
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
یکشنبه 1 مرداد  1396 | 28 شوال 1438

شماره 2191 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2191.July 23. 2017
12 Pages

 
برای نخستین بار صورت گرفت؛

صفحه 3

پیشتازی فوالد مبارکه برای خرید برق از بورس انرژی

واردات؛ راه حل برون رفت از 
بحران افزایش قیمت پیاز

4

۱۵۰۰ شغل برای مددجویان  
چهارمحال و بختیاری ایجاد شد 7

ادامه در صفحه 11

استان اصفهان میزبان خادمان حرم حضرت معصومه)س(؛

 سفیران کریمه 
راهی نصف جهان  می شوند

3

کمبود مسجد در شهر 
گنبدهای فیروزه ای

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مطرح کرد:

11

دبیر ستاد هماهنگی کاروان خادمان حرم حضرت معصومه)س( در استان 
اصفهان از برگزاری آیین با شکوه استقبال از این کاروان در گلستان شهدای 
همیشه جاوید اصفهان خبر داد. جواد دیانی با بیان اینکه آیین استقبال از این کاروان 

امروز برگزار می شود، اظهار داشت: این آیین...

سختی های سفر با اتوبوس های شهری؛

حق الناسی که رعایت نمی شود
11

حوادث کار در اصفهان نسبت به 
سال گذشته رشد داشته است 8

 بازسازی سینما ساحل
 به نیمه دوم سال96موکول شد

8

مدیرکل دفتر آمارواطالعات جمعیتی و مهاجرت:

۷۱ درصد جمعیت استان اصفهان جمعیت کار هستند

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت فـوالد مبارکـه 
اصفهـان، روز چهارشـنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶، در محل سـالن 
اجتماعات نگین نقش جهان سـپاهان شـهر بـا حضور بیش 
از ۹۰ درصـد از سـهامداران شـرکت برگـزار شـد و طی آن، 
پـس از ارائـه گـزارش مقبول توسـط حسـابرس شـرکت به 
صورت هـای مالی شـرکت فـوالد مبارکـه، تقسـیم ۷ هزار و 

۵۰۰ میلیـارد ریـال سـود نقدی بـه تصویب رسـید.
امیرحسـین نـادری معـاون اقتصـادی و مالی شـرکت فوالد 
مبارکـه، بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: طبـق قانـون تجـارت، 
شـرکت های سـهامی حداکثـر چهار ماه پـس از پایان سـال 
مالـی باید مجمـع سـالیانه خـود را برگـزار کنند کـه در این 
راسـتا شـرکت فـوالد مبارکـه موفـق شـد بـا اخذ گـزارش 
مقبول از حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی، در خصوص 
صورت های مالـی منتهی به ۳۰ اسـفند ۹۵، مجمع سـالیانه 

خـود را در موعـد مقـرر برگـزار کند.
وی یـادآور شـد: پـس از اعـام رسـمیت جلسـه بـا حضـور 
بیش از ۹۰ درصد از سـهامداران، دسـتور جلسـه قرائت شد 
و اعضـای هیئت رییسـه مجمـع، آقایان بهـزاد بـاب ا... زاده 
به نمایندگی از سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع 
معدنـی ایران )ایمیـدرو( به عنـوان رییس مجمع، اسـمعیل 
مختاری دولت آبادی به نمایندگی از سـهام عدالت و سـعید 
عبـودی بـه نمایندگـی از شـرکت صـدر تامیـن، بـه عنوان 
نظـار مجمـع و امیرحسـین نـادری بـه عنـوان دبیـر مجمع 

انتخاب شـدند.
در ادامه، مجمع وارد دسـتور جلسـه شـد و دکتر سـبحانی، 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه، گـزارش مبسـوطی از 
فعالیت هـای هیئت مدیـره را بـرای سـال منتهـی بـه ۳۰ 
اسـفند ۹۵ بـه صاحبـان سـهام ارائـه کـرد و پـس ازآن، بـا 
قرائت گزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی توسـط 
سـازمان حسابرسـی و ارائه گزارش مقبول در این خصوص، 
صورت هـای مالـی سـال ۹۵ و یادداشـت های توضیحـی آن 

