفتر اسناد رسمي شماره 3 شهرضا 
به مدت ده سال در اجاره بوده که مدت آن به اتمام رسيده و تاکنون فسخ نشده است 
و به علت عدم پرداخت  بدهي بستانکار تقاضاي صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ 
اجرائيه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحي قانون 
ثبت و آئين نامه اصالحــي مربوطه پالک مذکورمورد ارزيابي قــرار گرفته و برابر 
برگ ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري بدين شــرح توصيف و ارزيابي گرديد 
مورد معرفي شده جهت ارزيابي تعداد پنج قطعه به شرح ذيل ميباشد. الف: قطعه اول 
زميني است به مســاحت حدود دو هکتار که تقريبا 5% هکتار آن به صورت ديم در 
سال زراعي گذشته به زير کشت گندم رفته و 1/5 هکتار ديگر حدود ده سال ميباشد 
در آن کشت صورت نگرفته است و داراي آثار تجهيزات آبياري باراني ميباشد. ب: 
قطعه دوم به مساحت حدود يک هکتار داراي آثار تجهيزات آبياري باراني ميباشد و 
در سال زراعي گذشته به زير گشت گندم ديم رفته است که آثار آن در زمين مشهود 
است.پ: قطعه سوم حدود 1/4 هکتار در شيب واقع شــده و فاقد هرگونه آثارکشت 
ميباشد ولي داراي آثار تجهيزات آبياري قطره اي از گذشته است. ج: قطعه چهارم باغ 
سيبي است به مساحت 1/5 هکتار با آب مناسب و سيستم آبياري قطره اي که داراي 
حدود 300 اصل درخت سيب ده تا دوازده ســاله از نوع گلدن و رد ميباشد.د: قطعه 
پنجم باغي سيبي است به مساحت  6% هکتار با آب مناسب و سيستم آبياري قطره 
اي که داراي حدود صد اصل درخت سيب ده ســاله از نوع رد و گلدن مي باشد. هـ: 
مساحت چهار و يک دوم حبه مشاع از کل هفتاد و حبه ششدانگ پالک 265 اصل واقع 
در بخش دو ثبتي شــهرضا حدود 10/9 هکتار ميباشد که مساحت پنج قطعه تشريح 
شده فوق معادل 6/5 هکتار ميباشد و مابقي به مساحت 4/4 هکتار به صورت زمين 
باير است که داراي ارزش چنداني از ديد زراعي و باغي نمي باشد. ي: تامين آب ملک 
توسط دو رشته قنات پنجگانه به ميزان شــش اينچ آب در دور آبياري شش روز به 
ميزان نه ساعت ميباشد کال به مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال ارزيابي شده 
است. و مورد مزايده طبق اعالم بانک بســتانکار فاقد بيمه ميباشد. در جلسه مزايده 
که از ساعت 9 صبح الي 12 روز دوشنبه مورخ 96/04/19 در واحد اجراي ثبت اسناد 
شهرضا تشکيل ميگردد. از طريق مزايده به فروش ميرســد. چنانچه روز مزايده با 
تعطيل پيش بيني نشده اي مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشکيل ميگردد. 
مزايده از مبلغ کارشناسي چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي و به هرکس که خريدار باشد فروخته ميشود طالبين مي توانند قبل 
از تشکيل جلســه از مورد مزايده به آدرس کيلومتر 40 جاده شهرضا سميرم هوک 
ابتداي روســتاي هوک بازديد به عمل آورند الزم به ذکر اســت که کليه هزينه هاي 
قانوني اعم از هزينه ي انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي و ماليات دارائي و عوارض 
شهرداري و بدهي هاي مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير 
هزينه هاي متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد. م الف: 240 يوسفيان مسئول اجراي 

اسناد رسمي شهرضا)639 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103630101712 ابالغنامــه:  شــماره   4 /113
9609983630100061 شــماره بايگانی شــعبه: 960063 خواهان بانک انصار به 
نمايندگی هادی ميرزائی با وکالت محمدعلی رضائی فرزند اصغر دادخواســتی به 
طرفيت خواندگان 1- حســن علی صادقی فرزند محمد و 2- عليرضا شريفی فرزند 
علی اکبر به خواســته مطالبه وجه چک تقديم دادگاه های عمومی شهرستان تيران و 
کرون نموده که جهت رســيدگی به شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تيران 
واقع در استان اصفهان شهرستان تيران ارجاع و به کالسه 9609983630100061 
ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن 1396/05/16 و ســاعت 10 تعيين شــده اســت 
به علت مجهول المــکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب يک نوبــت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دريافــت و در وقت مقــرر فوق جهت 
 رســيدگی حاضر گــردد. م الــف: 115 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان تيران

)172 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/223 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 

خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 145/96 ح 2 وقت رسيدگی ســاعت 5/30 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/5/4 مشــخصات خواهان: يعقوب اسپره فرزند رضا مقيم 
اصفهان خ کهندژ ک 41 کوچه کوثر مشخصات خوانده: سميه علی اکبری خواسته و 
بهای آن: انتقال گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات يک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 
4089 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 

يک( )159 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/226 شــماره: 950914 به موجــب رای شــماره 9509976796302197 تاريخ 
95/11/12 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است 
محکوم عليه محمد امانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
48/800/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/310/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و هزينه نشــرآگهی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چکهای موصوف 93/11/25 با شماره 690178 - 94/2/30 با شماره 
907410 لغايت زمان اجرای حکم در حق محکوم له فاطمــه نيلوفری با وکالت خانم 
فاطمه مظاهری سيچانی به نشــانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع کوثر واحد 908 و 
پرداخت نيم عشر اجرايی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:10388 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()197 کلمه، دو کادر(
ابالغ

شــماره   9610106837002566 ابالغنامــه: شــماره   4 /230
پرونده:9509986837001849 شماره بايگانی شعبه: 952007 ابالغ شونده حقيقی: 
مسعود قائدی فرزند حميد به نشانی اصفهان بهارســتان خ الفت شرقی خ ارم بين خ 
فردوسی و جنت پالک 651 کدپســتی 8143199361 مهلت حضور: از تاريخ ابالغ 7 
روز محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره203 نوع علت حضور: مالحظه نظريه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفيا يا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شــما 
ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم 
خواهد شد. م الف:10376 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  )104 کلمه، 

يک کادر(
ابالغ

شــماره   9610106837002568 ابالغنامــه: شــماره   4 /231
پرونده:9509986837001849 شماره بايگانی شعبه: 952007 ابالغ شونده حقيقی: 
عزيز قائدی فرزند حميد به نشــانی اصفهان بهارستان خ الفت شــرقی خ ارم بين خ 
فردوسی و جنت پالک 651 کدپســتی 8143199361 مهلت حضور: از تاريخ ابالغ 7 
روز، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره203 نوع علت حضور: مالحظه نظريه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفيا يا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شــما 
ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم 
خواهد شد. م الف:10374 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  )104 کلمه، 

دو کادر(
ابالغ

شــماره   9610106794200257 ابالغنامــه: شــماره   2 /238
پرونده:9509986794200149 شماره بايگانی شعبه:950149 ابالغ شونده حقيقی: 
سيد زينل پشــتاميان به نشــانی مجهول المکان تاريخ حضور:1396/06/11 شنبه 
ســاعت: 9/30 محل حضور: اصفهان چهارراه شــيخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف در خصوص دعوی حميدرضا اعتزازيان 
به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در اين شــعبه حاضر شــويد.

م الف:10316 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 
حرم()مجتمع شماره دو()70 کلمه، يک کادر(

اخطار اجرایی
4/250 شماره: 688/95  ح 4 به موجب رای شماره 893 تاريخ 95/08/12 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليهم 1- 
عبداله 2- محمدرضا هردو عليرضايی هردو فرزندان باقر هردو به نشــانی مجهول 

المکان محکوم است به پرداخت مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت دو ميليون و هفتصد و بيست و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 95/5/4 
لغايت زمان اجرای حکم در حق محکوم له محمدجوادصميمی فرزند لطف اله با وکالت 
آقای حسن ســلطانی ايچی به نشــانی اصفهان بخش کرون و عسگران طبقه زيرين 
دفتر 220 عســگران و پرداخت  نيم عشــر دولتی. رای صادره غيابی است. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد، محکوم عليه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:4101 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک()216 کلمه، دوکادر(
اخطاریه

4/251 شــماره پرونده: 21/96 ح 2 نام و نام خانوادگــی: محمدرضا هارونی فرزند 
سهراب محل حضور: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شهر واقع در خ پاسداران 
وقت حضور: دوشنبه 96/5/23 ساعت 6/10 عصر علت حضور به نام خوانده جهت 
استماع شهادت شهود در وقت مقرر در شورا حاضر شويد. م الف: 4094 شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک()65 کلمه، 

يک کادر(
ابالغ رای

4/270 در خصوص دادخواست آقای مهدی دادخواه فرزند محمد با وکالت آقای علی 
رمضانی به طرفيت آقايان 1 - مسعود کريمی فراشــی فرزند خدارضا و 2 – سعيد 
محمودی زاده فرزند پرويز به خواسته مطالبه مبلغ سی ميليون ريال وجه پنج فقره 
چک به شــمارگان 9125/079070 – 07 مورخ 94/12/28 و 9125/079069 – 07 
مــورخ 95/1/28 و 9125/079073 – 07 مــورخ 95/2/28 و 9125/079071 – 07 
مــورخ 95/3/28 و 9125/079074 – 07 مورخ 95/6/28 عهده بانــک ملی ايران به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه . با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
به ويژه تصوير مصدق چکهای مذکور و گواهينامه های عدم امکان پرداخت تنظيمی 
از ســوی بانک محال عليه و با توجه به وجود چکهای مســتند دعوا در يد خواهان و 
امضای خوانده رديف اول در ذيل چکها و امضای خوانــده رديف دوم در ظهر آنها 
و با عنايت به اينکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکميت 
وصف تجريدی بر اوراق تجاری و اماره مديونيت خواندگان و اســتحقاق خواهان 
در مطالبه وجه مذکور و با اســتظهار از اصل اســتصحاب – در مورد اشتغال ذمه 
خواندگان  و اينکه دليلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و با تحصيل نگرديده 
اســت و خواندگان نيز علی رغم وصف ابالغ در جلسه رســيدگی حاضر نشده و به 
نحو ديگری نيز دفاعی به عمل نياورده اند . النهايه دعوی خواهان را وارد تشخيص 
و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی ، 
حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 
و همچنين پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در 
اجرای احکام مدنی ميباشد و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چکهای 
مذکور لغايت زمان اجرای حکم بــر مبنای نرخ اعالمی تــورم بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر 
خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اين شهرستان می باشد . م الف: 5/2/96/255 

گرامی نوش آبادی قاضی شورای حل اختالف آران و بيدگل )370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/271 در خصوص دادخواست آقای مهدی دادخواه فرزند محمد با وکالت آقای علی 
رمضانی به طرفيت 1- خانم سميرا رجبی فرزند بابا  و 2 - سعيد محمودی زاده فرزند 
پرويز به خواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 835448 
مورخ 95/3/25 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه . با عنايت 
به جميع اوراق و محتويات پرونده به ويژه تصوير مصدق چک مذکور و گواهينامه ی 
عدم امکان پرداخت تنظيمی از سوی بانک محال عليه و با توجه به وجود چک مستند 
دعوا در يد خواهان و امضای خوانده رديف اول در ذيل چک و امضای خوانده رديف 
دوم در ظهر آن و بــا عنايت به اينکه امضاهای مذکور مصــون از تعرض مانده و با 
التفات به حاکميت وصف تجريدی بر اوراق تجاری و امــاره مديونيت خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب  در مورد 
اشــتغال ذمه خواندگان و اينکه دليلی مبنی بر برائت ذمه خوانــدگان ارائه اقامه و با 
تحصيل نگرديده اســت و خواندگان نيز علی رغم وصف ابالغ در جلســه رسيدگی 
حاضر نشده و به نحو ديگری نيز دفاعی به عمل نياورده اند . النهايه دعوی خواهان 
را وارد تشخيص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 

آئين دادرسی مدنی ، حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور 
به عنوان اصل خواسته و همچنين پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که 
قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی ميباشد و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چک مذکور لغايت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد . رای صادره غيابی و ظرف 
مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت 
بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اين شهرستان 
می باشد . م الف: 5/2/96/256 گرامی نوش آبادی قاضی شورای حل اختالف آران 

و بيدگل)374 کلمه، 4 کادر( 
اخطار اجرایی

4/272 مشخصات محکوم عليه : مهدی سقايی راوندی فرزند احمد به نشانی مجهول 
المکان مشخصات محکوم له : شهرداری آران و بيدگل با وکالت علی رمضانی فرزند 
جواد به نشانی آران و بيدگل خ شهدا معراج 14 نبش ميدان امام زاده هادی محکوم به : 
به موجب رای شماره 859 تاريخ 95/12/1 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
آران و بيدگل که قطعيت يافته است محکوم عليه محکوم است به پرداخت پنجاه ميليون 
ريال بابت يک فقره چک پست بانک به شــماره 475146 بتاريخ 90/9/25 به شماره 
حساب 1 – 870300205602 – 0866 / 54212652150999/01 بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل 
در حق خواهان صادر می گردد رای صادره غيابی است . هزينه اجرا نيم عشر دولتی 
بر عهده محکوم عليه است .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همين که اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد . م الف: 5/2/96/257 عموزاده شــورای حل اختالف 

شهرستان آران و بيدگل )242 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/269 شــماره صادره: 1396/04/384604 - 1396/4/11 چون تمامی ششــدانگ 
قطعه زمين مزروعی دو رجلی پالک شــماره 685 فرعی از 212 اصلی واقع در طرق 
جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسين شکوهی 
فرزند علی در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 1396/05/10 ســاعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شــد.م الف: 173  عمرانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)147 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970353800497 دادنامــه:  شــماره   4 /275
9509980366101147 شماره بايگانی شعبه: 951366 شکات: آقای پوريا رمضانی 
يسنائی فرزند حسين به نشانی برازنده مجتمع مسکونی بهاران بلوک D ط 4 واحد 3، 
2- آقای مجيد محمدهاشمی حبيب آبادی فرزند حميد به نشانی خ ابوريحان بيرونی 
بلوار ايمان مجتمع امامعلی ط3 واحد 7 متهم: آقای رامتين حسن پور )مجهول المکان 
(اتهام: ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
رامتين حسن پور دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به 1- آقای پوريا رمضانی 
يسنائی فرزند حســين 2- آقای مجيد محمدهاشمی حبيب آبادی فرزند حميد دادگاه 
با عنايت به کيفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
شکايت شــاکيان، گواهی های صادره از پزشــکی قانونی و اظهارات مطلع و ساير 
تحقيقات انجام شــده و عدم حضور متهم برای دفاع از خــود عليرغم ابالغ از طريق 
نشرآگهی و قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده 
و مستندا به مواد 290، 448، 488 ،616، 622، 709، 710، 714، 715 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 به پرداخت مبلغ نيم صدم ديه کامل از بابت ارش حارصه کمر 
و يکصد و بيســت و پنج هزارم درصد ديه کامل از بابت ديه شکستگی به ميزان پنج 
درصد از سطح نمايان دندان خلفی هفت باال در حق شاکی رديف اول و به پرداخت سه 
هزارم ديه کامل از بابت کبودی گونه چپ و ســه هزارم ديه کامل از بابت ارش تورم 
گونه چپ و دو و نيم صدم ديه کامل از بابت حارصه در نواحی سمت چپ سر و سمت 
راست شکم و الله گوش سمت چپ در حق شــاکی رديف دوم در حق شاکی صادر 
و اعالم ميگردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در اين شعبه ميباشد. م الف: 10306 شعبه 112 دادگاه کيفری دو شهر 

اصفهان )112 جزايی سابق()323 کلمه، 3 کادر(

جشنواره

بازیگر و کارگردان ایرانی تاکید کرد:

رودخانه؛مهم ترین عامل جذابیت اصفهان برای ساخت فیلم

اینستاگردی
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فناورانه

محققان دانشــگاه آالباما، به جمع آوری دیتا از طریق هدست های مخصوص 
الکترومغزنگاری موسوم به EEG )ثبت فعالیت های الکتریکی مغز( اقدام کردند.

گیمرها از این هدست ها و با ارسال سیگنال مغزی خود، کاراکترهای بازی را 
کنترل می کنند. هدست های EEG حتی زمانی که بازی نمی کنید، فعالیت های 
مغزی را مانیتور کرده و ثبت می کنند. گیمری که هدســت خود را موقتا نگه 
داشته و اکانتش چک می شود، به راحتی اجازه دسترسی به هکرها را می دهد.

در این تحقیق از 12 نفر خواسته شد تا به وسیله کیبورد، پین کدهای تصادفی 
را همزمان درون یک فایل TXT بزنند. وقتی آنها 200 کاراکتر را وارد کردند، 
الگوریتم ساخته شده  اجازه حدس زدن پسورد صحیح را به سیستم داد که نرخ 
 موفقیت 43/4 درصد ارزیابی شد. نرخ موفقیت در پسوردهای 6 کاراکتری به

 37 درصد رســید. محققــان به دلیل همیــن ضعف امنیتی از ســازندگان 
هدست های EEG خواستند تا کپچا را برای ورود دو مرحله ای تعریف کرده و 

همچنین سیگنال رسانی در مواقع غیر ضروری را حذف کنند.

سرقت پسورد از طریق هک سیگنال های 
مغزی چگونه امکان دارد؟

شاید به زودی در فضا وای-فای 
راه اندازی شود

اخترفیزیکدان ها با توســعه یک فناوری جدید قصد دارند تا امکان استفاده از 
وای-فای را برای مسافرانی که به فضای میان ستاره ای سفر می کنند، فراهم 
کنند.  اخترفیزیکدان،  طرحی را برای ارائه »اتصال اینترنتی بین ســتاره ای« 
با نزدیک ترین همسایه ســتاره ای ما یعنی »آلفا قنطورس« راه اندازی کرده و 
این فناوری در حال حاضر برای ما در دسترس است؛ البته در حال حاضر هنوز 
کسی از این امکان بهره نبرده است.فناوری نوین هیپکه می تواند ما را به این 
فضای میان ستاره ای نزدیک تر کند. این روش از یک پدیده شناخته شده به نام 
»همگرایی گرانشی« استفاده می کند، بدین ترتیب فضای اطراف یک شیء 
عظیم )مانند خورشید( مانند یک ذره بین برای تقویت سیگنال عمل می کند. 
هیپکه برآورد کرده است که یک تلسکوپ حدودا یک متری که در حدود ۹0 
میلیارد کیلومتری از خورشید قرار دارد، می تواند سیگنال را با حداکثر کارایی 
رله کند.این دانشمند بر این باور است که با استفاده از این روش می توان امکاناتی 
که روی زمین در دسترس مردم قرار دارد را در فضای میان ستاره ای نیز فراهم 

کرد و از نزدیک ترین ستاره برای زمین ویدئو فرستاد.

مدل جدید آیفون مجهز به اسکنر سه بعدی چهره انسان است و می تواند برای 
شناسایی مالک گوشی از روش اسکن کردن صورت استفاده کند.

در حال حاضر اپل برای شناسایی هویت مالک هر گوشی از فناوری اسکنر اثر 
انگشت استفاده می کند. برخالف دقت این ابزار، حساسیت و آسیب پذیری 
باالی آن برای برخی کاربران مشکالتی ایجاد می کرد، به گونه ای که با وارد 
شدن ضربه ای مختصر به آیفون با ســقوط آن حتی از ارتفاع کم ممکن بود 
این اسکنر به درستی کار نکند و تعمیر آن هم در خارج از نمایندگی های اپل 

معموال به سادگی ممکن نبود.
منابع مختلف خبری و از جمله بلومبرگ اعالم کرده اند بر اســاس اطالعات 
جدیدی که به دست آمده، آیفون جدید دارای حسگر عمقی پیشرفته ای است 
که با دقت و سرعت بی سابقه ای صورت کاربر را اسکن می کند و در عرض چند 
میلی ثانیه تایید خواهد کرد که آیا کاربر، مالک واقعی گوشی هست یا خیر و 

برای باز کردن قفل آن اقدام می کند.

علمپژوهی

سفر به مریخ و سکونت در سیاره سرخ از ر,یاهای دیرین 
بشر بوده که البته در ســال های اخیر با رشد جمعیت 
و بروز شــرایط بحرانی در محیط زیست زمین، تبدیل 
به یکی از گزینه های اصلی برای نجات نسل انسان ها 

شده است.
در این بین عده ای نیز هســتند کــه معتقدند نه تنها 
انسان به مریخ سفر کرده، بلکه ناسا از دهه های گذشته 
تاکنون مشــغول انتقال کودکان به سیاره مذکور بوده 
و کمپ هایی نیــز برای برده داری در مریخ تاســیس 

کرده است.
یکی از این افراد که سابقه طوالنی در نشر تئوری های 
توطئه دارد، »الکس جونز« مجــری برنامه اینترنتی 
»Infowars« یــا جنــگ اطالعات بوده کــه اخیرا 
موضوع »کلونی های برده داری در مریخ« را دوباره بر 

سر زبان ها انداخته است.
او و دوستانش معتقدند ناسا از 20 سال گذشته تا کنون 
تعداد زیادی کودک را به مریخ فرستاده و این کودکان 
وقتی پا بر سیاره سرخ می گذارند، چاره ای جز پذیرش 

بردگی برای اربابان ثروتمند خود نخواهند داشت.
جالب اینجاست که ناسا هم به شایعات مذکور واکنش 
نشان داده و سخنگوی این سازمان در بیانیه ای اعالم 
کرده:» هیچ انسانی در مریخ حضور ندارد. کاوشگرهای 
فعالی روی این سیاره حضور دارند که پیش از این وجود 
آنها در شایعات مورد شــک و شبهه قرار گرفته بود که 
در اینجا اعالم می کنیم وجود دارند، اما هیچ انسانی در 

مریخ حضور ندارد.«
تاکید سخنگوی ناســا در نوع خود جالب توجه بوده و 
احتماال دست آویز عده ای برای دامن زدن به شایعات 
قرار خواهد گرفــت، اما به هر حال حتــی در صورت 
پذیرفتن ادعای جونز نیز باید به این نکته توجه داشت 
که پرتاب تعداد زیادی فضاپیمای سرنشین دار در طول 
سال های گذشته، آن هم بدون جلب توجه حتی یک 

عکاس تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

آیا ناسا یک سیستم برده داری 
را در مریخ اداره می کند؟

رتبه 5 جهانی ایران در حوزه تولید علم نانو
مدیر کارگروه توسعه سرمایه های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه براساس آخرین 
رتبه بندی ها ایران در تولید مقاالت ISI رتبه پنج دنیا را دارد، گفت: تعداد اختراعات بین المللی 

ما در این حوزه 178 اختراع است که نسبت به تعداد مقاالت منتشر شده بسیار کم است.