بـه تصویـب مجمع رسـید.
نادری افـزود: در ادامه دسـتور جلسـه، از جمع سـود خالص 
شـرکت به میزان ۲۰ هـزار و ۷۷۰ میلیارد ریـال )۲۷۷ ریال 
بـه ازای هـر سـهم(، مبلـغ ۱۰۰ ریـال بـه ازای هـر سـهم و 
جمعا بـه میـزان ۷ هـزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سـود تقسـیم 

شـد.
ایشـان با اشـاره بـه زمـان پرداخت سـود شـرکت گفـت: بر 
اسـاس جـدول زمان بنـدی منتشرشـده در سـامانه کـدال، 
زمـان پرداخـت سـود سـهامداران حقیقـی و ترجیحـی از 
ابتـدای شـهریورماه سـال جـاری و زمـان پرداخـت سـود 
سـهامداران حقوقی با کمتر از ۱۰۰ میلیون سـهم، از ابتدای 

دی مـاه سـال جـاری پیش بینـی شـده اسـت.
معاون اقتصـادی و مالی شـرکت فـوالد مبارکه یادآور شـد: 
روزنامـه هـای دنیـای اقتصـاد و گسـترش صمت بـه عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشـار شـرکت و سـازمان حسابرسی به 
عنوان حسـابرس و بـازرس قانونی شـرکت برای سـال مالی 
۹۶ انتخاب شـدند؛ ضمن اینکه باتوجه به پایـان مدت زمان 
تصـدی هیئـت مدیـره، اعضـای جدیـد بـا ترکیب سـازمان 
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنـی ایران، شـرکت 

سـرمایه گذاری صدر تامین، شرکت سـرمایه گذاری استان 
اصفهان، شـرکت سـرمایه گذاری اسـتان آذربایجان غربی و 
شـرکت سـرمایه گذاری اندیشـه محوران به مدت دو سـال 

انتخاب شـدند.
نادری در پایـان ضمن تشـکر از زحمـات تمامـی همکارانی 
که در تهیه صورت هـای مالی و برگزاری ایـن مجمع فعالیت 
داشـتند، اظهـار امیـدواری کـرد کـه سـال جـاری شـاهد 
بهـره بـرداری از طرح هـای توسـعه مهـم شـرکت و افزایش 

سـودآوری حاصـل از آن باشـیم.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، دکتـر بهـرام سـبحانی، 
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان، در بخشـی از 
گـزارش هیئت مدیـره بـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 
صاحبـان سـهام ایـن شـرکت، برای سـال مالـی منتهـی به 
۱۳۹۵/۱۲/۳۰، ایـن شـرکت را بزرگ تریـن تولیدکننـده 
ورق هـای فـوالدی تخـت در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا 
بـا سـهم بیـش از ۵۰ درصـد در میـان شـرکت های بـزرگ 
فوالدسـازی کشـور و همچنیـن سـهم ۲۰ درصـدی در 

MENA )خاورمیانـه و شـمال آفریقـا( معرفـی کـرد.
ایشـان افزود: این شـرکت بـا ظرفیـت ۱۲ میلیـون تن آهن 
اسـفنجی در سـال، بزرگ تریـن تولیدکننده آهن اسـفنجی 
در جهـان محسـوب می شـود کـه سـهم یـک درصـدی در 
تولیـد ناخالص داخلـی و در بخش صنعت، سـهم ۵ درصدی 

در تولید ناخالـص داخلـی را در کارنامه خـود دارد.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان، در ادامـه بـا 
معرفـی ترکیـب سـهامداران شـرکت، بـه زنجیـره تامیـن 
بیش از ۲۸۰۰ تامیـن کننده کاال و خدمـات و همین طور به 
شبکه گسترده مشـتریان اشـاره کرد و گفت: شبکه گسترده 
مشـتریان شـامل بیـش از هـزار شـرکت و کارگاه اسـت که 
عمـده تریـن مصـارف آنهـا در صنعـت خودروسـازی، لوازم 
خانگـی، خطـوط انتقـال گاز و نفـت و پتروشـیمی و صنایع 