 آیفون جدید به جای انگشت 
چهره تان را اسکن می کند

هوش سنج

دو دوست به نام های رامین و روزبه در دو روستا به فاصله 
36 کیلومتر زندگــی می کنند. روزی ایــن دو تصمیم 
می گیرند با هم مالقات کنند. هر دو ســوار دوچرخه می 
شوند و حرکت می کنند. آنها قصد دارند در نیمه راه به هم 
برسند. فرض می کنیم که هر دو با سرعت ثابت 6 کیلومتر 
بر ساعت حرکت می کنند. رامین، یک کبوتر دارد که دقیقا 
همزمان با حرکت خودش، به سوی روزبه و با سرعت ثابت 
18 کیلومتر بر ساعت پرواز می کند. کبوتر به محض اینکه 
به روزبه می رسد بالفاصله )بدون کاهش در سرعت( به 
سمت رامین باز می گردد و به همین ترتیب مرتبا بین این 
دو، پرواز می کند.آیا می توانید بگویید وقتی رامین و روزبه 

به هم می رسند، کبوتر چه مسافتی را پرواز کرده است؟

جواب معمای پین کد : بر اساس اطالعات مسئله، به 
راحتی پین کد قابل محاســبه است. بر همین اساس، 

پاسخ معما برابر با 746۵8 است.

  معمای شماره 2177

  جواب معمای شماره 2176

 AccuBattery  بــی تردید یکی از کارآمدترین اپ های 
آنالیز باتری در اندروید محسوب می شود، حتی کارآمدتر 

و دقیق تر از تنظیمات خود سیستم عامل.
به غیر از شارژ باتری به میزان 80 درصد )که البته می توانید 
 AccuBattery ،)این میزان را به دلخواه باال و پایین ببرید
کارهای مفیدتری هم انجام می دهد. نمایش تاثیر مقدار 
شارژ بر سیکل های باقی مانده از شارژ باتری یکی از آنهاست. 
با این خصوصیت کاربردی می توانید دقیقا بفهمید که شارژ 

100 درصد با 80 درصد چه تفاوتی با هم دارند.
اما یکی دیگر از قابلیت های خوب AccuBattery آنالیز 
دقیق مصرف باتری اپلیکیشن هاست. دقت این آنالیز به 
قدری باالست که می تواند میزان مصرف باتری هر اپ در 
ساعت را بر حســب میلی آمپر و به صورت درصدی هم به 
نمایش درآورد.گاهی اوقات شــارژری که از آن برای شارژ 
باتری استفاده می کنید ممکن است دچار مشکل شده باشد. 

مزیت دیگر AccuBattery این است که با نمایش سرعت 
شارژ شدن باتری، شما را از سالم بودن شارژر یا وجود عیب 
در آن آگاه می کند؛ البته برای تشخیص این موضوع احتماال 

باید دو سه شارژر مختلف را امتحان و با هم مقایسه کنید.
در نهایت محاسبه زمانی که موبایل شما در حالت »خواب 
عمیق« )یکی از خصوصیاتی کــه در اندروید ۵,0 معرفی 
شد( بوده هم یکی دیگر از خصوصیات خوب این اپلیکیشن 
به شــمار می آید. در حالت خواب عمیــق، مصرف باتری 
 اســمارت فون به حداقل می رســد. به لطف این قابلیت 
AccuBattery  می توانیــد عواملی که مانع ورود گجت 
به این حالت می شــوند را هم شناسایی کنید.توصیه می 
کنیم که اگر به ســالمت باتری موبایل تــان اهمیت می 
دهید، از کنار اپلیکیشــن AccuBattery راحت عبور 
   goo.gl/L98aYD نکنید و این اپلیکیشن را از این آدرس 

دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپAccuBattery؛

راهکاری برای حفظ سالمت باتری در گجت های اندرویدی

اطالعات کارمندان گوگل فاش شد
پس از هک یک شرکت مسافرتی، اطالعات شخصی و مالی کارمندان 
گوگل فاش شده است. دلیل این نشــت اطالعاتی نیز هک شدن 
شرکت مســافرتی اســت که تمام فعالیت های رزرو  سفر  را برای 
کارمندان گوگل انجام می دهد.  در همین راستا گوگل به کارمندان 

خود و دولت ایالتی کالیفرنیا این هک را اعالم کرده است.
هکرها نام، اطالعات تماس و کارت هــای اطالعاتی کارکنان این 
شرکت را ســرقت کرده اند. چون این اطالعات به طور مستقیم از 
شرکت گوگل سرقت نشده و به نظر نمی رســد هدف از این اقدام 
هکرها، حمله به شرکت بوده است.   اطالعات کارمندان این شرکت 
در اوایل سال جاری دزدیده شده و  شرکت در 16 ژوئن این رویداد 

را به مقامات اعالم کرد.
به دلیل این نشــت اطالعات اکنون گوگل دو سال خدمات رایگان 
محافظت از هویت و رصد اعتبارات را به کارمندان خود ارائه می کند.

ال جی از نسل چهارم تبلت میان رده 
8.0  اینچی خود رونمایی کرد

ال جی از نسل چهارم تبلت میان رده 8,0 اینچی خود با رزولوشن 
فول اچ دی رونمایی کرد. قدرت این دستگاه را پردازنده 8 هسته ای 
اســنپدراگون 43۵ با فرکانس 1,4 گیگاهرتــز تامین می کند و از 

نمایشگر 8,0  اینچی با رزولوشن فول اچ دی بهره می برد.
2 گیگابایــت رم، 32 گیگابایت حافظه داخلی بــا امکان افزودن 
کارت حافظــه خارجی، دوربین اصلی و جلویی ۵ مگاپیکســلی و 
سیســتم عامل پیش فرض اندروید نوقا 7,0 مشــخصات فنی این 
دستگاه را تشکیل می دهند. این تبلت دارای ابعادی برابر با216/2 
در 127,0 در 6/۹ میلی متر بوده و 2۹0 گرم وزن دارد. این شرکت 
در بازاریابی خود به وزن پایین این محصول و راحتی حمل آن توسط 

بانوان و افراد جوان تاکید می کند.
این دیوایس 30۵ دالر قیمت داشته و در کشور کره جنوبی از طریق 

LG U Plu با رنگ قهوه ای تیره قابل خریداری است.

توییتر از کاربران می خواهد که 
اخبار جعلی را نشانه دار کنند

توییتر عالقه مند اســت که افرادی را به کار گیرد تا از خدمات آن 
استفاده کرده و در واقع توییتر را اداره کنند.

در صورتی که تاکنون در شــبکه توییتر نبوده اید، در توضیح این 
شبکه اجتماعی باید گفت که شبکه ای پر از شگفتی است و یکی از 
مشکالت آن، وجود و رشد اخبار جعلی است. اخبار جعلی مشکالت 

زیادی را برای رسانه های مختلف ایجاد کرده است.
به تازگی گزارشی در واشنگتن پست نشان داد که مدیریت توییتر 
در پی آن است که این امکان را به کاربران خود بدهد و نشان دهند 

چه اخباری جعلی است و کدام اخبار جعلی نیستند.
این برنامه توییتــر می تواند خیلی خوب یا خیلــی بد پیش برود. 
واشنگتن پست، گزارش خود را از دو منبع نزدیک تهیه کرده است 
اما هیچ یک از این دو منبع، تضمینی برای پیش بینی خود نداده اند 

چون ممکن است هر کدام از این پیش بینی ها اتفاق نیفتد. 
در گزارش واشنگتن پست آمده است: »این قابلیت که در مراحل 
اولیه خود قرار دارد و ممکن اســت هیچ گاه منتشر نشود، بخشی 
از نزاع عظیم این شرکت در برابر سوءاســتفاده گسترده از پلتفرم 
توییتر اســت و مانند یک زبانه کوچک در منوی کشویی در کنار 
توییت ها ظاهر می شود. توییتر درگیر مشکالت و مسائل بسیاری 
نظیر حساب های جعلی و گسترش پیام های خودکار و داستان های 

دروغین می باشد.« 

گوشی Meizu A5 به بازار عرضه شد
گوشی میزو ای Meizu A5( ۵( محصول اقتصادی و ارزان قیمت 
کمپانی چینی  است که به تازگی به بازار عرضه شده است.گوشی 
میزو ای ۵ نسل بعدی محصوالت سری A این شرکت سازنده 
گوشی هوشمند است که به تازگی معرفی شده و در پشت ویترین 
فروشگاه ها قرار گرفته است. مشخصات این اسمارت فون در 
وب سایت میزو قرار گرفته و خبر از محصولی قدرت گرفته از پردازنده 
 HD با صفحه نمایش ۵ اینچی MT6737 هشت هسته ای مدیاتک
می دهد.میزو A5 دارای 2 گیگابایت رم بوده و حافظه داخلی آن 
16 گیگابایتی  است. دوربین اصلی این موبایل 8 مگاپیکسلی بوده 
و در صفحه جلو نیز دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی جا خوش کرده 
است. ابعاد گوشی جدید میزو 144 در 70/۵در 8/3 میلی متر است 
و با احتساب باتری 3060 میلی آمپر ساعتی، وزنی معادل 140 
 گرم دارد. این محصول همچنین دارای گزینه های اتصالی شامل
 4G VoLTE، وای فای a/b/g/n 802,11 و بلوتوث 4/1 است.

موبایل ارزان قیمت میزو در رنگ های مشکی، طالیی و نقره ای و 
با قیمت 6۹۹ یوان چین، معادل 10۵ دالر آمریکا، در بازار کشور 
مبدأ عرضه شده است. کاربران از هم اکنون می توانند با مراجعه 
به وب سایت شرکت سازنده، گوشی میزو ای ۵ را سفارش داده و 

خریداری کنند.

شرکت علی بابا اسپیکری هوشمند 
مشابه آمازون اکو می سازد  

علی بابا فروشگاه محبوب در جهان و چین، قرار است به زودی به جرگه 

تولیدکنندگان دیوایس هایی مشابه آمازون اکو بپیوندد. این کمپانی که 
به آمازون چین مشهور است، در فکر تولید اسپیکر هوشمندی بوده تا 

گوی رقابت را از شرکت آمازون برباید.
 اسپیکر آینده این شرکت به ویژگی هایی همچون بهره مندی از امکان 
خرید صوتی از Taobao و Tmall که هردو پلتفرم اختصاصی توزیع 
موسیقی این کمپانی هستند، مجهز خواهد بود. علی بابا درصورتی که 
رسما به عرصه تولید دیوایس ها  وارد شود، قطعا یکی از مدعیان بازار 
و رقیب شرکت هایی همچون آمازون، گوگل، اپل و... خواهد بود. هنوز 
هیچ گونه اطالعاتی از این اسپیکر هوشمند منتشرنشده، اما احتمال 
می رود که این کمپانی قدرتمند چینی هفته آینده اطالعات کامل تری 

از این دیوایس منتشر کند. 

درادامهبهمعرفیگوشیهاییمیپردازیمکهبهزودیبهبازارایرانراهپیداخواهندکردوپشتویترینمغازههاآنهارامشاهدهخواهید.

8گوشی عالی که به زودی وارد بازار خواهند شد

Xperia X Per�اکسپریا ایکس زد اس ســونی همانند 
formance هیچ گاه قرار نیســت به صورت رسمی وارد 
بازار ایران شــود. با این وجود احتمال ورود غیر رسمی این 
گوشی بدون پشتیبانی وجود دارد. در صورت عدم فروش و 
Xperia X Perfor�استقبال آن در بازار، سرنوشتی مشابه 

mance خواهد داشت که پس از گذشت زمان اندکی در 
بازار کمیاب خواهد شد؛ البته جای هیچ گونه نگرانی  وجود 
 ندارد؛ چرا که چندی پیش پرچمدار جدید ســونی یعنی

 Xperia XZ Premium به صورت رســمی وارد بازار 
کشورمان شده و خریداران می توانند پرچمدار جدید سونی 
را خریداری کنند یا مدل قبلی یعنی Xperia XZ  را با قیمت 

ارزان تر در سبد خریدشان قرار دهند.

پیش از معرفی رسمی آنر 8 پرو به نظر می رسید 
با یک گوشی میان رده قدرتمند از برند آنر مواجه 
شویم، اما پس از اینکه این گوشی برای اولین بار 
در چین با نام Honor V9 معرفی شــد متوجه 
شــدیم آنر 8 پرو یــک پرچمدار اســت نه یک 

میان رده قدرتمند.
 این گوشی در بازار چین با رم 6 و حافظه داخلی 
 128 گیگابایتــی عرضــه می شــود کــه نــام

 Honor V9 را یدک می کشــد، اما هوآوی )یا 
بهتر بگوییم آنر( نام Honor 8 Pro را برای بازار 
جهانی در نظر گرفته اســت و حافظه داخلی و رم 
 آن را به ترتیب به 64 و 4 گیگابایت کاهش داده 

است.
  حــدود دو ماه گذشــته تعــداد محــدودی از 
Honor V9 با رام چینی به صورت غیر رســمی 
وارد بازار کشورمان شدند که به دلیل قیمت باال 
 و رام چینی که داشــتند آنچنان مورد استقبال 

قرار نگرفت. 
 پیــش بینــی می شــود بــه زودی شــاهد 
 ورود  Honor 8 Pro بــه بــازار کشــورمان 

باشیم.

Sony - Xperia XZs

مدتی پیش سری 2017 گوشــی های میان رده پرطرفدار 
 سامســونگ J3, J5 و J7 بــه صــورت رســمی معرفی

 شدند. 
چند روز گذشته شاهد ورود J5 )2017( به بازار کشورمان 
بودیم که فعال با قیمت نســبتا باالیی به فروش می رســد. 
پیش بینی می شود دو عضو دیگر یعنی J3 و J7 سری 2017 

به زودی وارد بازار کشورمان شوند. 

 Galaxy J7 (2017( 
 Samsung - Galaxy J3 (2017(

یکی از بهترین گوشی ها در زمینه دوام باتری طی چند سال 
اخیر ال جی ایکس پاور بــود. صاحبان ایکس پاور با یک بار 
شارژ می توانند چند روز بدون نیاز به شارژر مجدد با خیال 
راحت از گوشی خود استفاده کنند، اما ال جی چندی پیش 
 X Charge و X power2 نسل جدید این گوشی را با نام
معرفی کرد. آن طور که ال جی گفته X power2 دوام باتری 
بسیار بهتری نسبت به مدل قبلی دارد و باتری جدید 4۵00 
میلی آمپری را جایگزین باتری 4100 میلی آمپر کرده است.

LG - X power2

دو گوشــی Nova و Nova Plus هوآوی سال پیش با 
استقبال خوبی در بازار آسیا مواجه شدند. 

همین موضوع باعث شد تا این شرکت به فکر عرضه نسل 
دومشان بیفتد. Nova 2 و Nova 2 Plus نسبت به نسل 

گذشته پیشرفت پیدا کرده اند. 
دوربین اصلی هر دو مدل از لنــز دوگانه بهره می برند و با 
رنگ های زیبایی وارد بازار خواهند شد. احتماال نوا 2 زودتر 

از نوا 2 پالس به بازار کشورمان راه پیدا کنند.

Nova 2 Plus و Nova 2

مدتی پیش شاهد ورود نسخه جهانی نوکیا 6 و نوکیا 3 به  
بازار کشور بودیم. نوکیا 6 اکنون نیز به ثبات قیمت  رسیده 
و نوکیا 3 نیز به تازگی وارد بازار شــده ،به هر حال به زودی 
شاهد عرضه گوشــی های جدید نوکیا به صورت رسمی با 
گارانتی معتبر خواهیم بود و به همیــن دلیل نمی توان از 
نوکیا ۵ چشم پوشی کرد. نوکیا ۵ گوشی میان رده نوکیاست 
و جایگاهش همان طور کــه از نام آن پیداســت از لحاظ 
سخت  افزاری میان نوکیا 3 و نوکیا 6 قرار می گیرد. به زودی 

شاهد ورود نوکیا ۵ به بازار ایران خواهیم بود.

Nokia - 5

Huawei - Honor 8 Pro
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يادداشت
لغو مجوز فعالیت یک موسسه کاریابی در خمینی شهر

مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: براساس 
آیین نامه انضباطی موسســات کاریابی غیر دولتی، مجوز کاریابی غیر دولتی »فرصت ســازان 

سپاهان« به دلیل نداشتن  فعالیت لغو شد.

اخبار

ريیس دادگستری گلپايگان:

میانگین تشکیل پرونده قضائی در 
کشور باالتر از میانگین جهانی است

رییس دادگســتری گلپایگان گفت: میانگین  تشکیل پرونده در کشورهای درحال پیشرفته، گلپايگان
۶۰ پرونده و در کشورهای توسعه یافته ۳۰ پرونده در ماه است؛ ولی 

در کشور ما ۲۰۰ پرونده در ماه تشکیل می شود. 
حجت االسالم سیدحسین حســینی وردنجانی در جلسه شورای 
اداری گلپایگان اظهارداشــت: مؤلفه ها و شــاخصه های سیاست 
دستگاه قضائی اقتدار و قاطعیت اســت و این دستگاه با قاطعیت 

تمام، در احقاق حقوق مظلومان و مردم می کوشد. 
وی گفت: رضایت نســبی از امنیت قضائی شهرستان گلپایگان، 
مرهون تالش  و زحمات طاقت فرســا و متعهدانه دستگاه قضائی 
و مجموعه دادگستری گلپایگان است. حسینی وردنجانی افزود: 
سال گذشــته ۲۲ هزار و ۹۷۷ پرونده به دادگســتری گلپایگان، 
 وارد و از این تعداد، به ۲۳ هزار  ۳۷۹ مورد پرونده رســیدگی شده 

است. 
رییس دادگستری خاطر نشان کرد:  ســال گذشته ۴هزار و ۵۰۰ 
پرونده در شورای حل اختالف، تشــکیل و در مجموع به ۲۷ هزار 
 پرونده در دادگســتری و شــورای حل اختالف رســیدگی شده

 است. 
وی به موضوع تشکیل پرونده در سال جاری پرداخت و گفت: ۲۳ 
هزار پرونده در فروردین ماه، ۲۳هزار پرونده در اردیبهشــت ماه و  
۲۴ هزار پرونده در خردادماه در زمینه کیفری، اختالف خانوادگی، 
تصادفات، اختالفات مالکیتی و چک بالعوض تشکیل شده است. 
حســینی وردنجانی، آمار باالی ورودی پرونده  در دادگســتری 
گلپایگان را به دلیل عــدم توجه به مســائل اجتماعی و امنیتی، 

اقتصادی و فرهنگی شهرستان اعالم کرد.

دادستان گلپايگان خبر داد:

خرید احشام از روستاهای گلپایگان 
با اسکناس جعلی

دادستان گلپایگان گفت: روستائیان احشام خود  را به افراد معتبر و آشنا بفروشــند؛ چرا که به گلپايگان
تازگی افرادی به خرید حشم با اسکناس های جعلی از روستائیان 
 اقدام می کنند؛ به ویژه از مســن ترها یا کســانی که دام تک رأس 

دارند.
نجفعلی علیان اظهارکرد: روســتائیان احشــام خــود را به افراد 
شناخته شده بفروشند؛ چرا که به تازگی افرادی اقدام به خرید حشم 
با اسکناس جعلی از روستائیان به ویژه پیرمرد پیرزن ها و افرادی 

می کنند که دام تک رأس دارند.
دادستان گلپایگان از شناسایی سه فقره سرقت باندی از احشام در 
سال ۹۵ با اعضای بیش از چهار نفر خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی 
از این پرونده ها متعلق به ســال ۹۳ که با دزدیده شدن چوپان به 

همراه گله اش مرتبط بود، مختومه شد.
وی با اشــاره به این نکته که هیچ کدام از افراد دســتگیر شــده 
بومی نبودند، عنوان کرد: این افراد به صورت گســترده در مناطق 

شهرستان دست به سرقت می زدند.

با مسئوالن

به گزارش خبرنگار روزنامه زاینده رود   اردستان
در شهرســتان اردســتان، مسئول 
کمیســیون امور بانوان و خانــواده فرمانــداری این 
شهرســتان، اهم برنامه های هفته حجــاب را در این 
شهرستان اعالم کرد و گفت: هفته حجاب و عفاف از 1۷ 
لغایت ۲۳ تیرماه، با شــعار »حیا، عفاف، حجاب؛ ندای 
فطرت و تعالی اجتماعی« و روزشــمار مشخص برای 
اســتحکام بنیان خانواده اســالمی و مقابله با تهاجم 

فرهنگی برگزار می شود.
منصوره آدم یار عنوان کرد: برگزاری راهپیمایی حجاب، 
برپایی نمایشــگاه عکس و پوســتر با موضوع حجاب، 
نشست تخصصی طرح موضوع در حلقه های صالحین، 
مسابقه کتابخوانی، کوه گشت، تشویق بانوان محجبه 
ادارات، برپایــی کارگاه علت پذیرفتــن حجاب برای 
دانش آموزان، فضاسازی و تبلیغات محیطی، از مهم ترین 
برنامه های پیش بینی شده برای این هفته در شهرستان 

اردستان است.
وی در پایان تصریح کــرد: ابالغ برنامه های اختصاصی 
1۶ دستگاه دولتی به نمایندگان جهت اجرا، از آخرین  

برنامه های این هفته است.

 اعالم برنامه های هفته حجاب 
و عفاف در اردستان

امید حفیظــی کمبود نیــرو و کارمنــد اداری، ورود باالی 
پرونده هــا مخصوصا پرونده هــای کیفری و عــدم آگاهی 
مردم نسبت به مســائل حقوقی را سه مشکل بزرگ و عمده 
دادگستری فالورجان دانست و اظهار کرد: باید نسبت به این 
مسائل دقت نظری صورت گیرد که در این زمینه نقش رسانه 

نیز می تواند پر رنگ باشد.
وی با اشاره به ورود ۴۰ هزار پرونده به دادگستری فالورجان 
در ســال گذشــته اضافه کرد: مطالبه طلب، طالق، مطالبه 
مهریه و خسارت با بیشــترین آمار در صدر عناوین حقوقی 
قرار دارد و در دعاوی کیفری، توهین در رتبه اول  و تصادفات 
جرحی، ضرب و جرح عمدی، مواد مخدر و سرقت، به ترتیب 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
حفیظی همچنین با اشاره به  این موضوع که دادگستری باید 
ملجأ ستمدیدگان باشــد، اذعان کرد: آمار صلح و سازش در 
شهرستان به نسبت کم است اما در شعبه های حل اختالف 
این میزان قابل توجه بوده و اگر آن را به آمار کلی دادگستری 
اضافه کنیم عدد قابل دفاعی به دســت خواهد آمد. اما هیچ 
اقدام عملی از سوی دولت برای حمایت از این قانون مصوب 
مجلس در سال ۹۴ در رابطه با شورای حل اختالف صورت 

نگرفته و این در حالی است که بسیاری از اعضای آن در سطح 
شهرستان و کشور کمک شایانی به دادگستری می کنند.