لولـه و پروفیل اسـت.
دکتر سـبحانی با اظهار خرسـندی از روند صعودی سـرمایه 
فوالد در سـنوات گذشـته اذعان کرد: در حال حاضر آخرین 
سـرمایه ثبتی شـرکت، پس از چهار مرحله افزایش سـرمایه 
بـه مبلـغ ۷۵ هـزار میلیـارد ریـال )منقسـم بـه ۷۵ میلیارد 
سـهم عادی بـا نـام( رسـیده و در حـال حاضـر، بزرگ ترین 

شـرکت بورسـی به لحاظ سـرمایه است.
وی سـهم فـوالد مبارکـه در تولیـد فـوالد خـام را در بیـن 
شـرکت های بـزرگ فـوالدی کشـور ۵۲ درصـد بیـان کـرد 
و گفت: فوالد خوزسـتان ۲۵درصـد، ذوب آهـن ۱۵درصد و 
مابقی شـرکت ها ۸ درصد سـهم تولیـد را به خـود اختصاص 

داده انـد.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه دربـاره عملکـرد تولیـد 
سـال ۹۵ تصریح کرد: در این سـال میزان تولیـد محصوالت 

نهایی شـرکت به بیـش از ۶ میلیون و ۷۱ هزار تن رسـید که 
در مقایسـه با سـال ۹۴، به میزان ۱۰ درصد افزایش داشـته 
اسـت، ضمن اینکـه میزان فـروش محصـوالت بـا ۶ میلیون 
و ۲۰۰ هـزار تـن انـواع محصـوالت در سـال ۹۵، بـه میزان 

۱۸درصد نسـبت به سـال ۹۴ رشـد کرده اسـت.
بهرام سـبحانی خاطرنشـان کرد: درآمد فـروش محصوالت 
در سـال ۹۵ حدود ۱۰۱ هزار و ۸۳ میلیارد ریال بوده اسـت 
که باتوجـه بـه اولویـت تامین نیـاز داخـل کشـور و افزایش 
تقاضـای داخلی، سـهم فـروش داخـل در سـال ۹۵ افزایش 

یافـت.
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه، اهـم طرح های توسـعه و 
بهینه سـازی بهـره برداری شـده در سـال گذشـته را چنین 

برشـمرد:
- بهـره بـرداری از ماشـین ریخته گـری شـماره ۵ و افزایش 

ظرفیت تولیـد فـوالد بـه ۷/۲میلیون تـن تختال
- بهره برداری از واحد انباشـت و برداشـت و احیای مستقیم 

فوالد سفیددشـت چهارمحال و بختیاری
- بهره برداری از واحد سولفور زدایی

- بهـره بـرداری از واحـد تولیـد آب دمیـن با ظرفیـت ۴۵۰ 
مکعبـی متر

- احداث خط انتقال آب ۱۴۰۰ میلی متر شماره ۲
RH-TOP سیستم گاززدایی -

بهـرام سـبحانی یـادآور شـد کـه دو پـروژه توسـعه فـوالد 
هرمزگان و نـورد گرم شـهید خـرازی نیز بـا تامیـن مالی از 
سـوی کشـورهای اروپایی به زودی به مرحله اجرا می رسـد.

دکتـر سـبحانی در تشـریح برنامـه شـرکت فـوالد مبارکـه 
در سـال ۹۶، یـادآور شـد: ارزش فـروش محصـوالت فـوالد 
حدود ۱۲ هـزار میلیـارد تومان با سـود هر سـهم ۲۵۳ ریال 
در بودجه سـال جـاری پیش بینی شـده اسـت که بـا تاش 

همـکاران محقـق خواهد شـد.
ایشـان در ادامه، مهم ترین افتخارات شـرکت را در سـال ۹۵ 

به شـرح ذیل اعـام کرد:
- تـداوم در کسـب عنـوان برترین شـرکت دانشـی کشـور و 

)MAKE( راهیابـی بـه جایـزه مدیریت دانـش آسـیا
- کسب تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کنندگان