وی ادامه داد: در شورای حل اختالف شهرستان در سال ۹۵ 
حدود هفت هزار و 1۹۳ پرونــده، وارد و حدودهفت هزار و 
۴8۷  پرونده نیز مختومه شده است که برای رسیدگی عدد 

قابل مالحظه ای است.
رییس دادگســتری فالورجــان در ادامه، بــه اولویت های 
دادگستری در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت 
ما کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی 
مردم است؛ شاید یک قسمتی از این مسئله به ما مربوط شود 
اما قسمت عمده ای از آن نیز با نیروی انتظامی مرتبط است 

که این احکام را به اجرا در آورد.
وی دربــاره قســمتی از تجاوزهایی که به حریــم رودخانه 
در شهرستان فالورجان شده اســت نیز اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین پرونده های دادگســتری در چند ســال گذشته 
همین مسئله بوده است که در حال حاضر روند اداری خود را 
طی می کند اما در برخی موارد نهادهای مربوطه در سالیان 
گذشته مجوزهایی صادر کرده اند که غیر قانونی بود و همین 
امر موجب اعتراض کسانی شــده است که حریم رودخانه را 

گرفته اند.
حفیظی ادامه داد: طبق نقشــه های سازمان آب منطقه ای، 
این زمین ها در حریم رودخانه قرار گرفته است و از نظر اداره 
ثبت، صدور سند برای آنها ممکن نیست. مالکان ادعا کرده اند 
که از این زمین ها سند دارند اما طبق قانون بعد از انقالب این 
زمین ها جزو انفال محسوب شده و اگر هم سندی برای آنها 
قبال صادر شده باشد، باطل است؛ البته اصل مطلب این است 
که سازمان آب منطقه ای باید بیاید و دعاوی حقوقی کند که 

تاکنون این مهم صورت نگرفته است.
وی در مورد فعالیت های دو قرض الحســنه بزرگ و قدیمی 
شهرستان که با مشکالتی مواجه شده اند نیز خاطر نشان کرد: 
یکی از این دو صندوق که در مرکز شهرستان قرار دارد با کادر 
مدیریتی خوب و امین در حال رسیدگی به درخواست های 
مردم بوده و مشــکالت آنها نیز مدیریت شده و در حال رفع 
است؛ ولی درخصوص صندوقی که در یکی از روستاهاست، 
با توجه به عدم مشاهده حســن نیت در بین هیئت مدیره و 
هیئت موسس، به نظر می رســد با مردم با صداقت صحبت 

نشده است.
رییس دادگستری شهرستان فالورجان، همچنین موضوع 
ارتقای اطالعات حقوقی مردم را یکی از ضروریات دانســت 
و گفت: شاید ساده ترین موضوعی که در این رابطه می توان 
به آن اشاره کرد این است که اگر کسی خواست یک معامله 
ســاده انجام دهد، حداقل از اطالعات حقوقی کافی در آن 
زمینه برخوردار باشــد و قوانین را بداند کــه در حال حاضر 
عدم آگاهی یکی از دالیلی اســت که موجب بروز مشکالتی 
در جامعه بخصوص در اصناف شــده است. وی درخصوص 
فعالیت هــای دادگســتری در زمینه مبارزه بــا مواد مخدر 
تصریح کرد: در این زمینه با توجه به همکاری های شــبانه 
روزی دستگاه های مختلف در قالب طرح کرامت، امروز می 
توانیم ادعا کنیم که پاتوق های استعمال مواد مخدر که قبال 
معتادان به صورت جمعی از بیرون شهرستان در آنها حاضر 
می شدند تعطیل شده است و مکان هایی که به این صورت 
بوده اند طبق قانون به نفع دولت جمع خواهد شد. حفیظی 
در تکمیل صحبت خود گفت: قانونگذار از سال ۹۲ و متعاقب 
آن از ســال ۹۴ تغییراتی در سیستم قضائی ایجاد کرد که از 
مهم ترین این تغییرات این بود که یک سری از جرایم سبک را 
در صالحیت خود محاکم قرار داد؛ مانند همین مسئله عفاف 
و حجاب که برای برخورد با آن نیاز به حکم دادستان نیست 
و ضابط دادگســتری مانند نیروهای بسیج، به عنوان ضابط 
خاص و نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام، می توانند با این 
مسئله برخورد کرده و فرد متخلف را به دادگستری معرفی 

کنند. ما طبق قانون با فرد متخلف رفتار خواهیم کرد.

ريیس دادگستری شهرستان فالورجان  با اشاره به  راه اندازی طرح ثبت نام سامانه الکترونیکی   فالورجان  
با عنوان »سنا« افزود: حدود ۲6 درصد از ابالغ های دستگاه قضائی از طريق اين سامانه انجام 
می شود و همین امر روند مراجعه و سرعت انجام را در بین ارباب رجوع و دادگستری تسهیل کرده که بسیاری از 

مشکالت نیز با اين سامانه رفع شده است.

ريیس دادگستری فالورجان:

شهرستان فالورجان از پاتوق های مواد مخدر پاکسازی شد

برداشت آلبالو از هزارو ۲۷ هکتار باغ   اصفهان
بارور استان اصفهان آغاز شد.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
اصفهان، وســعت باغ های آلبالوی این استان را هزار و 
1۴۹ هکتار بیان کرد و گفت: 1۲۲ هکتار از این وسعت، 

نهال و بقیه بارور است.
احمدرضا رییس زاده عملکرد این محصول باغی را در هر 
هکتار شش وســه دهم تن بیان و پیش بینی کرد که تا 
مرداد، شش هزار و ۵۰۰ تن آلبالو با ارقام مجاری، گیسی 
و بومی از باغ های این استان برداشت شود. وی تولید این 
محصول باغی را 1۴درصد بیشتر از پارسال پیش بینی 
کرد و گفت: خمینی شــهر ، نجف آباد ، 
فالورجان، شهرضا،اصفهان،سمیرم 
وکاشان، عمده شهرستان های 
تولید کننــده آلبالــو در 

استان اصفهان هستند.

آغاز برداشت آلبالو از بیش از 
هزار هکتار باغ بارور

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100350603496 ابالغنامــه:  شــماره   4 /237
9509980350600978 شــماره بایگانــی شــعبه: 951165 خواهان شــهرداری 
اصفهان دادخواســتی به طرفیت خوانــدگان علیرضا بحرینیان و مهــدی باهنر به 
خواسته مطالبه خســارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
9509980350600978 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/06/25 و ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردد. م الف: 10360 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)175 کلمه، دو کادر(
اجراییه

شــماره    9610426793600063 اجراییــه: شــماره   4 /214
پرونده:9509986793601446 شماره بایگاني شعبه:951459 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096793600460 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793600027 محکوم علیه احمدرضا حمامیان فرزند غالمعلي به نشاني 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
)به شماره هاي 2360/839963 به تاریخ 1392/09/25 به مبلغ 10/000/000 ریال به 
عهده بانک تجارت 2360/839961 به تاریخ 92/05/10 به مبلغ 15/000/000 ریال به 
عهده بانک تجارت و مبلغ 765/000 ریال بابت هزینه هاي دادرسي و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاي موصوف 
)92/09/25، 92/05/10( در حق محکوم له حســام محمــدزاده فرزند صفرعلي به 
نشاني اصفهان خ اپادانا دوم پالک 110 با وکالت مستوره محمدزاده فرزند صفرعلي 
به نشاني اصفهان بلوار آیینه خانه جنب مسجد النبي )ص( ساختمان آئینه پالک 60 
دفتر وکالت آقاي هوشنگ جعفري قوام آبادي صادر مي گردد به انضمام نیم عشر 
دولتي. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدنــي(. 2-ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 
4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، 
حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون 
کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مي شــود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 10325 شعبه 

6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک()456 کلمه، 5 کادر(
ابالغ 

4 شــماره درخواســت: 9610466836800019 شــماره پرونــده:  /218
9509986836801004 شماره بایگانی شــعبه: 951118 خواهان بنفشه حسن پور 
اصیل فرزند ناصر دادخواستی با کالسه بایگانی 951118 به طرفیت خوانده مسعود 
رحمانی فرزند محمود به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که 
جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت 
گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت به معرفی یک نفر 
از اقارب خود که متاهل بوده و حداقل سی سال داشــته و آشنا به مسایل شرعی و 

خانوادگی و اجتماعی باشــد بعنوان داور اقدام نماید. م الف: 10370 شعبه 8 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی()168 کلمه، دو کادر(

ابالغ
4/219 پیشــنویس آگهی ابالغ شــکایت ابراهیم نائبیان علیه عباس جعفری به اتهام 
خیانت در امانت از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960327 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابربن عبداله انصاری جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. م الف: 10315 شعبه 21 دادسرای عمومی و 

انقالب )مجتمع شماره سه()116 کلمه، یک کادر(
ابالغ

4/220 شــماره: 95/141713/110200/117 - 96/4/2 آگهی ابالغ به آقای مهرشاد 
میرلوحی نظر به اینکه آقای مهرشاد میرلوحی به اتهام تحریق عمدی خودرو حسب 
شکایت آقای شعبانعلی آقا زمانی فرزند حسن تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظــرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 10385 شعبه 29 دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )109 کلمه، یک کادر(
مزایده

4/222 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه و 10/96 مدنی ش که به موجب آن آقای مجتبی 
قادر زاده فرزند اصغر محکوم است به پرداخت مبلغ 69/271/400 ریال در حق آقای 
احمد مالکی فرزند عهدگل بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و کارشناســی با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجرای مفاد 
اجرائیه برنیامده فلذا ملک توقیفی به شــماره ثبتی 9815 معرفی شــده توسط آقای 
اصغر قادرزاده را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره 9815 به شماره ملک 1/8353 یک باب دکان واقع 
در کوی راهمیان اردســتان یک اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان با 
مســاحت حدود 34 مترمربع و کاربری تجاری میباشد که در آن ساختمان دو طبقه 
شــامل طبقه زیرزمین و همکف جمعا به مســاحت 68 متر مربع بنا شده ساختمان 
دارای انشعاب برق و آب و گاز به صورت اشتراکی می باشد که قدمت آن حدودا 20 
سال است و مالکیت آن بنام اصغر قادر زاده میباشد ارزیابی شده توسط کارشناس 
رســمی به مبلغ 292/000/000 ریال متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در 
جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهی شده 
مالحظه نمایند مال فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نماید برنده مزایده باید کل بهای مزایده را فی المجلس به عنوان ســپرده به قســمت 
اجرا تسلیم نماید.تاریخ مزایده: 96/04/31 ساعت 9 صبح مکان واحد اجرای احکام 
حقوقی دادگستری اردستان م الف: 150 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف 

اردستان)270 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350302681 ابالغنامــه:  شــماره   4 /232
9609980350300257 شــماره بایگانی شــعبه: 960327 خواهان شهرام روغنی 
دادخواستی به طرفیت خوانده علی بوستانکار به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9609980350300257 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/7 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10378 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)174 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350503171 ابالغنامــه:  شــماره   4 /233
9609980350500015 شماره بایگانی شــعبه: 960018 خواهان مسعود زارعان 
دادخواســتی به طرفیت خوانده عبدالسالم عامری به خواســته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 221 ارجاع 
و به کالسه 9609980350500015 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/08 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10365 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)167 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350503190 ابالغنامــه:  شــماره   4 /234
9509980350501088 شماره بایگانی شــعبه: 951239 خواهان شرکت اعتباری 
کوثر با وکالت صبا حسین پور دادخواســتی به طرفیت خوانده مهدی رضائی منش 
و نسیم غفاری به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 221 ارجاع و به کالســه 9509980350501088 ثبت گردیده که 
وقت رســیدگی آن 1396/06/11 و ساعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10367 شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)187 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350302904 ابالغنامــه:  شــماره   4 /235
9509980350300962 شــماره بایگانی شــعبه: 951162 خواهان احمد مولویان 
جزی دادخواستی به طرفیت خوانده پیمان کرباسیان به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9509980350300962 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/06/11 و ساعت 
10تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردد. م الف: 10381 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)164 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350603455 ابالغنامــه:  شــماره   4 /236
9609980350600063 شماره بایگانی شــعبه: 960071 خواهان سازمان عمران 
شهرداری اصفهان به سرپرستی ایرج مظفر دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا 
حسینی سمنانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه 
سفته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالســه 9609980350600063 ثبت گردیده که 
وقت رســیدگی آن 1396/06/21 و ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10361 شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)184 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/165 خواهان: ســعید غفوریان مقیم: جی شیر خ شریعتی شــمالی سه راه شهید 
رجایی نبش کوچــه 131 لوازم خانگــی غفوریان خوانــدگان: 1- کریم علیرضائی 
2- عزیز حاج حیدری هردو به نشانی مجهول المکان بتاریخ 95/11/26 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر بتصدی اینجانب 
امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه 123695 ح 4 از دفتر واصل و تحت 

نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور قرار می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان 
آقای سعید غفوریان ورنوســفادرانی فرزند مهدی بطرفیت خوانده آقایان 1- کریم 
علیرضائی ورنوسفادرانی 2- عزیز حاج حیدری بخواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال وجه نقد یک فقره چک بانکی به شماره 953574- 94/6/25 عهده بانک 
سپه شعبه خمینی شهر به انضمام خســارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی دادگاه از 
توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال 
ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده 
اســت عدم حضور خواندگان با وقف ابالغ از طریق نشــرآگهی و استحکار از اصل 
اشتغال ذمه واقعی لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به 
مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرســی مدنی و 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــورای حل اختالف خوانده را به پرداخت مبلغ 
بیست و پنج میلیون ریال با احتساب خســارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از 
تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و نود و دو هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در 
محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 4082 شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر)363 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/229 درخصوص پرونده کالســه 941405 خواهان فضل اله قاسمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه دو فقره چک به طرفیت مسلم چهار لنگ فرزند غریب تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/06/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی، ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود . م الف: 
10347 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()120 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/239 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 130 فرعی از 39 اصلی واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام علی بابا حســن زاده فرزند 
سلطان محمد در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027015914 مورخ 
1395/11/28 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدیــد حدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/05/17 روز سه شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:9662 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/224  محمد هاشمی دارای شناســنامه شماره 6 به شــرح دادخواست به کالسه  
207/96 ش 1 ح از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابوالفضل هاشمی به شناسنامه 5490093661 در تاریخ 
1395/05/08 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد هاشمی به ش.ش 6 )پدر متوفی( 2- طلعت احمدی بودانی 
به ش.ش 19 )مادر متوفی( و به غیر از نامبردگان فــوق ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 126 شعبه اول 
حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران )مجتمع شماره یک()137 کلمه، دو کادر(
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ابراهیم شیرانی مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری  با اشاره 
به فعال شدن بیش از 150 واحد تولید قارچ خانگی در استان، از تولید یکهزار و500 تن 

قارچ دکمه ای در سه ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

تولید 1500 تن قارچ دکمه ای در چهارمحال و بختیاری
اخبار

برگزاری پیش رویداد نخستین 
استارت آپ گردشگری

پیش رویداد نخستین استارت آپ گردشگری استان چهارمحال و 
بختیاری برگزار شد. رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری 
گفت: طبق قوانین برگزاری پیش رویداد نخســتین استارت آپ 
گردشگری، اســتارت آپ ابتدا با دو پیش رویداد برگزار می شود و 
استارت آپ گردشگری استان نیز در پاییز یا زمستان سال جاری 

برگزار خواهد شد.
وحید خلیلی اردلی با اشاره به اینکه این پیش رویداد بیشتر جنبه 
آموزشی، آگاه سازی و انتقال تجربه دارد، افزود:مشورت گرفتن و 
مشورت دادن، استفاده از تجارب افراد موفق در این حوزه و ایجاد 
یک کانون ایده پــردازی و موضوعات هم اندیشــی در این رویداد 

گردشگری است.
وی با بیان اینکه استارت آپ با همایش و ســمینار متفاوت است 

افزود: استارت آپ یک اتفاق کاربردی، واقعی و اثرگذار است.
خلیلی افزود: تبدیل دانش به توانایی و ســپس تولید ثروت، یک 
موضوع کامال ایرانی و اسالمی است که مصداق آموزشی و کارگاهی 
آن را می توان برگزاری همین اســتارت آپ گردشگری در استان 

دانست.

کشف نه دستگاه موتور سیکلت 
قاچاق در چهارمحال

ماموران انتظامی چهارمحال و بختیاری ،نه دستگاه موتور سیکلت 
قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری گفت: مالکان این کشــف 
به ویژه در ساعات پایانی شب برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند 

و موجب سلب آسایش مردم می شدند.
ســردار غالمعباس غالمزاده افزود : با هماهنگی مقام قضائی این 
تعداد موتورســیکلت قاچاق باالی 250 سی ســی و فاقد مجوز و 
مدارک گمرکی کشف شد و نه نفر نیزدر این ارتباط دستگیر و به 

مراجع قضائی تحویل شدند.
وی گفت :کارشناســان ارزش نه دســتگاه موتور سیکلت قاچاق 

کشف شده را بیش از سه میلیارد ریال برآورد می کنند. 
وی با بیــان اینکه یکی از ماموریت های نیــروی انتظامی برخورد 
با کسانی اســت که با موتورســیکلت مجاز و غیر مجاز در سطح 
خیابان های شهر مزاحمت ایجاد می کنند، افزود: برخورد ماموران 
انتظامی با افرادی که موتورســیکلت قاچاق را نگهداری و خرید و 

فروش می کنند، تشدید خواهد شد.
کشفیات کاالی قاچاق در استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای 

امسال تاکنون 15درصد افزایش داشته است.

قایقرانان چهارمحالی، قهرمان 
رقابت های اساللوم کشور شدند

قایقرانان چهارمحال و بختیاری عنوان قهرمانی رقابت های اساللوم 
کشور را کسب کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت: در پایان 
مسابقات اساللوم آقایان قهرمانی کشور، هیئت قایقرانی چهارمحال 
و بختیاری با یک مــدال طال و یک مدال نقره عنــوان قهرمانی را 

به دست آورد.
عبدالرحمن قاسمی افزود: مسابقات قهرمانی کشور اساللوم آقایان 
در رده سنی بزرگساالن و جوانان در بخش کایاک و کانو در رودخانه 
کرج به میزبانی هیئت قایقرانی استان البرز برگزار شد که در نهایت 
ورزشکاران اســتان موفق شــدند باالتر از رقبای خود بر سکوی 

قهرمانی کشور قرار گیرند.
وی گفت: در ایــن دوره از رقابت ها قایقرانان 13 اســتان در مواد 
کایاک و کانوی بزرگساالن و جوانان به رقابت با یکدیگر پرداختند 
که در کانوی جوانان محمدمهدی کنارنگ از چهارمحال و بختیاری 
مدال طال را از آن خود کرد و در کایاک جوانان نیز به عنوان دوم و 

مدال نقره دست یافت.
قاسمی افزود: همچنین در کایاک بزرگساالن مصطفی کنارنگ از 
استان چهارمحال و بختیاری موفق شد ضمن قرار گرفتن بر سکوی 

سوم، مدال برنز را کسب کند.
وی گفت: تیم های مازندران و کرمانشاه مشترکا با یک مدال طال و 
یک برنز عنوان نایب قهرمانی را به دست آوردند و هیئت گیالن با 

یک مدال طال در رده سوم ایستاد.

به نقل از کوهرنگ خبر، اخیرا نقشه هاي موجود در سایت وزارت 
کشور در اقدامی، دهســتان موگویي در شهرستان کوهرنگ 
استان چهارمحال و بختیاري را جزئي از استان اصفهان نشان 
داده است؛ به طوري که با این نقشه استان لرستان همسایگي 
خود را با چهارمحال و بختیاري از دســت داده است.باتوجه به 
اینکه دهستان موگویي داراي منابع آب فراواني است و آب سد 
رودبار الیگودرز در استان لرســتان را تامین مي کند این اقدام 
تعجب بسیاري از هموطنان در چهارمحال و بختیاري، خوزستان 
و لرستان را برانگیخت و شائبه هایي را به وجود آورده است.علي 
کاظمي، نماینده مردم کوهرنگ، اردل، فارسان و کیار در مجلس 

شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار کوهرنگ خبر، با رد این 
شایعه گفت: اصال امکان چنین مسئله ای وجود ندارد. اینها فقط 
شایعات است چه بســا که قبال هم بوده است. وی افزود: در ایام 
انتخابات مجلس دوره گذشته با شیطنت برخي ها این موضوع 
روي چند سایت قرار گرفت که اینگونه اقدامات در فضاي مجازي 
صرفا شایعات است. در همین حال جعفر مرداني، معاون سیاسي 
استانداري به صورت فوري نامه اي به وزارت کشور ارسال کردند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: تصاحب ذره ای از خاک چهارمحال و بختیاری 
توسط دیگران غیرممکن است.جعفر مردانی گرمدره،  در جمع 

خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشــاره به شــایعات اخیر 
در خصوص انتزاع قسمتی از این اســتان و الحاق آن به استان 
اصفهان، تصریح کرد: به هیچ وجه اجازه تصاحب ذره ای از خاک 
استان توسط دیگران وجود ندارد.وی افزود: مرزهای این استان 
هویت ماست و از هویت خود نمی گذریم .معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار خاطرنشــان کرد: براساس پیگیری های 
صورت گرفته، نقشه موجود در سایت وزارت کشور مربوط به قبل 
از الحاق انتزاع سال 13۷2 بوده و به طور سهوی بارگذاری شده 
است . مردانی گرمدره تصریح کرد: این موضوع به صورت فوری 
در نامه ای به وزارت کشور ارسال شده تا نقشه براساس آخرین 

مصوبات هیئت وزیران اصالح و به روزرسانی شود . 
وی تصاحب ذره ای از خاک چهارمحال و بختیاری توسط دیگران 
را  غیرممکن دانست و گفت: بدون مصوبه هیئت وزیران هیچگونه 

تغییراتی نمی تواند در نقشه این استان اعمال شود .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان از تمامی 
بزرگواران تقاضا کرد تا از نشر این مطلب که جایگاه قانونی ندارد 
ممانعت کنند تا ناخودآگاه ناراحتی میان هم استانی های شریف 
ایجاد نشود.معاون سیاسي امنیتي اســتانداري چهارمحال و 
بختیاري افزود: این نقشــه مربوط به قبل از الحاق انتزاع سال 

13۷2 مي باشد و سهوا بارگذاري شده است.
مرداني از همه خواست از نشر این مطلب که جایگاه قانوني ندارد 
خودداري کنند چون ناخودآگاه موجب ناراحتي هم استاني هاي 
شریفمان مي شود.همچنین مرتضي زمانپور، فرماندار کوهرنگ 
در گفت وگو با خبرنگار کوهرنگ خبر، در پاسخ به شایعه الحاق 
دهستان موگویي به استان اصفهان گفت: به شایعات بي اساس 
توجه نکنید. هیــچ جابه جایي از کوهرنگ و الحاق به اســتان 
اصفهان وجود ندارد. فرماندار کوهرنگ افزود: حداقل زمان الحاق 
قسمتی از یک شهرستان به استان و شهر دیگر 6 الي ۷ سال طول 
مي کشد که در این جابه جایي ها ابتدا جلسات متعدد و با موافقت 
فرمانداري سپس در استانداري و بعد در کشور بررسي شود؛ اینها 

شایعات فضاي مجازي است.

با مسئوالن

 فعالیت ۲۰۰ گروه جهادی 
در چهارمحال و بختیاری

قاسم ســلیمانی، اســتاندار چهارمحال و بختیاری در 
نشست ستاد پشــتیبانی از اردو های جهادی و هجرت 
استان، تالش بسیج سازندگی در اجرای طرح های اردوی 

جهادی را قابل تقدیر دانست.
سلیمانی تاکید کرد: با توجه به کمبود اعتبارات دولت 
و توان باالی قــرارگاه خاتم االنبیــاء )ص( در اجرای 
طرح های عمرانی، برنامه ریزی برای مشارکت این نهاد 
همچون بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
در طرح های بســیج ســازندگی به خصوص در زمینه 
اقتصاد مقاومتی و پروژه های محرومیت زدایی در استان 

صورت گیرد.
ســرهنگ محمدعلی مرادی، مسئول بسیج سازندگی 
سپاه قمر بنی هاشــم )ع( چهارمحال و بختیاری هم 
گفت: در حال حاضر 200 گروه جهادی شناسنامه دار 
در چهار زمینه عمران و زیرساخت، بهداشت و سالمت، 
فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصاد مقاومتی در اســتان 

فعالیت دارند.
وی افزود: در سال جاری تفاهم نامه ای با قرارگاه مرکزی 
ســپاه برای کمک هفت میلیارد ریالی جهت ســاخت 
و توســعه مدارس علمیه لردگان، فرخ شــهر و امامیه 

شهرکرد امضا شد.

کشف بیش از ۱۰۷ میلیارد 
کاالی قاچاق در چهارمحال

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به عملکرد و فعالیت های ســه ماهه نخســت امسال 
فرماندهی انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری در 
حوزه کشــف قاچاق کاال و ارز اظهار داشــت: در سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، کارکنان این فرماندهی 
موفق به کشــف بیش از 10۷ میلیارد انواع قاچاق در 

محورهای مواصالتی استان شدند.
سردار غالمعباس غالمزاده با بیان اینکه اهم کشفیات 
استان را لوازم خانگی آشــپزخانه، برنج، مواد خوراکی، 
خشکبار و حبوبات، موتورسیکلت و لوازم یدکی خودرو 
تشکیل می دهد افزود: در این راستا 430 نفر دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به افزایش 15 درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه 
سال قبل گفت: 155 خودرو حامل کاالی قاچاق نیز در 

سه ماهه اول نخست امسال توقیف شد.

اخيرا شايعاتي در فضاي مجازي مبني بر الحاق دهستان موگويي کوهرنگ به استان اصفهان پخش شده 
است که نماينده مردم کوهرنگ در مجلس و فرماندار کوهرنگ اين موضوع را به شدت تکذيب کردند.

در پی شايعات اخير فضاي مجازي؛

الحاق دهستاني از کوهرنگ به استان اصفهان  تکذیب شد

ساختمان جدید سازمان نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری با حضور رییس 
این سازمان به بهره برداری رسید. رییس سازمان نظام پزشکی کشور در این 
آیین افزود: افتتاح این ساختمان فرصت جدیدی برای خدمات رسانی بهتر 
و شایسته به مردم و جامعه پزشکی این استان اســت و بی شک می تواند 
منشأ خیر و خدمات بیشتری باشد. علیرضا زالی افزود: افتتاح این ساختمان 
موجب رضایت و خرسندی است، زیرا خدمت به مردم مهم ترین هدف است 
و باید در این راستا همه امکانات و تجهیزات را به کار گرفت. رییس سازمان 
نظام پزشــکی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این ساختمان با زیربنای 
۷80مترمربع در پنج طبقه دارای یک ســالن آمفی تئاتــر 90 نفره، اتاق 
کنفرانس و مجموعه های اداری است. محمود جاوید، میزان اعتبار احداث 
این ساختمان را 1۷ میلیارد و 500میلیون ریال اعالم کرد و گفت: این اعتبار 

با مشارکت اعضای سازمان نظام پزشکی تامین شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: براســاس ارزیابی 
صورت گرفته از عملکرد هیئت های ورزشــی،  هفت هیئت ورزشی این 
استان در جمع برترین های کشــور قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، عبدالرحمن قاسمی 
گفت: هیئت های ورزشی روستایی عشایری،   رزم آوران،   ژیمناستیک،   
موتورسواری و اتومبیل رانی،   اسکی،   کوهنوردی و صعودهای ورزشی و 
فوتبال این استان، در جمع هیئت های برتر کشور در حوزه های مختلف 
قرار گرفتند. مدیــر کل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری ادامه 
داد: هیئت های روستایی عشــایری و رزم آوران،  اسکی،  ژیمناستیک و 
موتور ســواری و اتومبیل رانی، در ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی و 
هیئت های کوهنوردی و صعود های ورزشی نیز در حوزه آموزش، در جمع 

هیئت های برتر  کشور قرار گرفتند.

بهره برداری از ساختمان 
جدید سازمان نظام 

پزشکی

درخشش ۷ هیئت ورزشی 
 چهارمحال و بختیاری 

در سطح کشور

افزایش 4۰ درصدی 
مصرف گاز طبیعی در 

بخش صنایع چهارمحال 
و بختیاری

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماهه اول امسال میزان مصرف گاز در بخش صنایع 83 میلیون و 324 هزار و 842 متر مکعب بوده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است. 

سیامک حیدری اظهار کرد: طی سه ماهه اول سال جاری میزان مصرف گاز  طبیعی در استان 26۷ میلیون و 8۷5 هزار و 36 متر مکعب بوده که این میزان مصرف نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 10/3درصد رشد داشته است. 

وی افزود: طی این مدت میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی 184میلیون و 550 هزار و 194متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/1درصد کاهش 
یافته است. حیدری گفت: در سه ماهه ابتدای امسال میزان مصرف گاز در بخش صنایع نیز83 میلیون و 324 هزار و 842 متر مکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است. 
وی با اشاره به اینکه تعداد مشترکین گاز طبیعی در استان 294 هزار و 144 نفر است، تصریح کرد: از این تعداد، 205 هزار و 826 مشترک، شهری و 88 هزار و 136 مشترک 

روستایی هستند. حیدری خاطرنشان کرد: در مجموع 94/8درصد از جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

معاون دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: 99 درصد 
پرونده های اختالف خانوادگی استان به مراکز مشاوره ارجاع 

می شود.
عبدالرضا علی محمدی اظهار داشــت: در ســال 94 مراکز 
داوری برای کاهش تعداد پرونده های ورودی به دادگستری و 
همچنین برای تسریع روند بررسی پرونده ها در استان ایجاد 
شدند به گونه ای که اکنون 10 مرکز در شهرکرد، 6 مرکز در 
بروجن و در دیگر شهرستان ها به نسبت یک مرکز فعال است.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری 
چهارمحال و بختیاری، با اشاره به کاهش آمار طالق استان 
در سال گذشــته بیان کرد: 99 درصد پرونده های اختالف 
خانوادگی اســتان، به مراکز مشــاوره ارجاع می شود. سال 
گذشــته به بیش از 500 پرونده در مراکز داوری اســتان 

رسیدگی شد.
علی محمدی تصریح کرد: در ســال های گذشته به صورت 
جدی در حوزه آسیب های خانواده ورود پیدا کرده و اقداماتی 
مانند مشــاوره اورژانســی قبل از طالق، جذب مشــاوران 
متخصص در دادگستری شهرســتان ها و ارائه آموزش های 

قبل از ازدواج به زوجین را انجام دادیم.
وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت مردم برای پیشگیری 
از جرایم و حل مشکالت و معضالت در محالت و سازمان ها، 

معاون دادگستری چهارمحال و بختياری:

۹۹ درصد پرونده های خانوادگی به مراکز مشاوره ارجاع می شود

معاون خدمات مشترکین و درآمد 
شــرکت آب و فاضالب شــهری 
چهارمحــال و بختیــاری اظهار 
کرد: 84 درصد مشــترکین آب 
شرب در استان از بخش خانگی و 
16درصد از بخش تجاری، اداری 

و... هستند . 
نبی ا... پورعبدا... افزود: پرمصرف ترین شــهرهای استان در 

مصرف آب شرب، فارسان و پردنجان هستند. 
وی بیان کرد: میزان مصرف در شهرهای مذکور 220 لیتر 
در شبانه روز است؛ درحالی که میانگین استاندارد مصرف آب 
برای چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط اقلیمی استان، 

150 لیتر در شبانه روز برای هر فرد است.
پورعبدا... تصریح کرد: کم مصرف ترین شهرهای استان نیز 

به ترتیب بن، گندمان و بلداجی است.
پورعبدا... با اشاره به اینکه سرانه مصرف کلی آب در استان 
145 لیتر در شــبانه روز است، خاطرنشــان کرد: متوسط 
مصرف شهروندان شهرکرد در این شــاخص 180 لیتر در 
شبانه روز است. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب شهری اســتان ادامه داد: افزایش قیمت آب 

می تواند در صرفه جویی آن موثر واقع شود.

معرفی شهرهایی که بیشترین و 
کمترین مصرف  آب را دارند

مدیــرکل آفرینش هــای ادبــی و 
هنری کانون پــرورش فکری گفت: 
برنامه ریزی کانون پــرورش فکری 
باید برای 14 میلیون دانش آموز کشور 
باشــد؛ نه فقط برای اعضای کانون. 
حسین علیجانی در نشست تخصصی 

کارشناسان ادبی منطقه 3 کشــور با اشاره به اهمیت حرکت 
در مسیر عملیاتی ســند چشم انداز 10 ســاله اظهار داشت: 
کارشناسان ادبی و هنری باید با تولید خالقیت دغدغه آینده 
را داشته باشند. وی افزود: تشکیل نخستین نشست تخصصی 
هم اندیشی کارشناســان ادبی و هنری در استان چهارمحال 
و بختیاری، نشــانگر متانت و تدبیر مدیریتی در اجرای سند 
چشم انداز اســت.مدیرکل آفرینش های ادبی و هنری کانون 
پرورش فکری با اشاره به اهمیت تشکیل نشست های هم اندیشی 
بیان کرد: آینده پژوهان، بی تصمیم بــودن در انجام کارها را 
آسیب های بسیار جدی می دانند و این مسئله می تواند در آینده 
آســیب های فراوانی به کودکان امروز و والدین فردا وارد کند.

علیجانی با بیان اینکه انتخاب کارشناس منطقه ای برای پیگیری 
مطالبات و انجام آنها به بهترین نحو ضروری اســت، گفت: در 
راستای تربیت کودکانی خالق، بانشــاط و باایمان باید طبق 
سند چشم انداز، از بی تصمیمی در اجرای برنامه ها پرهیز کنیم.

برنامه ریزی  برای ۱4میلیون 
دانش آموز کشور است

خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 
به لحاظ بودن این سازمان ها در جامعه و آشنایی بیشتر آنها با 
مشکالت مردم به صورت خاص مورد توجه این معاونت است؛ 
به گونه ای که برای کاهش جرایم و رفع مشکالت با استفاده 
 از توان ســازمان های مردم نهاد برنامه هــای مدونی تهیه 

کرده ایم.

استفاده از ظرفيت سازمان های مردم نهاد 
به لحاظ بودن اين سازمان ها در جامعه و 
آشنايی بيشتر آنها با مشکالت مردم به 

صورت خاص مورد توجه اين معاونت است

اســماعیل پیرعلی رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری در نشست مشترک پارک علم و فناوری چهارمحال 
و بختیاری و مدیران ســرمایه گذاری بنیــاد برکت، هدف از 
برگزاری این نشست را شناسایی فرصت های سرمایه گذاری 
در شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری استان 
عنوان نمود و افزود: شرکت های فناور و دانش بنیان برای تداوم 

فعالیت خود نیازبه حمایت بنیاد برکت دارند.
وی یادآور شد: همواره باید تعاملی دوسویه میان متقاضیان 

شرکت های مذکور و بنیاد برکت وجود داشته باشد. 
حامد صــدری مدیر ســرمایه گذاری بنیاد برکــت در حوزه 
الکترونیک، فنی مهندسی و تجهیزات پزشکی نیز ضمن مثبت 
ارزیابی کردن این نشســت، از ابراز عالقه بنیاد برکت جهت 

سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و 
فناوری استان خبر داد و افزود: بنیاد برکت در قالب مشارکت 
از طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشند و بتوانند 
زمینه اشــتغال جوانان را بخصوص در مناطق محروم فراهم 
کنند، حمایت مالی خواهد کرد. وی سقف مشارکت بنیاد برکت 
در طرح های فناور و دانش بنیان را 40 میلیارد تومان عنوان و 
خاطرنشان کرد: کارآفرینان چهارمحال و بختیاری می توانند 
طرح های خود را برای بهره مندی از حمایت مالی این موسسه 
به پارک علم و فناوری این استان ارائه دهند تا پس از بررسی 

طرح ها، نقدینگی آن در قالب مشارکت تامین شود.

در چهارمحال و بختياری صورت می گيرد؛

مشارکت 4۰ میلیارد تومانی بنیاد برکت در طرح های فناور و دانش بنیان

شهرستان

آتش سوزی در مراتع کشاورزی 
بروجن

مراتع کشــاورزی واقع در یک کیلومتری محور بروجن به گندمان 
طعمه آتش شد. اسماعیل یزدانی مدیر مرکز آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بروجن، از وقوع آتش سوزی در مراتع کشاورزی 

واقع در یک کیلومتری محور بروجن به گندمان خبر داد.
وی گفت: به دنبال وقوع این حادثه، یک اکیپ آتش نشانی به محل 

اعزام و آتش پس از نیم ساعت مهار شد.
یزدانی اضافه کرد: در این حادثــه حدود یک جریب )یک هزار متر 
مربع( از اراضی طعمه آتش شــد اما خوشبختانه خسارت و تلفات 
جانی به همراه نداشت. وی افزود: علت بروز این آتش سوزی درحال 

بررسی است.
 

 حمله خرس قهوه ای به یکی 
از اهالی کوهرنگ

شهرکرد- مدیر جمعیت هالل احمر شهرستان کوهرنگ گفت: طی 
حمله یک خرس قهوه ای به یکی از اهالی منطقه کوهرنگ، بدن وی 
از چند نقطه زخمی شــد. بیژن طاهری اظهار داشت: خرس قهوه 
ای بعد از ظهر روز دوشنبه به یکی از اهالی منطقه کوهرنگ حمله 
کرد و به دنبال آن، فرد از چند ناحیه زخمی شــد. وی عنوان کرد: 
خرس قهوه ای مرد 31 ساله را از ناحیه دست و پا زخمی کرد. مدیر 
جمعیت هالل احمر شهرســتان کوهرنگ اظهار داشت: این مرد 
31ساله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهر فارسان انتقال 
یافت و تحت درمان قرار گرفت. این مرد 31 ســاله سومین نفری 
است که در سال جاری توسط حمله خرس در شهرستان کوهرنگ 

زخمی می شود.

E-MAIL
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يادداشت
مرحله کشوری مسابقات قرآن برگزار می شود

مدیرکل قــرآن، عترت و نمــاز وزارت آموزش و پــرورش، از برگزاری مرحله 
 کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز با شرکت بیش از ۲۵۰۰ دانش آموز خبر

 داد.

اخبار 

با مسئوالن

ريیس سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح کرد:

حوادث رانندگی؛ رکورددار 
آمار مرگ و میر در کشور

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: حدود ۱۰ هزار 
پروفایل ژنتیکی از متهمان در ۶ استان کشور جمع آوری 
شده است که امیدواریم امســال تعداد این پروفایل ها به 
۳۰هزار عدد افزایش پیدا کند. احمد شجاعی اظهار داشت: 
در ســال 9۵ نزدیک به یک میلیون و 7۶۰ هزار و 8۵۳ 
پرونده در سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت 
که این آمار نسبت به ســال گذشته با افزایش ۲درصدی 
همراه بوده است. شجاعی افزود: در سال 94 حدود ۵۶4 
هزار و ۲۲۳ نفر به دلیل نزاع به این مرکز مراجعه کرده اند 
که این آمار در سال 9۵ به رشــد منفی ۳ درصد رسیده 
است؛ اما آمار مراجعات به دلیل تصادفات نسبت به سال 94 
با افزایش ۶/4درصدی همراه بوده؛ به طوری که در سال 9۵ 
۳۳۳ هزار و 7۱ نفر به دلیل مصدومیت در حوادث رانندگی 
به این سازمان مراجعه داشــته اند. وی در خصوص آمار 
مراجعین به سازمان پزشکی قانونی توضیح داد: در سال 
9۵ یک میلیون و ۵94 هزار و 888 نفر به پزشکی قانونی 
مراجعه کرده اند. همچنین تعداد یک میلیون و 974 هزار 
و ۲49 نفر مورد معاینه بالینی قرار گرفته اند که این آمار نیز 

نسبت به سال 94 با رشد ۲/۵درصدی همراه بوده است.

 شناسایی 200 کانون آلوده 
به سالک در استان اصفهان

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان، این استان را از مناطق سالک خیز کشور 
و دارای باالترین میزان شیوع سالک دانست و گفت: اکنون 
حدود دوهزار بیمار سالک در استان اصفهان شناخته شده 
است. رضا فدایی تعداد کانون های آلوده به سالک در منطقه 
شمالی شهر اصفهان ازجمله زینبیه را انگشت شمار بیان 
کرد و گفت: شهرســتان های اردستان، برخوار ، شاهین 
شهر و میمه ، نطنز و مناطق روستایی این شهرستان ها 
از جمله کانون های آلوده به سالک اســت. وی افزود: در 
مکان های تجمع نخاله های ساختمانی در یک ماه ، موش  
و پشه های انتقال دهنده بیماری سالک مشاهده می شود. 
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان گفت: با خشــکی زاینده رود و  متوقف 
شدن کشــاورزی در برخی از مناطق، احتمال هست که 
موش ها برای پیدا کردن غذا به سمت خانه های مسکونی 

روانه شوند.

مدير فوريت های پزشکی استان اصفهان:

انحراف اتوبوس در آزادراه 
اصفهان-کاشان 21 مصدوم بر جای 

گذاشت
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: 
انحراف اتوبوس در آزادراه اصفهان-کاشان ۲۱ نفر مصدوم داشت 
که رده سنی این مصدومان بین ۲۰ تا ۶۵ سال بوده و اکثرا به دلیل 

ضربه به سر، صورت و قفسه سینه دچار آسیب شده اند.
غفور راستین با بیان اینکه این سانحه واژگونی نبوده است، افزود: 
باتوجه به اطالعات به دست آمده، اتوبوس در حال حرکت، به خاطر 
برخورد با گاردریل به الین مخالف خود در آزادراه منحرف شده و 

پس از آن با یک تپه برخورد می کند.
وی تصریح کرد: این حادثه در نزدیکی گردنــه »نیه« در آزادراه 
اصفهان-کاشــان اتفاق افتاد. برای امدادرسانی به مصدومان این 
حادثه 4 واحد اورژانس از شاهین شهر، یک واحد از نطنز و یک واحد 

هالل احمر هم از ابیازند به محل حادثه اعزام شدند.
راســتین در رابطه با مصدومان این حادثه گفت: تعداد مصدومان 
این حادثه ۲۱ نفر و رده سنی آنها بین ۲۰ تا ۶۵ سال بوده و اکثرا 

به دلیل ضربه به سر، صورت و قفسه سینه دچار آسیب شده اند.
وی با بیــان اینکــه مصدومــان این حادثــه به ۲ بیمارســتان 
خاتم االنبیاء)ص( نطنز و گلدیس شاهین شهر انتقال داده شدند، 
ادامه داد: در حال حاضر مصدومان در این ۲ بیمارستان هستند که 

پس از درمان کامل مرخص خواهند شد.

آغاز آبرسانی سیار به خانوارهای 
عشایری

آبرسانی سیار به ۵۳ هزار نفر از عشایر استان اصفهان آغاز شد.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: با اجرای این 
طرح آب آشامیدنی ۵۳هزار نفر از عشایر در قالب بیش از ۱۱ هزار 

خانوار عشایری با ۱8 تانکر تامین می شود.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه 4۵۰ منبع بتنی برای ذخیره آب 
پیش بینی شده اســت افزود:کمبود بارش ها،خشکی چشمه ها و 
قنات ها و استفاده نادرســت از منابع آبی، از جمله دالیل آبرسانی 

سیار به مناطق عشایر نشین است.
وی با اشاره به اینکه امسال چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای 
آبرسانی سیار به عشایر اختصاص یافته است، گفت: شهرستان های 
فریدون شهر، چادگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان از مناطق عشایری 
استان اصفهان هستند که آبرسانی، به صورت سیار انجام می شود.

 غرق شدگی در کانال آب 
نجف آباد-گلدشت

دو مرد میانسال در کانال آب نجف آباد-گلدشت غرق شدند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت:پیش از 
ظهر دوشنبه کارگر44ســاله هنگام نصب موتور پمپ آب در این 

کانال دچار برگرفتگی و خفگی در آب می شود.
غفور راستین افزود :مرد ۵۶ساله دیگر نیز که برای نجات این کارگر 
وارد آب می شود به دلیل فشــار زیاد آب و ناآشنایی با شنا دچار 

خفگی می شود.
وی با بیان اینکه قطع تنفس و پر شدن ریه ها از آب علت مرگ در 
حوادث غرق شدگی است گفت: این سومین حادثه غرق شدگی از 

ابتدای امسال تاکنون در نجف آباد بوده است.
 

سارق حرفه ای کابل های مخابراتی 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری یک سارق 
حرفه ای کابل های مخابراتی و کشــف هفت میلیون ریال اموال 

مسروقه خبر داد.
ســرهنگ علی جعفری نژاد در گفت و گویی اظهــار کرد: در پی 
وقوع چندین مورد ســرقت کابل های مخابراتی در شهرســتان 
خمینی شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی 

این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران گشت انتظامی یکی از کالنتری های شهرستان 
خمینی شهر موفق شدند سارق را حین سرقت شناسایی و دستگیر 

کنند.
این مسئول انتظامی بیان کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی های 
پلیس به سرقت هفت میلیون ریال کابل مخابراتی در شهرستان 

خمینی شهر اعتراف کرد.
جعفری نژاد ادامه داد: در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و متهم 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کشف بیش از 2 میلیارد ریال تخمه 
آفتابگردان قاچاق در نائین

فرمانده انتظامی شهرســتان نائین از کشــف دو محموله تخمه 
 آفتابگردان قاچــاق بــه ارزش دو میلیــارد و 8۰۰ میلیون ریال 

خبر داد.
ســرهنگ صــادق کاظــم زاد تصریح کــرد: ماموران ایســتگاه  
ایست و بازرسی شــهید شرافت شهرســتان نائین، حین کنترل  
و نظارت بــر خودروهای عبــوری از ایســتگاه، به دو دســتگاه 
 کامیون کشنده مشــکوک شــده و آنها را جهت بازرسی  متوقف 

کردند.
وی با اشــاره به اینکه هر دو کامیون، حامل بار تخمه آفتابگردان 
بودند ادامه داد: رانندگان کامیون ها مدارک الزم گمرکی مربوط 
به محموله ها را ارائــه نداده و درنتیجه خودروهــا و محموله آنها 

توقیف شدند.
این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه ارزش این دو محموله توسط 
کارشناسان مربوطه دو میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال اعالم شده است 
افزود: در این خصوص دو راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان نائین خاطر نشان کرد: قاچاق کاالو 
اقالم خوراکی ضربه مستقیمی به تولیدات داخلی کشور می زند و 
زمینه رکود و بیکاری جوانان را فراهم می کند که در این خصوص 
نیروی انتظامی با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کاال برخورد قاطع 

و قانونی می کند و اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.

۶7 هزار و 78۳ داوطلب از اســتان اصفهان در آزمون سراســری ورود به 
دانشگاه های 9۶ شــرکت کرده اند که این رقم در مقایسه با سال گذشته 

۵/۶درصد افزایش یافته است.
روابط عمومی دانشگاه اصفهان اعالم کرد: از این تعداد داوطلب 4۲ هزار و 
۱7۶ داوطلب)۶۲/۲درصد(، زن و ۲۵ هزار و ۶۰7 داوطلب)۳7/8درصد( 

مرد هستند.
در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در ســال گذشته، تعداد داوطلبان 
زن در اســتان اصفهان ۶۲ درصد و تعداد داوطلبان مرد ۳8 درصد از کل 
داوطلبان بود. رییس ستاد آزمون های اســتان اصفهان گفت: داوطلبان 
کل کشور در سال جاری یک میلیون و 94 هزار داوطلب هستند که از این 
تعداد، ۶7 هزار و 78۳ داوطلب از استان اصفهان، روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر در 
آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شرکت می کنند.

واگذاری زمین برای 
توسعه امامزادگان استان 

اصفهان

افزایش 5/6درصدی 
داوطلبان آزمون 

سراسری در اصفهان

بیش از98 هکتار از اراضی ملی به توســعه امامزادگان اســتان اصفهان 
اختصاص یافت.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
اختالف بیش از 98 هکتار از اراضی ملی با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان رفع شد و پس از انعقاد تفاهم نامه، این اراضی به بقاع متبرکه استان 
اصفهان واگذار شد. حجت االسالم و المسلمین محمود نصر اصفهانی افزود: 
4۳  بقعه متبرکه استان که در شهرســتان های بن رود، کوهپایه، برخوار، 
نطنز، اردستان، نایین، خوانسار، گلپایگان، فریدن، سمیرم و شهرضا در جوار 
زمین های اراضی ملی قرار دارند، تعیین تکلیف شدند. وی  افزود: 98۱  هزار 
و 4۵۵ متر مربع از زمین های اراضی ملی که در جوار بقاع متبرکه استان 
بودند برای توســعه و عمران این بقاع، به این اماکن واگذار شدند. ارزش 

زمین های واگذار شده  بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است.

 تکمیل ظرفیت ثبت نام 
در کاروان های حج ۹6

سرپرست حجاج ایرانی از تکمیل شدن ظرفیت ثبت نام در کاروان های حج خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تصمیم نظام، کارهای حج 9۶ با قوت دنبال خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر خاطرنشان کرد: تفاهم نامه امضا شده با وزارت حج عربستان، همچنان با قوت در حال پیگیری است و مجموعه نظام 

باید پشتیبان تصمیم اتخاذ شده باشند تا این فضای منفی شکسته و جلوی تبلیغات علیه فریضه حج گرفته شود. 
وی در ادامه، بر لزوم تقویت هر چه بیشتر فضای صمیمانه موجود میان بعثه و سازمان حج تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر هفته 

حج شد. 
حجت االسالم و المسلمین مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری نیز در پایان این جلسه، از آماده شدن بسته های فرهنگی زائران حج 9۶ خبر داد و 

نماینده ولی فقیه تاکید کرد که هر چه سریع تر این بسته ها به کاروان ها تحویل و میان زائران توزیع شود تا بتوانند قبل از سفر از آنها استفاده کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در 
طرح همای رحمت ۱۰ هزار و ۲۱9 ســبد غذایی به ارزش 
بیش از 8 میلیــارد و 44۰ میلیون ریال بیــن نیازمندان و 
 محرومین توســط خیرین و داوطلبــان هالل احمر توزیع 

شد.
 محسن مومنی با اشاره به اینکه امسال نیز همچون سنوات 
گذشــته به تأسی از ســیره و رفتار موالی متقیان حضرت 
علی)ع( و بــا تالش و مشــارکت اعضــای داوطلب و خیر 
جمعیت استان اصفهان، طرح همای رحمت در کلیه شعب 
برگزار شد، اظهار داشــت: در طول این ماه عزیز ۱۰ هزار و 
۲۱9 سبد غذایی به ارزش بیش از 8 میلیارد و 44۰ میلیون 

ریال توزیع شده است.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از کرامت انســان ها به عنوان 
شعار محوری طرح ملی همای رحمت در نظر گرفته شده 
اســت، افزود: بیش از ۱۰ هزار نفر از محرومان و نیازمندان 
 و خانواده های زندانیــان و بیماران از این طــرح بهره مند 

شده اند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح کرد: 
در این طرح خداپســندانه با یاری خداوند متعال، عالوه بر 
تحت پوشــش قرار دادن خانواده های محروم و نیازمندان 
جامعه و خانواده های زندانیان و بیمــاران، این جمعیت با 
تالش واالی خیران و داوطلبان اقدام به برپایی ســفره های 

افطاری در روســتاها و مناطــق محروم بــه ارزش ریالی 
987میلیون و 4۶۰ هزار ریال کرده است.

وی در ادامه گفت: سبدهای غذایی توزیع شده شامل برنج، 
روغن، مرغ، حبوبات، خرما، گوشــت، پنیر، کنسروجات، 
قند، شــکر، چای و غیره بوده اســت. مومنــی در پایان از 
مردم ســخاوتمند، نیکــوکار، داوطلبان و خیران اســتان 
اصفهــان که جمعیــت هالل احمــر اســتان را در تحقق 
اهداف واالی انســانی و اخالقــی این نهــاد مردمی یاری 
کرده و در طرح ملی همای رحمت و ســفره های مهربانی 
 میزبان شایســته نیازمندان بودند، سپاسگزاری و قدردانی

 کرد.

رییس سازمان نهضت ســوادآموزی از برگزاری آزمون 
پایانی دوره توانمندســازی آمــوزش دهندگان نهضت 
در شــهریور ماه خبر داد و گفت: ادامه همــکاری ما با 

آموزش دهندگان منوط به ارائه گواهی مربیگری است.
علی باقرزاده با بیان اینکه جامعه هدف ما برای شــرکت 
در دوره های توانمندسازی 7۰ هزار نفر بود، اظهار کرد: 
بخشی از این افراد همکاران فرهنگی ما بودند که باید در 
دوره های ضمن خدمت شرکت کنند و مشمول شرکت 
در دوره نمی شــوند، حدود ۶۲ هزار نفر آموزش دهنده 
داشــتیم که از این تعداد ۵9 هزار نفر ثبت نام کرده و در 
دوره های مجازی ترتیب داده جهاد دانشــگاهی شرکت 

می کنند.
وی افزود: مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رســیده و 
دیگر ثبت نام مجدد انجام نمی شود و اگر کسی جا مانده 
باشد باید در دوره های آتی شرکت کند. عالوه بر این در 
مناطقی که نیاز داشته باشیم، آموزش دهنده جدید نیز 
جذب خواهیم کرد و این افراد نیز باید در این دوره های 

توانمندسازی شرکت کنند و آزمون بدهند.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی درباره زمان برگزاری 
آزمون پایانی گفت: طبق برنامه قبلی قرار بود آزمون در 
تیرماه برگزار شود اما به علت تاخیر در تهیه و بارگذاری 
فایل های آموزشــی، به تعویق افتاد و به شــهریور ماه 

موکول شد.
باقرزاده ادامه داد: مصمم هستیم که همکاری خود را با 
افرادی ادامه دهیم که حتما گواهی دوره را دریافت کرده 
باشند و در واقع ادامه حضور آموزش دهندگان، منوط به 

دریافت گواهی پایان دوره است.
وی با بیان اینکه برای این دوره ۳98 فیلم آموزشــی در 
۱۵ عنوان درسی تهیه شده اســت اظهار کرد: هر کدام 
از افراد شــرکت کننــده پروفایلی دارند کــه فایل های 
آموزشی مربوط در آنجا بارگذاری می شود. در مناطقی 
که دسترسی به اینترنت مشکل باشد نیز الواح فشرده در 

اختیار آموزش دهندگان قرار می گیرد.

ريیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:

آزمون مربیگری آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در شهریور

خبرهالل احمر

مديرعامل هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

توزیع 10 هزار سبد غذایی بین نیازمندان توسط خیران هالل احمر

تعطیــالت تابســتان و هجــوم 
خانواده هــا برای پر کــردن اوقات 
فراغت فرزندان خود به مراکز آموزشــی و فرهنگی و ورزشی، 
موضوعی اســت که این روزها به پای ثابت رســانه ها تبدیل 
شــده اســت؛ خانواده هایی که اســتفاده بهینه از تعطیالت 
تابســتان را تنها در گذراندن این زمان با کالس های متفاوت 
می دانند؛ کالس هایی کــه چارچوب آموزشــی آنها با آنچه 
 دانش آموزان در 9 ماه تحصیل در مدارس می گذرانند تفاوتی 

ندارد.
آموزش مهارت اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد که مشکالت 
کودکان در مهــارت های اجتماعی  غالبا به این دلیل اســت 
که کودکان نمــی دانند در موقعیت هــای اجتماعی چگونه 
عمل کنند و می توان کودکان را برای غلبه بر این مشــکالت 

آموزش داد. 
کمی به سال های گذشته برگردیم؛ به روزگاری نه چندان دور 
که خانواده ها تنها یک فرزند نداشتند؛ خواهران و برادران در هر 
خانواده در ایام تابستان به سمت فراگیری حرفه و صنعتی می 
رفتند تا هم برای سال های آینده خود توشه ای آموزشی داشته 
باشند و هم با گرفتن اندک دســتمزدی از صاحب آن حرفه، 
برای سال تحصیلی پیش روی خود وسایلی را تهیه کنند. حس 
استقالل بزرگ ترین دست آوردی بود که والدین در سال های 

گذشته بااین حرکت به فرزندان خود هدیه می دادند.

کالس های تابســتانه نیز خالصه می شــد در چند رشــته 
محدود هنری و ورزشــی که اغلب ترجیح می دادند فرزندان 
در محیطــی نزدیک به خانــه در فضــای آزاد کوچه و محل 
با هم ســن و ســاالن خود به تفریح بپردازنــد و این موضوع 
 هم باعث می شــد کودکان حــس همــکاری و همیاری را

 تجربه کنند.
کودکان در بازی ها دچار دعوا و اختالف می شدند؛ اما به دلیل 
حس تعاون و روحیه همبســتگی که فراگرفتــه بودند، تمام 
تفاوت ها کنار گذاشته می شد و دوستی در میان آنها افزایش 
می یافت. به دنبال آن والدین هم اتحاد و همنوع دوستی را به 

فرزندان خود آموزش می دادند.
بدون شــک رشــد مهارت های اجتماعی کودکان با سبک 
فرزند پروری والدین مرتبط اســت؛ زیرا تمام این سنت ها و 
باورهای ارزشــمند در میان خانواده که الیه های آموزشی و 
پرورشی زیادی داشت این روزها به فراموشی سپرده شده است.
این روزها اکثر خانواده ها تک فرزندی هستند و این موضوع 
سبب شده کودکان دارای خلقیات تک بعدی بوده و به نوعی 
خودخواهی را فراگرفته باشــند. خانواده که در گذشته خود 
با محرومیت و کمبودهایی مواجه بوده اســت تالش می کند 
تا کودک خود را به اصطالح در نــاز و نعمت بزرگ کند واین 
موضوع در آینده، کودکانی خودخواه با روحیه انزوا طلبی را به 
جامعه تحویل خواهد داد.انزواي اجتماعي در دوران کودکي 

ممکن است عواقب جدي  و دراز مدتی برای بهداشت رواني فرد 
در بزرگسالي داشته باشد.

زهرا ساالری مادر ۳8 ساله که با در دست داشتن فرم ثبت نام 
پســر ۱4 ســاله خود در یکی از کانون های آموزشی، سخت 
مشغول بررسی کالس های موجود بود، می گوید: در زمان ما 
کالس های آموزشی تابســتان آنچنان رونق نداشت. بیشتر 
خیاطی برای دختران و ورزش برای پسران در بورس بود و ما 
سعی می کردیم در ساعاتی که بیکار هستیم فرفره و لواشک و 
بستنی های دست ساز را در میان همساالن خود بفروشیم و 
به نوعی با تقلید از بزرگ ترها درآمدی هرچند اندک برای خود 
فراهم کنیم؛ اما در حال حاضر من برای پســر نوجوان خود از 
خرداد ماه به دنبال کالس های متفاوت برای پر کردن اوقات 
فراغت تابستانی هســتم؛ البته با هزینه های گزاف که شاید 

بعضی از خانواده ها توان پرداخت آن را نداشته باشند.
دکتر حمیدرضا صادقی عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور 
اصفهان، درخصوص نحوه گذران اوقــات فراغت کودکان در 
گذشــته و تفاوت آن در حال حاضر گفت: غنی سازی اوقات 
فراغت دانش آموزان با تامین سالمت آنها همراه است و نباید 
تنها به آموزش هایی در چارچــوب آموزش و پرورش برای پر 
کردن اوقات فراغت فرزندان خود اتکا داشــته باشیم؛ چرا که 
این سبک از آموزش 9 ماه با دانش آموزان همراه است و شاید 
سبک و سیاقی جدید همچون آموزش شاگرد و استادی بتواند 
برای این قشر جذابیت ایجاد کند و در کنار آن رفتار و تعامل 

اجتماعی را آموزش دهد.
وی با بیان اینکه کاهش بعد خانوار شاید عمده دلیل رفتار انزوا 
طلبانه و فراگیری آموزش های غیرکاربردی در آینده کودک 
باشد عنوان کرد: در جامعه امروز دانش آموز وقتی به سن ۱7 
سال می رسد تنها دارای یک مدرک دیپلم است و هیچ فن و 
حرفه کاربردی را نیاموخته است که بتواند در تامین معیشت، 
کمکی به وی بکند. باید به والدیــن بیاموزیم که برای فرزند 
خود در زمینه های گوناگون، رشــد جسمی و فکری را هدف 

قرار دهند.
صادقی تاکید کرد: راه حل را شاید بتوان در تعامل بیشتر در 
محیط های کارگاهی اما با پیشگیری از آسیب های موجود آن 
و آشنایی با محیط کار واقعی در جهت ایجاد روحیه استقالل 
در جوان و نوجوان جست وجو کرد. این در حالی است که قانون 
پذیری به خاطر رعایت قواعد و مقررات بازی در ذهن آنان به 

وجود آمده و نهادینه می شود. 
بازیکنان بازی های بومیـ  ســنتی و دسته جمعی، هر لحظه 
در معرض حاالت مختلفی قرار می گیرند و برای پیروزی باید 
تصمیم الزم را گرفته و آن را اجرا کنند؛ این مسئله باعث می 
شود که کودکان از قدرت »تصمیم گیری صحیح« و مهارت 

»حل مسئله« بیشتری برخوردار باشند.

انزواطلبی؛ ارمغان اوقات فراغت در هزاره سوم

فاطمه کاويانی
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دین و اندیشه

در گفت و گو با  شاگردان  یگانه یادگار بانو امین مطرح شد:

بانو همایونی،  قرآن را به صحنه زندگی آورد
تاریخ اسالم و فقه شیعی از وجود پربرکت زنان مجتهد، فرزانه و عالمه  زیادی بهره برده است که بررسی آثار و سبک زندگی هرکدام از این سمیه مصور
بزرگان می تواند الگویی بی نظیر  و فرا زمانی برای بانوان مسلمان باشد. بانو علویه همایونی 
یکی از این بانوان مسلمان است که توانست همانند استادش بانو مجتهد امین، راه کهکشان 
تعالی را برای زنان مسلمان ایرانی نورافشانی کند. این روزها همزمان با اولین سالگرد عروج 
این بانوی مجتهده است که مقام معظم رهبری در خصوص ایشان فرمود: » سرکار حاجیه 
 خانــم همایونــی جــزو مفاخــر جامعــه زنــان ایــران اســالمی اســت. حضــور

 تحصیل کردگان معارف دینی و قرآنی در حد ایشان، نشــان دهنده  آمادگی و استعداد زن 
ایرانی برای پیمودن مدارج عالیه علم و معرفت دینی است...« 

فرا رسیدن اولین ســالگرد ارتحال بانو همایونی فرصت مغتنمی اســت برای نشستن پای 
صحبت دو تن از شاگردان وی که از درک محضر او بگویند:

جان  ما را با والیت عجین می کرد
خانم زینت السادات قلمکاریان یکی از باسابقه ترین شاگردان بانو همایونی است که درباره 
آشنایی خود با بانو همایونی می گوید: از دوران ابتدایی و آغاز دوران تحصیل در خدمت بانو 
همایونی بودم و تحصیالتم را پیش وی و دیگر اساتید ادامه دادم و از ابتدای تاسیس مکتب 

فاطمه)س( مدرس مکتب بودم.
این مدرس حوزه می افزاید: بانو همایونی اولین شاگرد بانوی ایرانی بود و در تمام معارف و 
شاخه ها در خدمت ایشان حاضر بوده؛ به طوری که بانو امین وقتی دید ایشان زمینه مساعدی 

دارد سعی کرد هر آنچه از معارف می تواند در جان ایشان بریزد.
 قلمکاریان درباره شرکت در کالس های درس بانو همایونی می گوید: حضور در کالس های 
بانو مجتهده امین چنان عشقی در ما ایجاد کرده بود که در کالس های دیگر غنی نمی شدیم، 
زمانی که ما خدمت بانو همایونی رسیدیم، متوجه شدیم که گم کرده خود را در حضور این 
بانو می توانیم پیدا کنیم، چون ایشان تقریبا معارف خود را از بانو مجتهده امین گرفته بودند. 
یک زالله و نور و حکمتی در وجود ایشان بود همانند آنکه در حدیثی آمده است »علم نوری 
است که خداوند بر قلب هر کسی که می خواهد ایجاد می کند«، وی چنین حالتی داشت و 

وقتی به خدمت ایشان رسیدم، ایثارگرانه برای ما جلسه درس گذاشت.
وی تصریح می کند: شــاگردهایی که در منزل خدمت بانو همایونی می رسیدند، عالوه بر 
یادگیری درس های منطق، حکمت و ادبیات، با روح قرآن آشنا می شدند و خانم همایونی این 
حقیقت را به ما فهماند که »از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است« و سخن دوست را 
فقط قرآن می دانست، نه فقط به این معنا که قرآن را حفظ کنیم و یا معنایش را بدانیم، بلکه 

به این معنا که اصوال با قرآن زندگی کنیم.
قلمکاریان تاکید می کند: بانو همایونی قرآن را به صحنــه آورد و ما را با قرآن عجین کرد، 
زندگی ما طوری شد که در هر موقعیتی از زندگی، آیه ای از قرآن به ذهن ما می رسید. تقریبا 
ســال ها از تاریخ و مکتب و درس های حوزوی گذشت تا اینکه آیت ا... العظمی جوادی آملی 
تفسیر را وارد حوزه کردند؛ درحقیقت مبتکر تفســیر موضوعی هم ایشان بودند که قبل از 

آن اصال  باب نبود.
وی تصریح می کند: بانو همایونی در زمانی که تفســیر موضوعی متداول نبود، روح ما را با 
تفسیر موضوعی آشــنا کرد، یعنی هر مطلبی که می خواستیم بیان کنیم و توضیحی دهیم 
یا رویه ای را در زندگی مان پیاده کنیم یاد آیه ای از قرآن کریم می افتادیم که با این موضوع 

مناسبت داشت.
قلمکاریان در پایان سخنانش دوباره  تاکید  می کند: بانو همایونی به ما فهماند همان طور که 

قبال گفتم »از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است« شیوه همه حقایق و معارف و روح 
همه عرفان اسالمی در قرآن است و از خصوصیات بانو همایونی این بود که »انی تارکم فیکم 
الثقلین کتاب اهلل و عترتی ...« وی به هر دو ثقل اکبر و اصغر توجه داشت، همان طور که ما را 
با قرآن آشنا کرد جان ما را با والیت نیز عجین کرد و این حقیقت است که هر کسی می خواهد 

قرآن را بفهمد باید از طریق ائمه معصومین)ع( این روند را ادامه دهد.
توجه ویژه به رشد و اعتالی بانوان

خانم دکتر فرشته منانی از دیگر شاگردان بانو  همایونی  است که در سال ۵۵ اولین برخورد 
را با ایشان داشته اســت، او که در بحبوحه ایام بی حجابی در مدارس، دوران راهنمایی را در 
مدرسه مذهبی گلستانیان، یکی از معدود مدارس مقید به حجاب در اصفهان، گذرانده بود 
برای تحصیل در دوره دبیرستان به دلیل نبود مدرسه مذهبی با مشکل برخورد کرده و یک 
سال ترک تحصیل می کند؛ دست تقدیر او را در یکی از سخنرانی های حجت االسالم قرائتی 
قرار می دهد تا با مکتب فاطمه )س( که بانو امین از پایه گذاران آن بودند، آشنا شود؛ مدیریت 
مکتب با بانو همایونی بوده اســت. وی درباره اولین دیدار با او مــی گوید: به محض ورود با 
استقبال گرم و صمیمانه حاج خانم روبه رو شدم و از ایشان پرسیدم مرا ثبت نام می کنید؟ 

جواب دادند بله و با آغوش باز مرا پذیرفتند.
توجه به رشــد و اعتالی خانم ها در نظر بانــو همایونی به حدی اهمیت داشــته که خانم 
منانی از این مســئله به نیکی یاد می کند و می گوید: همیشه می گفتند من یک نفر هستم 
و دوســت ندارم فقط به فکر رشد و ارتقای خودم باشم. دوســت دارم هزاران نفر از خانم ها 
را در رشــته کاری خودم تربیت کنم. در عمل هم مشوق بســیار خوبی بودند؛ یادم هست 
روز اولی که وارد مکتب شــدیم از ما خواســتند یک انشا بنویســیم و بگوییم انگیزه مان 
از آمدن به مکتب فاطمه)س( چیســت، این کار 40 ســال پیش به نوعــی آینده نگری و 
 نوآوری به شــمار می آمد؛ اما امروزه می بینیم که بعضی موسســات آموزشی آن را به کار 

می بندند.
 وقتی وارد مکتب فاطمه)س( شدم احساس کردم گمشده خودم را پیدا کرده ام؛ چون خیلی 
عالقه به علم و دانش داشتم و قرار گرفتن در فضای نوآورانه مکتب، مثل این بود که خدا به 
من عمر دوباره داده باشد، همیشه لحظه شــماری می کردم تا صبح شود و دوباره به مکتب 
بروم؛ حتی یک روز بعد از ازدواجم وقتی حاج خانم ســر کالس مرا دید خیلی تعجب کرد و 
من گفتم دوست نداشتم حتی یک روز ســر کالس حاضر نباشم و حاج خانم به من گفتند 

جایی بنشین که تو را ببینم.
یکی از ویژگی های مکتب فاطمه)س( این بود که با دل و جان دانشجو در ارتباط بود و سعی 
می کرد از ریز مســائل خانوادگی  افراد با خبر باشــد؛ مثال اینکه چه کسی در خانواده اش 

بیماری یا مشکالت مالی دارد یا مسائل دیگر. 
این استاد دانشگاه الگوبرداری از زندگی حضرت فاطمه زهرا  سالم ا... علیها را  توصیه اصلی 
بانو همایونی به خانم ها ذکر می کند و ادامه می دهد: حاج خانم همیشــه می گفتند باید 
رهرو آن حضرت باشیم  و  خانم ها زندگی شان را به ســبک زندگی حضرت زهرا )سالم ا... 

علیها( نزدیک کنند. 
در درجه بعدی روی حجاب خیلی تاکید داشتند و اینکه یک خانم در عین حال که باید در 
جامعه فعال باشد، وظیفه اصلی خود را که نگه داشتن کانون خانواده است، نباید فراموش کند 
و به ما می گفتند درس را واجب بدانید حتی اگر الزم باشد، مستحباتی را به صورت اجمالی 
به جا بیاورید و به سیر و سلوک علمی بپردازید؛ چون در آیین آسمانی ما، اسالم، یک ساعت 

تفکر به اندازه 70 سال عبادت است.

زینت السادات علویه همایونی، متخلص به »علویه همایونی« و 
مشهور به بانو همایونی، در سال 1296 هجری شمسی در اصفهان 
متولد شد. پدرش سید رحیم و مادرش سلطان آغا همایونی بود. 
سلطان آغا مادرخوانده همسِر بانو امین بود که پس از فوت سید 
محمدتقی امین، با سید رحیم ازدواج کرد. زینت السادات دومین 
فرزند او بود. بانو همایونی با محمد فیض ازدواج کرد. شخصیت هایی 
همچون رحیم ارباب، حســینعلی صدیقین و عطاءا... امامی، از 
دوستان محمد فیض بودند و به خانه او رفت و آمد داشتند. بانو امین 
و سلطان آغا از دوستان نزدیک یکدیگر بودند، به همین جهت 
زینت السادات از شاگردان ویژه بانو امین شد. او اولین شاگرد بانو 
امین بود و پنجاه سال شاگردی بانو امین را کرد. تدریس هر روز 
بعد از ظهر در منزل بانو امین بود. منابع درسی ابتدا قرآن بود و به 
مرور به دعای کمیل و بعد جامع المقدمات و صرف و نحو و تصریف 
و شرح حادی عشر رسید. بعد از آن هم بانو همایونی نزد بانو امین 
»اسرارالحکم« ســبزواری را خواند.  زینت السادات همایونی 
تحصیالت ابتدایی را در منزل نزد مادر آغاز کرد. در سال 1313نزد 
بانو امین به شاگردی پرداخت. او بجز تحصیل نزد بانو امین، ادبیات 
عرب و منطق را نزد حیدر علی محقق خواند. مدتی نیز نزد صدر 
کوپایی منطق و شرح منظومه مالهادی سبزواری و کتاب مغنی و 
معالم و شرح لمعه خواند و مدتی نیز نزد آیت ا... نورالدین اشنی 

)قودجانی( به یادگیری اسفار اربعه مالصدرا پرداخت.
در سال 1343 ه .ش در امتحان طالب در مدرسه سپهساالر شرکت 
کرد. گفته شده است در آن زمان جز بانو امین زن دیگری در حوزه 
علوم دینی وجود نداشت و تا آن روز هیچ زنی در آزمون مدرسه 
سپهساالر شرکت نکرده بود. امتحان در دو رشته منقول و معقول 
برگزار می شد. از 370 نفری که داوطلب شرکت در امتحان بودند، 

تنها پنج نفر در رشته معقول ثبت نام کرده بودند.
 او با وجود قبولی در این امتحان، در دانشکده وعظ و تبلیغ تهران 
)دانشکده الهیات کنونی( نیز ثبت  نام کرد و در امتحان ورودی 
آنجا نیز پذیرفته شد و تا دو سال تنها زنی بود که در میان طالب 
مرد در کالس ها شرکت می کرد. با این حال تحصیل او در دانشکده 
وعظ و تبلیغ ناتمام ماند؛ به این دلیل که تا آن زمان دانشکده هیچ 
زنی را پذیرش نکرده بود و بعد از پذیرش زینت السادات همایونی، 
دیگر زنان نیز به دانشکده مراجعت کرده و خواستار تحصیل در 
آنجا بودند. در این میان نامه ای از مســئولین دانشگاه به دست 
زینت السادات همایونی رسید؛ با این پیشنهاد که مابقی دوران 
تحصیل خود را در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان بگذراند. او 

هم از ادامه تحصیل در دانشگاه انصراف داد.
 ایده تاسیس مدرسه ای برای بانوان که در آن علوم دینی تدریس 
شود )یعنی همان حوزه علمیه بانوان( بعد از تجربه تحصیل در 
تهران به ذهن بانو همایونی رســید. او این ایده را با استادش بانو 
امین در میان گذاشت. ایده تاسیس مدرسه علوم دینی بانوان با 
ایده تاسیس دبیرستانی دخترانه که معلم مرد نداشته باشد، به 
هم پیوند خورد. بانو امین با ورقه اجتهاد خود برای هر دو مدرسه 
مجوز گرفت. مجوز مدرســه دینی بانوان با عنوان جواز تاسیس 
کالس قرآن و رساله صادر شد. این نام به این دلیل بود که تا پیش از 
این مدرسه ای با این ماهیت سابقه نداشت. دستور خرید خانه ای 
به عنوان محل مدرسه از جانب بانو امین صادر شد و امورات مربوط 
به آن به وکیل بانو امین، میرزا علی خان تابش و عروس  بانو امین، 
فروغ السادات سپرده شد.به  این ترتیب دبیرستان دخترانه امین 
و مکتب فاطمه)س( در سال تحصیلی 45-44 تاسیس شدند. پس 
از آن بانو امین تمام امور مربوط به مکتب را به بانو همایونی واگذار 
کرد. او نیز با الهام از برنامه درسی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 
برای مکتب فاطمه برنامه درســی نوشت. اساتید آن هم از میان 
شاگردان بانو امین انتخاب شدند و کار اولین حوزه علمیه بانوان با 
عنوان »مکتب فاطمه« با 60 بانویی که شوق آموختن علوم دینی 

را داشتند، آغاز شد.
 بانو همایونی در تاریخ 1355 ه .ش از جانب بانو امین اجازه روایت 
دریافت کرد. متن اجازه بانو امین چنین است: »و امابعد، سیده 
جلیله، عالمه فاضله، زینت الســادات همایونی، فرزند مرحوم 
سید رحیم، از حقیر اجازه خواســت. پس در اجازه دادن به او از 
خدا استخاره کردم و به او اجازه دادم که از طریق من، از مشایخ 
بزرگوارم به روش های مخصوصی که در محل خودش روشن و ثبت 
شده است، تمام روایاتی را که برای من صحیح می باشد، نقل روایت 
کند؛ از کتب تفسیر، ادعیه، حدیث و فقه و غیر اینها از مصنفات 

شیعه و روایات اهل سنت.«  
آثار زینــت الســادات همایونی عبــارت اســت از: ترجمه 
اربعین الهاشــمیه اثر بانو امین، زن؛ مظهر خالقیت ا...، ترجمه 
بخشی از اسراراآلیات مالصدرا،عشق ذوی القربی؛ درباره حضرت 
زهرا)س(،نسیم والیت؛ درباره حضرت علی)ع(،زندگانی بانوی 

ایرانی؛ درباره بانو امین،سفرنامه؛ خودزندگی نامه نوشت.

پیروی از والیت فقیه یکی از ویژگی های بارز بانو همایونی بود که تمام شــاگردان 
ایشان به این نکته اشاره می کنند. معصومه طاهری در گفت و گو با افکار نیوز با اشاره 
به ارادت عجیب ایشــان به رهبر معظم انقالب گفت: در ایــن مورد یک خاطره در 
ذهنم هست؛ اینکه ما اگر برنامه ای در کانون فرهنگی عالمه امین برگزار می کردیم 
حتما با بانو همایونی تماس می گرفتیم و ایشان با ارسال پیام مکتوب و یا شفاهی 
خودشان زینت بخش برنامه ما می شدند و یک بار در مراسم نشست معرفی کتاب 
»سیر و سلوک« عالمه امین، طی تماس تلفنی که با بانو همایونی داشتیم، ایشان 
صحبت هایی را اظهار کرده و متذکر نکاتی شدند؛ اما در آخر فرمودند که سالم مرا به 
خدمت آقا برسانید. صحبت که تمام شد، من متعجب بودم که چطور ممکن است 
ما بتوانیم این سالم را به رهبر انقالب برسانیم. یکی از خانم ها آنجا بود که در جلسه 
هم حضور داشت. اتفاقا همسر ایشان همان روز دیداری با رهبر انقالب داشتند و این 
طور شد که توانستند سالم بانو را به رهبر انقالب برسانند و ایشان هم فرمودند حتما 
با ایشان تماس بگیرید و سالم مرا به ایشــان برسانید و بگویید من دعاگوی ایشان 
هستم. این عرض احترام و جویای احوال بودن بین ایشان و رهبر انقالب معمول بود 
و در چند ماه آخر عمر بانو، ایشان خواستند که به آقا پیام بدهیم برای بانو دعا کنند 
و ما به هر ترتیب بود پیام را به ایشان رساندیم و آقا هم سالم رساندند و فرمودند که 
دعاگو هستند. تا روزهای آخر عمر با برکت بانو نیز مدام از طرف بیت رهبری تماس 
می گرفتند و جویای احوال بانو بودند. عرض ارادت بانو به رهبر معظم انقالب در قالب 

شعری که بیشتر به خاطر دو بیت ابتدایی آن معروف است، نقل محافل شده است: بر 
خامنه ای شجاع دوران صلوات، بر نور دو چشم خلق ایران صلوات،  بر حامی امنیت 

ایران صلوات، بر حافظ قرآن محمد صلوات

تاسف برانگیز اســت که برخی از زنان ما چون از بیانات قرآن شریف ناآگاه اند، 
ســخنان تحقیرآمیز و تضعیف کننده را باور می دارند و چون از قدر و منزلت 
خویش غافل اند، دســت به کارهایی می زنند که شایســته ماهیت انسانی و 
ایمانی زن نیست؛ مانند بی حجابی، بد حجابی، ناسازگاری با همسران، رجوع 
به دادگاه ها و ناسپاسی نسبت به نعمات الهی، مخصوصا نعمت وجود فرزندان 
بی گناه که بدیهی اســت تمام اینها خالف فطرت و خلقت ماهیت انسانی زن 
است؛ زیرا کماالت انســانی با تحصیل علم و ایمان، تقوا و صبر و قناعت و دیگر 
اوصاف حمیده شکوفا می گردد و اعمال غیرانسانی و غیرشرعی، نه تنها مشکلی 
را آسان نمی کند که باعث سرافکندگی صنف زن می شود، گرچه این گناه به 
گردن آنانی است که قدمی برای تکامل جماعت نسوان بر نداشتند و همواره در 

جهت استثمار و سقوط فکری او کوشیدند.
 هر چه بر ســر طائفه نســوان رفتــه، از جهت بــی اطالعــی و ناآگاهی بوده 
است. بنابراین شایسته اســت که خود در بروز ماهیت انسانی خویش بکوشیم 
و رشــد فطری خود را غنیمت بشــماریم و با آمــال و آرزوهــای نامطبوع و 
هوس بازی های مسموم کننده، آن را از دست نداده و سرکوب نسازیم و راه دین و 
تقوا را جست وجو کنیم و کتاب آسمانی یعنی قرآن شریف را بخوانیم و دستورات 
حیات بخش آن را الگو و سرمشق قرار دهیم و از توجه به سخنان دلنشین، دل 

را روزنه نور صاحب سخن گردانیم. ) زن؛ مظهر خالقیت ا...(

مروری بر زندگی بانو علویه همایونی؛

 مبتکر تاسیس مدرسه علوم دینی 
خواهران

هرچه بر سر طائفه نسوان رفته، از جهت نا آگاهی استارادت عجیب به رهبر انقالب

بانو علویه همایونی عاشق اســتاد خویش بودو هنگامی که از 
 بانو امین سخن می گفت دانه های اشــک در چشمانش حلقه

 می افکند ،  این شیفتگی و عشق بازی  را می توان به راحتی از کالم 
او یافت؛ آنجا که در بیان خاطراتش می گوید: »من قسمت عمده 
درســم را پیش بانو امین فرا گرفتم و همیشه می گویم خداوند 
قلب بانو امین را آئینه خود کرد و قلب من را آئینه بانو و مرا شیفته 
او کرد« همیشه بیشــتر از آنچه از خود بگوید از استاد خویش 
می گفت و او را گرامی می داشت، حتی زمانی که می خواستند 
برای بزرگداشت او همایش بگیرند می خواست استادش و راه او 
شناخته شود و در تمام عمر تالش کرد در ره او که در واقع ره مکتب 

فاطمه الزهرا) سالم ا... علیها ( است قدم بردارد.

شاگردی که معرف استاد شد

مراسم تشییع و ترحیم بانو همایونی

همایش بین المللی بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد ارتحال بانومجتهده امین)ره( و 
اولین سالگرد رحلت بانو علویه همایونی)ره( با  عنوان  »در آسمان امین بر بال همایونی«  

امروز ساعت 8:30 صبح در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

برگزاری همایش»در آسمان امین بر بال همایونی« 
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اعالم آمادگی پلیس ایران برای تامین امنیت جام  جهانی ۲۰۱۸ 
فرمانده ناجا با اشاره به برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: پلیس ایران آمادگی اعزام 
نیروی انسانی برای امنیت برگزاری این مســابقات را دارد. پلیس کشور ما در سال های 
گذشته نیز اقدام به اعزام نیرو به منظور تامین امنیت مسابقات جهانی در برزیل کرده بود.

رسول زرگرپور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه ورزشی، 
فرهنگــی منحــل شــده ورزشــگاه 
نقش جهان که پس از چند سال وقفه 
برگزار شد، پس از اســتماع گزارش 
مدیر تصفیه، خط مشــی کلی این 
موسســه را برای آینــده تعیین و 
تصمیمــات الزم در ایــن خصوص 

اتخاذ کرد. 
وی اظهار داشــت: برای کاهش جرایم 
مالیاتی باید با هماهنگی اســتانداری 
و ســازمان امور مالیاتی اقدامات الزم صورت گیرد.استاندار اصفهان 
افزود: ضروری است که 36 هزار مترمربع از زمین های امین آباد متعلق 
به موسســه با هماهنگی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 

تعیین تکلیف شود.

در مجمع عمومی موسسه نقش جهان مطرح شد:

لزوم تعیین تکلیف زمین های 
امین آباد متعلق به نقش جهان

نقل قول روز

تبریک روز

خبر روز

فوتبال جهان

مستطیل سبز

سایت باشگاه بلو والی ورونای ایتالیا به ستاره اصفهانی والیبال ایران 
برای پیوستن به این تیم خوشامد گفته 
است. محمدجواد معنوی نژاد، ستاره 
اصفهانی تیم ملی والیبال کشورمان 
پس از درخشــش در لیگ جهانی 
والیبــال ۲۰۱۷ مــورد توجه یک 
باشــگاه ایتالیایی قرار گرفت و تیم 
بلو والی ورونا در سری A ایتالیا خواهان 
جذب وی شــد. سایت باشــگاه ورونا 
دوشنبه  با انتشار خبری در خصوص 
معنوی نژاد، به وی خوشامد گفته اســت. این سایت در خبر خود به 
سوابق این بازیکن جوان از جمله قهرمانی در مسابقات جوانان زیر ۲3 
سال آسیا با تیم ملی کشورمان و نایب قهرمانی با پیکان در سوپرلیگ 
والیبال ایران اشاره کرده است.قرارداد معنوی نژاد با تیم جدیدش یک 

ساله است که قابلیت تمدید برای سال دوم را هم دارد.

 مسابقات قهرمانی کشوری اســالوم بانوان با قهرمانی تیم اصفهان 
خاتمــه یافت. مســابقات کشــوری 
قایقرانی اسالوم بانوان یادواره شهید 
مدافع حرم »سردار شعبان نصیری« 
در مســیر رودخانه کــرج در جاده 
چالوس برگزار شــد. این مسابقات 
در دو رده جوانان و بزرگســاالن به 
میزبانی استان البرز برگزار شد.در این 
دوره مسابقات شــرکت کنندگان در 
رشته کایاک و کانو به رقابت پرداختند 
که در پایان تیم اصفهان با ســه مدال طا به قهرمانی دست یافت و 

تیم های خوزستان و کرمانشاه در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در حالی که باشگاه پاری  ســن  ژرمن به دنبال جذب جیان لوئیجی 
دوناروما، دروازه بــان جوان و آینده دار 
میان بود ایــن دروازه بان بعد از چند 
هفته  کشمکش بر سر تمدید قرارداد 
با این تیــم یعنی میان بــه توافق 
رسید. دوناروما تصمیم گرفت تا در 
میان بماند و شش میلیون در سال 

درآمد داشته باشد.

خوشامدگویی سایت ورونای ایتالیا 
به ستاره اصفهانی والیبال 

 قهرمانی »اساللوم بانوان«
 به پارو زنان اصفهان رسید

 توافق دوناروما با میالن 
سالی 6 میلیون دالر

نگاه ویژه کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران به بازیکنانی که در لیگ های اروپایی بازی می کنند 
باعث شده تا ملی پوشــان از هیچ تاشی برای بازی در 

تیم هایی اروپایی غافل نشوند.
کاوه رضایی برخاف همــه موفقیت هایی که همراه با 
اســتقال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به دست 
آورد هرگز به تیم ملی دعوت نشــد و با وجود موقعیت 
خوب مالی و جایگاهی که در استقال داشت، ترجیح داد 
با رقمی بسیار کمتر به تیمی معمولی در کشور بلژیک 
بپیوندد. کشوری که خود جایگاه باالیی در فوتبال اروپا 
ندارد و لیگ این کشور در زمره لیگ های درجه اول اروپا 
محسوب نمی شود. احسان حاج صفی ملی پوش تیم 
ســپاهان با وجود جایگاه خوبی که در سپاهان داشت، 
ترجیح داد به لیگ درجه چندم اروپا برود و در یک تیم 
بسیار معمولی از یونان توپ بزند؛ آن هم با شرایط مالی 

بسیار ناچیز.
رامین رضاییان همه تاش خود را می کند تا در یک تیم 
کم نام و نشان و کاما معمولی از لیگ بلژیک توپ بزند. 
این ملی پوش حتی حاضر است برای حضور در این تیم 

معمولی بلژیک تست هم بدهد.
مهــدی طارمی همــه تاش خــود را می کنــد تا از 
پرسپولیس جدا شده و به اروپا برود، حتی اگر به یک تیم 
پایین تر از معمولی در فوتبال اروپا منتقل شود و از این 
دست بازیکنان در فوتبال کشورمان کم نداریم و روز به 

روز هم بر تعداد آنها اضافه می شود.  
با نگاهی به اسامی ملی پوشان کشــورمان می بینیم 
در حال حاضر تنها تعداد معدودی از ملی پوشــان در 
تیم های ایرانی توپ می زنند که البته همان ها هم بی 
تمایل نیستند تا به اروپا منتقل شوند. به خصوص آنهایی 
که شرایط سنی شان مناسب این نقل و انتقاالت باشد. 
تب اروپا، فوتبال و فوتبالیست های ایران را گرفته؛ چرا 
که فوتبالیست هایی که یا در تیم  ملی حضور دارند و یا 
در معرض دیده شدن و دعوت شــدن به تیم ملی قرار 
دارند، ایــن را می دانند که صرف نــام »فوتبال اروپا« 
ضریب اطمینان خاطرشان را برای حضور در تیم کی 
روش به شدت باال می برد.  نگاه ویژه کارلوس کی روش 
به لیگ های اروپایی و التفات خــاص وی به بازیکنانی 
که در هر ســطحی از اروپا بازی می کنند، بسیاری از 
فوتبالیست های ایرانی را به خصوص در سال منتهی به 
جام جهانی تشویق به حضور در یک کشور اروپایی کرده 
است تا جایگاهشان نزد سرمربی تیم ملی به خطر نیفتد. 

تالش طارمی برای لژیونر شدن؛

تبی که کی روش به جان 
ملی پوشان انداخت

عاوه بر عبدا... ویسی چهار بازیکنی که سرمربی فصل پیش سپاهان از فوتبال 
خوزستان جذب کرده بود هم یکی پس از دیگری از جمع طایی پوشان جدا 
شدند. ویسی که خودش از استقال خوزستان به سپاهان آمد، در ۲ پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی و زمستانی گذشته جمعا چهار بازیکن را از فوتبال خوزستان 
جذب کرد. طالب ریکانی و علی هلیچی از استقال اهواز و موسی کولیبالی و 
سیدجال عبدی از استقال خوزستان به سپاهان پیوستند.ریکانی و کولیبالی 
که تابستان گذشته به جمع طایی پوشان اضافه شدند پس از یک فصل به 
همکاری خود با باشگاه اصفهانی پایان دادند. ریکانی آبادانی با وجودی که یک 
سال از قراردادش با سپاهان باقی مانده بود در لیست مازاد قرار گرفت. هلیچی 
اهوازی که تابستان گذشته به سپاهان پیوست پس از تنها یک نیم فصل حضور 

در این تیم از جمع طایی پوشان جدا شد .

مطلبی در خصوص مهاجم تیم ملی ایران منتشر شد که از پیگیری و تاش 
باشگاه التزیو برای جذب او خبر می دهد و حتی مبلغ پیشنهادی باشگاه 

ایتالیایی را هم مشخص کرده است.
بر اساس خبر منتشر شده در برخی رسانه های وطنی گفته می شود التزیو 
حاضر است برای سردار آزمون ۱۰میلیون پوند بپردازد و تنها گیر این انتقال 

روی اختاف دوباشگاه روبین کازان و روستوف است.
این در حالی اســت که در رســانه های معتبر ایتالیایی هنوز هیچ خبر و 
حتی شایعه ای در مورد پیگیری انتقال مهاجم آسیایی از روسیه به شهر 
رم نیســت. حتی ســایت معتبر گل نیز در بخش اخبار نقل و انتقاالت و 
 حتی شــایعات خود خبری در مورد انتقال آزمون به تیم نامدار شهر رم 

ندارد.

 کوچ دسته جمعی 
خوزستانی ها از سپاهان

التزیو پولی برای خرید 
سردار  ندارد!

شهرداری و شورای اسالمی شهرزرین شهر از طرف شهردار و شورای اسالمی شهر مهاباد به کارکنان شهرداری

تجلیــل از خادمــان عرصه مدیریت شــهری 
و روســتایی ، معرفی و نمایش دســتاوردها و 
اقدامات انجام شــده و جلب توجه برنامه ریزان و 
سیاســت گذاران، صاحب نظران و اندیشمندان، 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط با مدیریت 
شهری و روستایی به مسائل و مشکالت، تنگناها و 
نیازهای مدیریت شهری و روستایی از اهداف مهم 

نکوداشت این مناسبت است .

ضمن تبریک فرا رسیدن 14 تیرماه روز شهرداری و دهیاری ها به همکاران خود در شهرداری مهاباد، سعادت 
و موفقیت روزافزون کارکنان زحمتکش شهرداری مهاباد و تمامی خدمتگزاران عرصه سازندگی شهر و روستا 

را از خداوند متعال خواستاریم. 

14 تیرماه یاد آور زحمات، تالش و دلسوزی های
 شهرداران و دهیاران برای بهبود و توسعه فضای شهرها 

و روستاها به عنوان محیط زندگی مردم است.
  این روز را به کارکنان پرسنل زحمتکش زرین شهر 
که بدون هیچ  گونه چشمداشتی و با کمترین توقع 
و امکانات، سعی در خدمت به مردم و بهبود فضای 
زندگي و کسب و کار روستاها به عنوان کانون های 

تولید دارند، تبریک عرض می کنیم.

محســن کریمی، هافبک تیم فوتبال استقال مدت هاست 
که با آسیب دیدگی از ناحیه کتف، دست به گریبان است. این 
مصدومیت در بازی با نساجی شدیدتر شد و حاال کریمی باید 
عمل جراحی انجام دهد.خبرهایی در خصوص احتمال خروج 
نام این بازیکن از فهرست استقال برای نیم فصل اول وجود 
دارد. آنطور که تسنیم نوشته، قرار است منصوریان بعد از اردوی 

ارمنستان در این مورد تصمیم گیری کند.

کریمی از لیست استقالل خارج می شود؟

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان هر روز در دو نوبت صبح 28
و بعد از ظهر در مجموعه ورزشی ملت برگزار می شود.براساس 
اعام مسئوالن باشگاه ذوب آهن لیست این تیم تقریبا تکمیل 
شده و مدافع گرجستانی مد نظر امیر قلعه نویی نیز ظرف روزهای 
آینده برای مذاکرات نهایی و عقد قرارداد وارد اصفهان می شود.

ذوب آهن همچنین در پست فوروارد در حال بررسی چند گزینه 
خارجی است.

مدافع گرجستانی به زودی وارد اصفهان می شود
تیم فوتبال پیکان روز شنبه هفته آینده راهی اصفهان می شود. 
این تیم که در حال سپری کردن دوران آماده سازی خود در کردان 
کرج است، پس از پایان این اردو و شنبه هفته آینده راهی اصفهان 
می شود تا روز یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان میهمان سپاهان 
باشد.  این دیدار دوستانه از ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد و پس از 
پایان مسابقه، شاگردان مجید جالی به تهران بازمی گردند تا 

تمرینات خود را در پیکانشهر پیگیری کنند.

پیکان در اصفهان به مصاف سپاهان می رود

 ۱۸۰ هزار دالر بدهی فدراسیون شطرنج ایران به فدراسیون جهانی این رشته )فیده( است که از 
مسابقات سال گذشته قهرمانی زنان جهان در تهران به جا مانده؛ هزینه کلی این میزبانی برای 
شطرنج ایران حدود سه میلیارد تومان برآورد شده بود که البته بخش زیادی از آن مربوط به 
جایزه نقدی ۶۳ بازیکن شرکت کننده می شد. این هزینه )۴۵۰ هزار دالر( خیلی دیر اما باالخره 
تامین شد و در چند مرحله به حساب فیده واریز شد، اما فدراسیون ایران بابت هزینه های جانبی 

باقی مانده، به فیده هنوز بدهکار است و از همین رو با خطر جدی تعلیق مواجه شده است. 
این خطر البته یک بار با وساطت نایب رییس ایرانی فیده از بیخ گوش شطرنج ایران گذشت. 
به هر حال ۱۸۰ هزار دالر بدهی ایران باید خیلی وقت پیش از این و حداکثر چند روز یا چند 
هفته بعد از اتمام مسابقات تهران در اختیار فیده قرار می گرفت، اما تعلل طوالنی در پرداخت 
آن باالخره واکنش فدراسیون جهانی را به همراه داشت  و در نهایت ضرب العجل و مهلتی برای 
پرداخت این بدهی در نظر گرفته شد. بعد از اینکه فیده از تصمیم خود برای تعلیق شطرنج ایران 
برگشت، برای پرداخت بدهی باقی مانده و تسویه حساب کامل مهلت دو ماهه ای تعیین کرد؛ 
این مهلت دوماهه ۲۰ جوالی یعنی ۲۹ تیرماه به پایان می رسد این در حالی است که وضعیت 
بدهی شطرنج ایران هیچ تغییری نداشته است.  قرار بود بدهی ۱۸۰ هزار دالری فدراسیون 
شطرنج ایران به فیده طی مدت زمان تعیین شده  در سه قسط ۶۰ هزار دالری پرداخت شود. 
طبق توافقات صورت گرفته هر یک از این اقساط باید در فاصله بیست روزه پرداخت می شد 
یعنی تا به امروز باید دو قسط از بدهی ها پرداخت شده باشد و تنها یک قسط دیگر برای 
تسویه حساب کامل با فیده باقی مانده باشد، اما نه تنها تا به امروز هیچ مبلغی 
بابت بدهی از طرف فدراسیون ایران به فیده پرداخت نشده بلکه هنوز 

اعتباری هم برای آن تامین نشده است. 
فدراسیون شــطرنج در این زمینه روی کمک حامیان 
مالی تقریبا هیچ حسابی ندارد. وزارت ورزش 
هم که تا قبل از این یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان بابــت برگزاری 
شــطرنج  مســابقات 
قهرمانــی زنان 
به  جهان 

فدراسیون ایران کمک داشت، کمک  مالی جدیدی برای پرداخت بدهی باقی مانده نداشته 
است.  سید علی آقازاده، سرپرســت معاونت مالی این وزارتخانه در گفت وگوی اخیر خود با 
خبرنگار  مهر با تاکید بر بی برنامگی مسئوالن شــطرنج در برگزاری مسابقات زنان جهان و 
اشاره به کمک هایی که پیش از این از طرف وزارتخانه به فدراسیون شده بود، گفت که »وزارت 
ورزش به غیر از بودجه مصوب سالیانه، هیچ بودجه دیگری به منظور تسویه حساب با فیده در 
اختیار فدراسیون شطرنج قرار نمی دهد چون برای این کار باید به بودجه دیگر فدراسیون ها 
دست بزند و این درست نیست.« البته آقازاده در گفت وگوی رادیویی چند روز پیش خود ضمن 
انتقاد دوباره از مسئوالن برگزار کننده مسابقات زنان جهان و بی برنامگی آنها چرخشی عجیب 
داشت و گفت که این وزارتخانه تا حد امکان به فدراسیون شطرنج در مورد مشکل بدهی به فیده 
کمک خواهد کرد؛ اما آنچه مسلم است تا به امروز وزارت ورزش هم هیچ کمک مالی  جدیدی 
به شطرنج نداشته است.  همه اینها در حالی است که کمتر از ۱۶ روز دیگر به پایان مهلت تعیین 
شده فیده باقی مانده است و اگر طی این مدت زمان فدراسیون شطرنج نتواند ۱۸۰ هزار دالر 
بدهی خود را پرداخت کند قطعا این بار نمی تواند از خطر تعلیق در امان بماند. حال آنکه قرار بود 
فدراسیون شطرنج با برگزاری مسابقات زنان جهان موفقیتی بزرگ در ورزش ایران و به خصوص 
در بخش بانوان همراه با تاثیرات قابل توجه فرهنگی و سیاســی ثبت کند، اما حاال با چالشی 

مواجه شده که بی توجهی به آن تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

حمد  ا
م  ی مقد قر با

غالمرضا  جایگزین 
بارانی در هیئت پزشکی- 

ورزشی استان اصفهان شد.مجمع 
انتخاباتی هیئت پزشکی- ورزشی استان 

اصفهان با حضور رییس فدراســیون در سرای 
ورزشکاران اســتان اصفهان برگزار شد.دکتر غالمرضا 

بارانی، دکتر احمد باقری مقدم و دکتر احمد مثقالی فروش سه 
کاندیدای شرکت در این انتخابات بودند که در پایان فرآیند رای گیری، 

احمد باقری مقدم با کسب ۱۱ رای از ۱۵ رای اعضای مجمع برای چهار سال به 
ریاست هیئت پزشکی- ورزشی استان اصفهان رسید. غالمرضا بارانی چهار رای به 
دست آورد و احمد مثقالی فروش نیز رایی به خود اختصاص نداد.اول خردادماه ۱۳۹۲ 

بود که غالمرضا بارانی در مجمع انتخاباتی پیشین هیئت پزشکی- ورزشی استان اصفهان 
با کسب هر ۱۵ رای اعضای مجمع انتخاباتی به عنوان رییس این هیئت انتخاب شد. بارانی تنها کاندیدای آن 

انتخابات بود و با رای مثبت اعضای مجمع برای سومین دوره متوالی به ریاست هیئت پزشکی- ورزشی استان رسید. 
دوره ریاست وی خردادماه امسال به پایان رسید.

با کسب اکثریت آرا در مجمع انتخاباتی؛

سکان هدایت هیئت پزشکی- ورزشی استان به دست احمد باقری مقدم افتاد

ش ایران؛
1٨ هزار دالری ورز

دردسر 0

»کیش« فدراسیون جهانی به شطرنج ایران
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میدان امام علی)ع( احیا می شود
بابک کاویان،مدیر پروژه میدان امام علی)ع (گفت: فازســوم این میدان دارای ۱۲پروژه اســت 
 که ۱۱پروژه آن ازســوی شــهرداری و یک پروژه دیگر آن نیز با همکاری بخش خصوصی اجرا

 می شود.

ذره بیناخبار

بر اساس آمار منتشر شده؛

کنکوری های اصفهان سودای 
پزشکی در سر دارند

بر اســاس آمار منتشر شــده از داوطلبان آزمون سراسری ورود به 
دانشگاه ها در استان اصفهان، بیشترین داوطلبان، مربوط به گروه 
علوم تجربی )حدود ۳۰هزار داوطلب( هستند که تعداد آنها نسبت 

به سال گذشته ۱۱/7درصد افزایش یافته است.
بر اســاس آمار منتشر شــده از داوطلبان آزمون سراسری ورود به 
دانشگاه ها در استان اصفهان، بیشترین داوطلبان مربوط به گروه 
علوم تجربی ) حدود ۳۰ هزار داوطلب( هستند که تعداد آنها نسبت 
به سال گذشته ۱۱/7درصد افزایش یافته و از طرفی تعداد داوطلبان 
گروه ریاضی ) حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ داوطلب( در اســتان اصفهان 

نسبت به سال گذشته ۶/5درصد کاهش یافته است.
 ۶7 هزار و 7۸۳ داوطلب از استان اصفهان در آزمون سراسری ورود 
به دانشگاه های ۹۶ شرکت کرده اند که این رقم در مقایسه با سال 
گذشــته 5/۶درصد افزایش یافته اســت.از این تعداد داوطلب ۴۲ 
هزار و ۱7۶ داوطلب )۶۲/۲درصد(، زن و ۲5 هزار و ۶۰7 داوطلب 
)۳7/۸درصد(، مرد هستند. تعداد داوطلبان زن در آزمون سراسری 
ورود به دانشگاه ها در سال گذشته در استان اصفهان ۶۲ درصد و 

تعداد داوطلبان مرد ۳۸ درصد از کل داوطلبان بود.
رییس ستاد آزمون های استان اصفهان گفت: سال جاری داوطلبان 
کل کشور یک میلیون و ۹۴ هزار داوطلب هستند که از این تعداد 
۶7 هزار و 7۸۳ نفر داوطلب از استان اصفهان روزهای ۱5 و ۱۶ تیر 
در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شرکت 

می کنند.
دکتر محمد رضا ایروانی با بیان اینکه آزمون سراســری امســال 
متشکل از پنج گروه در صبح و عصر برگزار می شود، افزود: آزمون 

سراسری امسال در پنج حوزه امتحانی برگزار می شود. 
رییس ســتاد آزمون های اســتان اصفهان اظهار کرد: ۱۶ هزار و 
۳77 داوطلب در حوزه امتحانی دانشــگاه اصفهان، ۹ هزار و ۱۲۹ 
داوطلب در حوزه دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲ هزار و ۴۸5 داوطلب 
در حوزه های آموزش و پرورش ناحیه ســه اصفهان، ۲ هزار و ۴۸۰ 
داوطلب در حوزه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی و ۲ هزار و ۴77 
داوطلب در حوزه دانشکده فنی و حرفه ای شهید مهاجر در آزمون 

شرکت می کنند.
ایروانی با بیان اینکه توزیع کارت ورود به جلســه از طریق سایت 
سازمان سنجش از روز یکشنبه ۱۱ تیر آغاز شده است، خاطرنشان 
کــرد: داوطلبان می توانند بــه باجه های رفع نقــص که در محل 
ساختمان آموزش دانشگاه اصفهان فعال شده است، مراجعه کنند. 
وی زمــان برگزاری آزمون گــروه ریاضی و علوم انســانی را صبح 
پنجشــنبه ۱5 تیر، گروه هنر را عصر پنجشنبه ۱5 تیر، گروه علوم 
تجربی را صبح جمعه ۱۶ تیر و گروه زبان های خارجی را عصر جمعه 
۱۶ تیر اعالم و اظهار کرد: امســال سومین ســال است که آزمون 

سراسری در ۲ روز برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: با اقدامات قابل توجه آتش نشانی اصفهان 
سایت های بازی کودکان در این کالن شهر از ایمنی باالیی برخوردار شده اند.

بهزاد بزرگزاد اظهار کرد: سازمان آتش نشانی ۱۶۰سال پیش برای نخستین بار در شهر تبریز به کمک روس ها راه اندازی 
و در شهر اصفهان نیز در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد.

وی با تاکید بر اینکه آتش نشانی اصفهان مهم ترین اولویت فعالیت های 
خود را بر امور پیشــگیرانه قرار داده اســت،گفت: در این راســتا هرماه 

دوره های آموزشی این سازمان ویژه عموم مردم برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: مردم اصفهان در نمودار ایمنی در تراز متوسط رو به 

باال قرار دارند.
وی ادامه داد: خوشــبختانه با اقدامات اثربخش این ســازمان، در حال 
حاضر۱۸۸سایت بازی کودکان در شــهر اصفهان به تایید آتش نشانی 
رسیده و از بروز حوادث در آنها جلوگیری شده اســت. بزرگزاد گفت: البته مردم باید در مباحث پیشگیرانه همراه این 

سازمان بوده و در کاهش حوادث تاثیرگذار نقش آفرین باشند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

تایید188سایت بازی کودکان توسط آتش نشانی

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان  گفت: در محله های شهر اصفهان ۱۶ خانه سالمت و بیش از ۱۴۰ 
کانون سالمت فعال است. مسعود مهدویان فر اظهارکرد: تالش شــهرداری اصفهان در سال ۹۶در راستای افزایش تعداد 
کانون های سالمت تا مرز۲۰۰کانون است. وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان ۲۰میلیارد ریال برای بهبود سالمت شهروندان 

اصفهانی واجرای طرح های سالمت محور در سال جاری تخصیص داد.
دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان درادامه، شبکه سازی 
و تقویت کانون های سالمت در سطح شــهر را از برنامه های ستاد سالمت 
شهرداری اصفهان در مناطق ۱5گانه در سال ۹۶برشمرد. مهدویان فر بابیان 
اینکه موضوع سالمت درچهار بعد اساسی جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی 
درسیاست گذاری ها،مدنظر مدیریت شهری بوده است،اظهار کرد:با توجه 
به شعار امسال سازمان جهانی بهداشــت درباره سالمت روان ومقابله با هر 
نوع افسردگی، تالش می کنیم تا اقدام های وسیعی در این زمینه انجام شود.

وی همچنین افزود:شورای سیاست گذاری سالمت بر اساس سند سالمت 
شهرداری اصفهان فعالیت می کند که محورهای اصلی آن، تقدم پیشگیری بر درمان، اصالح دانش و اطالعات شهروندان 

در حوزه فرهنگ سالمت،اصالح فضای شهری و توجه به اجزای یک شهر سالم واصالح تعامالت مخاطره آمیز شهری است.

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان خبر داد:

فعالیت بیش از 1۴۰کانون سالمت فعال 

آیین بزرگداشت علی معلم، منتقد و تهیه کننده فقید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، از راه اندازی شهرک 
تخصصی تولید و بسته بندی گیاهان دارویی تا چهار سال آینده خبر داد و 
گفت: در حال حاضر۳۰ شهرک سیاسی به عنوان یکی از معضالت در استان 

اصفهان وجود دارد که متاسفانه قابلیت واگذاری و سرمایه گذاری ندارند.
محمدجواد بگی در نشست خبری بزرگداشت روز صنعت و معدن، با اشاره 
به عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، اظهار داشت: این 
شرکت 7۶ ناحیه مصوب دارد و تا این تاریخ 7۰ شهرک ایجاد و ۶7 شهرک 

دیگر را واگذار کرده است.
به گفته وی، مساحت نواحی و شهرک های صنعتی اصفهان بالغ بر ۱۲ هزار 
هکتار است و از حیث تعداد شهرک های صنعتی مقام اول کشور را داریم. 
وی با بیان اینکه در این دولت حدود ۱۴۰۰ قرارداد در شــهرک ها منعقد 
شده است، افزود: این قراردادها منجر به واگذاری حدود 7۰۰ هکتار زمین 

به متقاضیان سرمایه گذاری شده است.

شــهردار اصفهان اظهار کرد: شــهر اصفهان بــا توجه بــه اینکه در 
ســال۲۰۰۶پایتخت فرهنگی جهان اسالم شــد و همچنین پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است، قطعا شــهر ریشه داری در تاریخ 

است.
مهدی جمالی نژادتصریح کرد: یقینا جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
که در همین اســتان به وجود آمده و در همین منطقه به رشد رسیده 
است، در سال های بعدی نیز در آن وجود خواهد داشت. شهردار اصفهان 
افزود: برگزاری سی امین دوره از جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان و 
برگشت دوباره آن به استان اصفهان، یک دوره خوب و ارزشمند خواهد 
بود؛ قرارمان بر این است که همیشه این جشنواره را در اصفهان داشته 
باشیم.جمالی نژاد افزود:امسال برای نخستین بار از فعاالن و هنرمندان 
ارزشمند کشوری در حوزه کودک و نوجوان در این جشنواره تقدیر به 

عمل آمد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان خبر داد:

وجود ۳۰ شهرک سیاسی 
در استان

شهردار اصفهان خبر داد:

تداوم برپایی جشنواره 
فیلم کودک در اصفهان
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مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

تنها راه اجرای نقاشی دیواری،اخذ 
مجوز ازسازمان زیباسازی است

مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان در باره اقدام 
خودجوش گروهی از هنردوستان اصفهانی روی یکی از دیوار های 
معابر شهر با ترسیم»دست های رنگی« و انتقادهای اشتباهی که به 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نسبت داده اند، گفت: احساس 
مسئولیت هنردوستان اصفهانی و حرکت های خودجوش هنری در 
شهر، امری پسندیده است و مدیریت شهری نیز  این ذوق و جوشش 

هنری را ارج می نهد.
مهدی بقایی افزود: اما مطابق با مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان، 
اجرای هنر نقاشی دیواری در شهر،تنها با اخذ مجوز الزم از سازمان 

زیباسازی شهرداری اصفهان امکان پذیر است.
وی عنوان کرد: اصفهان مهد هنر و زیبایی است و شهروندان آن باهنر

 انس دیرینه ای دارند؛ لیکن طی مهروموم های گذشته کمتر تالش 
شده است در سیمای عمومی شهر، از قالب های هنری و نقوش زیبا 
بهره گرفته شود؛ ازاین رو ظهور یک باره طرح و نقش بر دیواره های 
شــهر، طی دو ســال اخیر، موج وســیعی از واکنش ها را از سوی 
شهروندان هنردوست اصفهانی به همراه داشته و گروه های متعددی 
از هنرمندان خواستار ورود به این عرصه و همکاری در تزئین سیمای 

شهر شده اند.
مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت:سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان با ایجاد »میز ایده« به صورت مستمر، 
پذیرای پیشــنهاد ها و ایده هــای متنوع هنرمندان و شــهروندان 
اصفهانی است و منشــأ برخی از پروژه های اجراشــده در شهر نیز 
پیشنهادهای خود شــهروندان بوده که پس از بررسی الزم و اعمال 

نظرات کارشناسی، به مرحله طراحی و اجرا رسیده است.
بقایی بابیان اینکه نمی شود هنر و هنرمند را محدود کرد، تصریح کرد: 
الزم اســت حرکت های خودجوش هنری از طریق مراجع قانونی و 
صرفا پس از کسب مجوز الزم از سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
صورت پذیرد تا دستاویزی برای عده ای بهانه جو مهیا نشود که از این 
طریق بخواهند آثار و فعالیت های ارزنده ای که هنرمندان اصفهانی در 

مهروموم های اخیر در شهر رقم زده اند را زیر سوال ببرند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اضافه کرد:چنانچه 
هر فرد یا گروهی، برای تزئین محیط بیرونی محل سکونت یا اشتغال 
خویش، پیشــنهادی را دارا باشــد، می تواند با مراجعه به سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان، از مشــاوره کارشناسان هنری این 
سازمان بهره مند شده و از شرایط قانونی و ضوابط مرتبط با زیباسازی 

سیمای بنا اطالع حاصل کند.

اتوبوس عمومی یا به قول معروف 
»اتوبوس واحد« یکی از عمده ترین 
وســایل نقلیه عمومی در شــهر اســت. در روزگاری که کم 
کم مینی بوس هــای قدیمی از چرخه حمل و نقل مســافر 
حذف شــدند، این اتوبوس های عمومی بودند که توانستند 
به خوبی عرصه انتقال مســافران فعالیت کنند. البته در دهه 
های گذشته سوارشــدن در این اتوبوس های عمومی کاری 
مشــکل و زجرآور بود؛ تهیه بلیت های کاغذی و ایستادن در 
ایســتگاه های فاقد امکانات به مدت زیاد، از مقدمات ســفر 
بود.پس از آن رســیدن اتوبوس های غالبا قدیمی و کثیف با 
انبوهی از مسافر که فضایی برای سوار کردن مسافران جدید 
نداشت،همه و همه از مشکالت اتوبوس های دوره های پیشین 
بود. در دهه هشتاد تغییراتی در چرخه اتوبوسرانی پدید آمد 
و به دنبال آن پای اتوبوس های جدید به خیابان های شهر باز 
شد؛ اتوبوس هایی که هم صندلی های مناسب تری داشتند و 
هم از سیستم های گرمایشــی و سرمایشی برخوردار بودند. 
با این وجود طوالنی بودن برخی از مســیرها و البته شلوغی 
خیابان ها یکی از مشکالت حل نشــده سفر با اتوبوس بود.تا 
اینکه شرکت اتوبوسرانی برای حل این مشکل در مسیرهای 
طوالنی چاره ای اندیشــید و اتوبوس های سریع السیر را وارد 
چرخه حمل و نقل عمومی کــرد؛ اتوبوس هایی که برخالف 
دیگر هم مسیری های خود، در ایستگاه های کمتری توقف می 
کردند و مسافران را سریع تر به مقصد می رساندند. در اواخر 

دهه هشــتاد و در حالی که همگان منتظر تحقق وعده های 
اتمام پروژه مترو بودند،جدول هــای بین خیابان های میدان 
قدس تا میدان آزادی دستخوش تغییراتی شد. در قسمتی از 
این مسیر پرترافیک حفاظ های آهنین نصب شد و مدتی بعد 
نسل نوین اتوبوس های داخل شهری پا به خیابان ها گذاشت. 
حدفاصل میدان قدس تا دروازه شیراز و خیابان های بین این 
دو میدان، یکی از اصلی ترین شاهراه های مرکزی شهر است 
که روزانه جمعیت زیادی از آن عبور می کنند و همواره شاهد 
ترافیک های ممتد در این مسیر بوده ایم. اتوبوس های بی آر تی 
نسل جدیدی از اتوبوس های شهری بودند که توانستند بخش 
عظیمی از معظالت سفرهای شــهری را حل کنند. اگرچه با 
حضور این اتوبوس ها و برای مهیا ســاختن مسیر عبورشان 
مقداری از عرض خیابان ها کم شد، ولی حضور آنها رفاه خوبی 
را برای مسافران داخل شهری فراهم ساخت. این اتوبوس ها 
با فضای مناسب و سیستم گرمایشــی و سرمایشی فعال در 
طول سال بهترین خدمات را به مسافران وسایل نقلیه عمومی 
ارائه می کنند.تعریض پل بزرگمهــر و احداث تونل بزرگمهر 
کمک شایانی به تسریع سفرهای داخل شهری کرد. اتوبوس 
های بی آر تی از ساعات آغازین صبح تا پاسی از شب مشغول 
جابه جایی مسافرین هستند و شرکت واحد اتوبوسرانی برنامه 
ای مناسب برای حرکت این اتوبوس ها تنظیم کرده است؛ به 
صورتی که مسافرین کمترین زمان ممکن را در ایستگاه های 
بین مسیر سپری می کنند. همچنین اختصاص اتوبوس های 

مخصوص خواهران و البته رعایت حریم بین جایگاه آقایان و 
بانوان، امنیت خاطر را برای آنها فراهم ساخته است.از نکاتی 
که در احداث مســیر حرکت اتوبوس ها به آن توجهی نشد، 
زیرساخت مناسب مسیر حرکت بی آر تی است؛ به طوری که 
پس از افتتاح این خط و گذشت اندک مدتی مسیرهای عبور 
اتوبوس ها دچار نشست شد و شرکت اتوبوسرانی را وادار کرد تا 
به تعمیر دوباره مسیر بپردازد. هزینه مناسب این اتوبوس ها با 
توجه به مسافت طوالنی، یکی دیگر از مزایای این اتوبوس های 
خوش رنگ است. به دنبال سودهای مناسب اتوبوس های بی 
آر تی، فازهای بعدی این اتوبوس نیز در شهر افتتاح شد. مدتی 
است که در مسیر پرترافیک خیابان جی، شاهد عبور اتوبوس 
های سفید رنگ بی آر تی هســتیم. همچنین مسیر بی آرتی 
میدان قدس تا میدان جمهوری اسالمی نیز در دست احداث 
است.در این رابطه مدیر پروژه بی آرتی گفت: عملیات اجرایی 
خط پنج بی آر تی برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا به زودی 

آغاز می شود.
 علی ملک زاده در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: به منظور کاهش 
ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا در شهر اصفهان، راه 

اندازی خطوط  تندرو در دستور کار شهرداری قرار  گرفت.
وی افزود: در همین راستا عملیات اجرایی خط پنجم بی آرتی 
برای آرامش شهروندان در دســتور کار مدیریت شهری قرار 

گرفت.
مدیر پــروژه بی آرتی ادامه 
داد: عملیــات اجرایی خط  
پنجــم بی آرتــی  از میدان 
استقالل تا میدان جمهوری 
به طــول ۱۰ کیلومتر و در 
۱۸ ایســتگاه به زودی آغاز 

می شود.
ملک زاده  با اشــاره به اینکه 
خط یک از شــهر ابریشم تا 
پایانه باقوشــخانه و فاز اول 
خط سوم از پایانه ارغوانیه تا 
میدان امام علی)ع( راه اندازی 
شده است، ادامه داد: احداث 
خــط دوم بی آرتی از میدان 
قدس تا میــدان جمهوری 
به طــول ۴کیلومتر تکمیل 

شده است.
وی تاکیدکــرد: خطــوط 
بی آرتی در ارتقای خدمات 

حمل و نقل عمومی شهر تاثیر بســزایی دارد و اتوبوس های 
بی آرتی یکی از محبوب ترین وســایل نقلیه عمومی در بین 
مردم است؛ وسیله ای که زنگ خطر را برای تاکسی ها و کرایه 

های سرسام آورشان به صدا درآورده است.

با مسئوالن

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات فاز دوم 
خیابان مینو

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات 
اجرایی فاز دوم خیابان مینو در خیابان امام خمینی)ره( 

در دست اجراست.
محمدرضا برکت با اشاره به اینکه این پروژه با اعتبار 5۹۱ 
میلیون تومان در سال جاری تکمیل می شود، افزود: با 
اجرای فازدوم خیابان مینو، دسترســی به خیابان های 

عاشق آباد و شهرک مهدیه آسان تر می شود.
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر 
پروژه های این منطقه ادامه داد: فاز اول بوستان نگین 
به مساحت ۹ هکتار برای مقابله با آلودگی هوا و داشتن 
شهری شاد و زیبا در دســت انجام  بوده و تاکنون  نیز  

۹۰درصد پیشرفت داشته است.
برکت اضافه کرد: احداث فاز دوم این بوســتان نیز  در 

سال جاری عملیاتی می شود.

رییس حوزه هنری اصفهان خبر داد:

میزبانی اصفهان در جشنواره 
تئاتر منطقه ۳

رییس حــوزه هنری اصفهان اظهار داشت:جشــنواره 
تئاتــر ســوره منطقــه ۳ بــا حضــور اســتان های 
اصفهان،خوزســتان،کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، 
قم، هرمزگان، مازندران و یزد در شــهر اصفهان برگزار 

می شود.
مهــدی احمدی فــر بابیان اینکــه این جشــنواره از 
۲۴الی۲۶تیرماه در دو سالن تاالر هنر این شهر برگزار 
خواهد شــد، افزود:  برگزیدگان جشــنواره مناطق به 
بیست و پنجمین جشنواره  سراســر تئاتر »سوره« که 
در نیمه مردادماه سال جاری در تهران برگزار می شود، 

راه پیدا می کنند.
بابیان اینکه اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر سوره 
منطقه ســه، روز دوشــنبه ۲۶تیرماه برگزار می شود، 
تاکید کرد: در این مراسم سه اثر به عنوان آثار برگزیده 
معرفی می شوند و نفرات برتر در بخش های کارگردانی، 
بازیگری مرد و زن، طراحی صحنه و نمایشنامه نویسی 

تقدیر خواهند شد.
وی ادامه داد: جشــنواره مناطق ســوره به ترتیب در 
استان های کرمانشــاه )منطقه۱(،سمنان )منطقه ۲(و 
اصفهان )منطقه۳( برگزار می شــود و اصفهان میزبان 

هنرمندان هشت استان کشور خواهد بود.

زنگ خطر B.R.T؛ بیخ گوش تاکسی ها!

سعید نریمانی 

خطوط بی آرتی 
در ارتقای خدمات 

حمل و نقل 
عمومی شهر تاثیر 

بسزایی دارد 
و اتوبوس های 

بی آرتی یکی از 
محبوب ترین 
وسایل نقلیه 

عمومی در بین 
مردم است
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امام صادق عليه  السالم :
زندانى ]واقعى[ كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته 

باشد.
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6-تیپ فکور
این افراد بسیار در خود فرو رفته یا درونگرا هستند 
)از بودن در جمع لذت نمی برند و اجتماع گریزند(.
قادر به ابراز احساسات خود نیستند و معموال تمایل 
کمی برای ازدواج دارند.در کالس معموال در ردیف 
آخر می نشینندتا همه را ببینند ولی دیگران او را 
نبینند.دوست دارند دیده نشوند و نامرئی باشند.

همواره احساس را بعد از عقل تجربه می کنند.اهل 
کتاب خوانــدن و جمع آوری اطالعات هســتندو 

می خواهند از همه چیز سر در بیاورند.
۷-تیپ خوش بین و خوش گذران

این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برونگراترین 
تیپ در بین نه تیپ انیا گرام هستند.عقیده دارند 
که زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد، افرادی 
اجتماعی و رفیق باز هســتند. معمــوال همه فن 
حریف بــوده و در چند چیز تبحر دارند و بســیار 
خوش بینند. همواره به دیگران امید می دهند که 
نگران نباش همه چیز درست می شود. اهل بلوف 
 زدن و خالی بندی و یا غلو کردن هم هســتند و...
) به خاطر لذت جویــی ، تنوع طلبــی و هیجان 
خواهی باال، احتمال گرایش به اعتیاد در این تیپ 

نسبتا زیاد است.(
۸-تیپ چالشگر یا قدرت طلب

این افراد به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند. 
دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند. 
بســیار کنترل کننده هســتند و آمرانه با دیگران 
رفتار می کنند. تمایل به دیکتاتــور بودن دارند. 
اگر دیگران خصوصا زیر دستانشان، از آنها اطاعت 
نکنند، سخت بر آشفته و عصبی می شوند. در عین 
حال حمایت کننده هم هســتند و از زیر دستان 
خود حمایت می کنند ولی به این شرط که آن افراد 

مطیع اوامر این عالیجنابان باشند!
۹-تیپ صلح طلب و میانجی

این افراد دنبال آرامش و صلح و آشتی با دیگرانند. 
همواره می خواهند بین دیگران میانجی شوند تا 
آشــتی بر قرار کنند. افرادی انطبــاق پذیر و تابع 

هستند.
 از درگیری و خشــونت پرهیز مــی کنند و حتی 
شاید از آن می ترسند.نســبتا تنبل هستند و در 
تصمیم گیری ها مشکل دارند و آخرین تصمیم را 

درست نمی گیرند.
این ویژگی ها سرنخ های این تیپ ها بودند که شرح 
تفصیلی آن زیاد است.فرض بر این است که هر فرد 
همان گونه که دارای یک گروه خونی است دارای 
یکی از این تیپ های شخصیت می باشد. در ضمن 
میزان سالمت شخصیت در هر تیپ از یک تا نه در 
نوسان است .افراد در هر تیپ می توانند از سالمت 

کامل تا عدم سالمت در نوسان باشند . 

گوناگون

با ٩ تیپ متفاوت شخصیتی 
آشنا شوید)2(

لبخندک

تابســتان برای خیلــی ها فصــل فراغت از 
تحصیل و در عوض کار کردن است. بچه هایی 
که در مزرعه یا تعویض روغنی کار می کنند 
یا آنهایی که پای دارقالی می نشینند یا برای سال پایینی ها کالس 
خصوصی می گذارند. یکی از استادهای ما تعریف می کرد که اوایل 
تابستان چندتایی جوجه رنگی می خریده و آخر تابستان آنها را که 
دیگر تبدیل به مرغ و خروس های پرواری شده بودند می فروخته 

تا خرج تحصیلش را تامین کند. 
یک نفر دیگر هم تعریف می کرد که تیم بســکتبال ثروتمند، اما 
بدون تماشاچی را تشویق می کرده و با درآمد این کار برای خودش 
یک ضرب خریده و تمرین کرده و حاال هم کارش تدریس موسیقی 
اســت؛ البته طبق قانون، کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است و 
به نظر من باید ممنوعیتی هم برای کار زنان خانه دار وضع کنند. 
آخر بعضی از مادرها معتقدنــد کار خانه تمامی ندارد و مدام برای 
خودشان کار می تراشند و دیگر چیزی به اسم اوقات فراغت برای 

خود باقی نمی گذارند.
خوابیدن

پدیــده خواب تابســتانی بین 
خیلی ها شــایع است. حاال که 
دیگر مجبور نیســتند ساعت 
7 صبح بیدار شــوند و کســی 
کاری با آنها ندارد تا بعد از ظهر 
می خوابند و اوقات فراغتشان را 
با دیدن انواع و اقسام خواب های 
رنگی و سه بعدی پر می کنند 
و مهم ترین دستاوردشــان در 
شهریور ماه، پرواز کردن در خواب است. این دوستان ساعت 4 بعد 
از ظهر بیدار می شوند و وعده غذایی شــان چیزی بین صبحانه، 
نهار و عصرانه است. خواب، خواب می آورد و به جای شادابی آدم 
را خسته و پف آلود می کند، اما مهم ترین اشکال این روش زندگی 
این است که تمام روزهای تابستان شبیه به هم می گذرند و وقتی 
روزها شبیه به هم باشند آدم دیگر متوجه گذر زمان نمی شود و تا 
به خودش می آید می بیند که ای داد تعطیالت تمام شد، ما ماندیم 
و اضافه وزن و برنامه ای که به در کمد چسبانده ایم و محض رضای 

خدا یکی از مواردش هم تیک نخورده است.

باغ 
کاغذی

تاریخ اندلس )از آغاز تا عصر ملوک  الطوایف( اثر شــهره روغنی به               
همت انتشارات سمت چاپ شده است.شبه جزیره ایبری، شامل 
کشورهای اسپانیا و پرتغال و کشور کوچک آندورا واقع در جنوب 
غربی اروپا که قریب به هشــتصد سال تحت حاکمیت مسلمانان 
روزگار گذرانیده در منابع اسالمی با نام اندلس شهرت داشته است. 
مسلمانان در سال 92 ق/711 م به این سرزمین پا نهادند و در سال 
897 ق / 1492 م که آخرین پایگاه آنان یعنی غرناطه به دســت 
مسیحیان سقوط کرد، حاکمیت خود را بر این سرزمین از دست 
دادند.تاریخ اندلس بخشی زیبا و دلنشین و در عین حال غم بار از 

تاریخ و تمدن پرفراز و فرود ملت های مسلمان است. در این کتاب 
تاریخ سیصد و چند ســاله از این دوره هشتصد ساله یعنی از آغاز 
فتح تا پایان حکومت امویان اندلس )سال های میان 92 تا 422 ق/ 
711 تا 1030م( به اختصار روایت و سرفصل مهم ترین رویدادهای 

تاریخی آن تبیین و توصیف شده است.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:پیش گفتار

فصل اول: اندلس، پیش از ورود مســلمانان و فتح آن،فصل دوم: 
دوره والیان،فصل ســوم: دوره امویان،منابع و مآخذ،نمایه اسامی 

نمایه اماکن

تاریخ اندلس )از آغاز تا 
عصر ملوک  الطوایف(

اوقات فراغت)2(

چیانگ مــای پایتخت 
تایلنــد،  شــمال 
دیدنی هــای بســیار 
زیــادی دارد. از معابد 
فــراوان گرفتــه تــا 
بازارهای شبانه، کمپ  
فیل ها و غیــره. در این 
مقاله با ما همراه باشید 
تا با یکی از زیباترین و مهم ترین معابد نه تنها چیانگ مای 

بلکه تایلند آشنا شوید.
هر فردی که پا به تایلند می گذارد، متوجه فرهنگ غنی و 
دیدنی های بی شمار آن می شود. در کنار همه  دیدنی های 
طبیعی، مکان های مقدس مثل زیارتگاه ها و معابد با شکوه 
بسیار زیادی وجود دارد. شهر چیانگ مای که از نظر من 
یکی از زیباترین شهرهای آســیای شرقی است، بهترین 
نماینده برای معماری تایلند اســت. چیانگ مای حدود 
۲۰۰ معبد دارد که مهم ترین و با شــکوه ترین معبد آن، 
دوای سوتِهپ )Wat Phrathat Doi Suthep( است.

این معبد روی تپه ای به نام خود معبد یعنی دوای سوتِهپ، 
در شمال غربی چیانگ مای ساخته شده که فاصله آن از 
شهر حدودا ۲۰ دقیقه با اتوموبیل است. از آنجا که معبد 
روی ارتفاعات ساخته شــده می توان کل شهر را از آنجا 

تماشا کرد. 
از نظر تاریخی، ســاخت معبد به ســال 1۳۸۳ میالدی 
بر می گردد. معبد دوای ســوتِهپ حس بســیار خوبی به 
گردشگران می دهد.کاهنان بودایی زیادی را می توان در 
داخل و محوطه ســاختمان دید. این کاهنان لباس های 
مخصوص پوشیده اند و اعمال جالبی انجام می دهند.این 

معبد مناره طالیی، درها و دیوارهای زیبایی دارد.
یکی از جذابیت های این معبد، پلکانی است که در سال 
1۹۳4 میالدی برای آن ســاخته شده اســت. این پله ها 
بسیار زیاد و حدود ۳۰۹ عدد هستند و مسیری طوالنی از 
پایین تپه تا خود معبد دوای سوتِهپ را پوشش می دهند. 
دو طرف این پله ها به شکل اژدهای هفت سر تزیین شده 
اســت که نمای زیبایی به آن می بخشــد و نماد فرهنگ 

مردم منطقه است.

با مهم ترین معبد چیانگ مای تایلند آشنا شوید
دانستنی ها

حرف حساب

با چیزهایی که آرزومندید از در دوستی 
در آیید

گاه می شــنوم که مردم می گویند: »من پایم 
را در هیچ مغازه ای نمی گذارم. چون بودجه ام 
اجازه نمی دهــد که چیزی بخرم.« درســت 
به همین دلیــل باید وارد مغازه ها بشــوید. با 
چیزهایی که آرزومند تصاحب آنها هســتید از 

در دوستی در آیید. 

»دِر مخفی توفیق«
فلورانس اسکاول شین

 ندا
 شاه نوری

حسین یدالهی- شورای شهر نوش آباد

فرا رسیدن 14 تیرماه به عنوان روز شهرداری، فرصت مناسبی است برای ارج 
نهادن و قدردانی از زحمات خادمان مردم در عرصه های مختلف شهرداری 
و مدیریت شهری که به صورت شبانه روزی برای توسعه، پیشرفت و آبادانی 

شهر نوش آباد از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی ورزند و بی شک هر خدمتی 
که در جهت رفاه حال مردم صورت پذیرد، موجب خشنودی خداوند متعال 

قرار می گیرد و در اذهان عمومی ماندگار خواهد شد . به همین بهانه از تمامی 
همکاران عزیز در شهرداری نوش آباد و به ویژه شهردار محترم  نوش آباد جناب 

آقای علی اصغر شقایقی  تشکر می کنیم و از خداوند منان توفیق روز افزون 
همراه با سعادت و بهروزی را برای این بزرگوارو همکارانشان خواستارم. 

دهیار روستای گلستان مهدی دهستان ریگستان از بخش زواره به مناسبت 14 تیرماه روز دهیاری ها مهم ترین 
فعالیت های این دهیاری را تشریح کرد.

مهدی جوزی به تشریح جزییات هزینه های اختصاص داده شده به طرح ها پرداخت و گفت: بلوک فرش ، جدول 
کاری و کاینو 7۰۰ میلیون ریال، آسفالت زیرســازی 4۰۰ میلیون ریال، اجرای پارک و فضای سبز6۰ میلیون 
ریال، خرید وسایل بازی و ست ورزشی و نیمکت ۲۰۰ میلیون ریال، نصب تابلو و تهیه سطل زباله 6۰ میلیون 
ریال، اجرای روشــنایی پارک ها و معابر 6۰ میلیون ریال، منظر سازی و فضاسازی محیطی ۲۰ میلیون هزینه 

در بر داشته است.
وی ادامه داد: از مهم ترین مشکالت این روستا می توان به نبود روشنایی خیابان های اصلی ، نداشتن ساختمان 
دهیاری ، سند دار نبودن منازل ســاکنین روستا ، عدم آسفالت راه های روســتایی مجاور به روستا و نداشتن 
آتش نشــانی و پارک تفریحی جهت رفاه حال مسافران عبوری اشــاره کرد. دهیار روستای گلستان مهدی در 

سال جدید از خرید و بازسازی ساختمان مخابرات این روستا جهت اختصاص دادن به دفتر دهیاری خبر داد.
جوزی گفت: با پیگیری های به عمل آمده از طرف بخشداری زواره و دفتر امور روستایی استانداری اصفهان و 

مدیر کل دفتر امور روستایی استان، اعتبار اولیه این پروژه به میزان 7۰میلیون ریال تخصیص داده شده است.
همچنین برای تکمیل این پروژه مهم، اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیون ریال نیاز است.

روستای گلستان مهدی در 17 کیلومتری اردستان و 16 کیلومتری شهر زواره قرار دارد . 5۰ خانوار با ۲۰۰ نفر 
جمعیت دارد ودارای محصوالتی همچون انار، جو، گندم، صیفی جات ارزان و گلرنگ می باشد. شغل اکثریت 
آنان دامداری و کشاورزی است . این روستا دارای مدرسه حسینیه، مسجد خانه عالم، پایگاه بسیج، پست بانک 

و شورای اسالمی است.

پروژه های روستای گلستان مهدی؛ نیازمند 300 میلیون اعتبار

مهدی جوزی_ دهیار روستای گلستان مهدی بخش زواره
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