- کسـب رتبـه اول در گـروه فلـزات اساسـی در رتبـه بندی 
۱۰۰ شـرکت برتـر ایرانی

- دریافـت لـوح تقدیـر از دبیرخانـه جایـزه مسـئولیت های 
اجتماعـی بـرای اولیـن بار در کشـور

- دریافــت تندیـــس هـمـایـش حامــیان محیط زیست
- دریافـت گواهینامـه اسـتاندارد مدیریـت رسـیدگی بـه 
شـکایت مشـتریان )ISO10002( و سـنجش رضایـت 

)ISO10004( مشـتریان
نـرژی  ا مدیریـت  اسـتاندارد  گواهینامـه  دریافـت   -

)I S O5 0 0 0 1 (
- کسـب رتبـه اول در جایـزه بهـره وری در صنایـع معدنـی 

ایمیـدرو
- واحـد نمونه اسـتاندارد کشـوری و اسـتانی و واحـد نمونه 
کیفیـت و اسـتاندارد ملـی و اسـتانی از طـرف اداره کل 

اسـتاندارد اسـتان اصفهـان

با تصویب صورت های مالی سال ۹۵ در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛ 

تقسیم ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سود نقدی
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ایران»تعدادموشکهایذوالفقاروقیام«راافزایشمیدهد
سرلشــکر محمد علی جعفری، فرمانده کل ســپاه گفت:»تعداد موشــک های ذوالفقار 
 و قیام« که ســپاه در عملیات موشــکی علیه مواضع داعش در ســوریه بــه کار گرفته،

 افزایش می یابد.

يادداشت

بین الملل

وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری 
مشترک با همتای ایتالیایی خود در پایتخت ایتالیا گفت: 
هیچ مذاکره ای با قطر در کار نخواهد بود زیرا مسئله فقط 
مذاکره نیست بلکه مسئله این اســت که آیا حمایت از 

تروریسم وجود دارد یا نه؟
الجبیر  افزود: عربستان سعودی ، مصر ، بحرین و امارات 
مبانی روشن خود را دارند که خواستار اجرای آن هستند 
که این مبانی شامل » پایان حمایت از تروریسم یا تامین 
مالی آن ، پناه ندادن به تروریســت ها و امتناع از بیان 
اظهارات تفرقه افکنانه« اســت.  وزیرخارجه عربستان 
گفت : از ۱۳ درخواستی که روز ۲۲ ژوئن گذشته برای 
حل بحران به قطر پیشنهاد شــد ، مقامات قطری سال 
۲۰۱۴ با ۸ درخواست از آن درخواست ها موافقت کرده 
بودند ولی هیچ یک از درخواست های هشتگانه را اجرا 

نکردند.
وی خاطرنشان کرد : حل بحران آسان است و قطر فقط 

باید به مبانی ما پایبند باشد و آن را اجرا کند.

وزيرخارجه عربستان:

 هیچ مذاکره ای با قطر
 در کار نخواهد بود 

 آغاز عملیات ساخت کریدور حمل و نقل بین المللی شمال
-جنوب که به سن پترزبورگ روسیه متصل می شود برای 
هند بسیار مهم است. پروژه مذکور دسترسی هند را به سطح 
جغرافیایی وسیعی فراهم می کند. طرح اصلی کریدور شمال 
جنوب یک کریــدور تجاری آبی- جــاده ای- ریلی ۷۲۰۰ 
کیلومتری از هند تا روسیه اســت. کاالها با کشتی از بنادر 
جواهر لعل نهرو و کاندال درغرب هند به بندر عباس یا بندر 
چابهار ایران منتقل می شوند و از آنجا از طریق جاده ای و ریلی 
به شمال ایران و از طریق باکو به مسکو و سن پترزبورگ می 
رسند. مسیر احتمالی دوم از ساحل شرقی دریای خزر است 
که با اســتفاده از خط آهن جدید قزاقستان-ترکمنستان-

ایران با کریدور شمال جنوب به هم می پیوندند. 
در حال حاضر هند دسترسی باالیی به بندر چابهار دارد. این 
کشور همچنین در افغانستان، میانمار و تایلند هم پروژه های 

راه سازی را کلید زده است. 
در واقع تهران و دهلی نو مدت زمان زیادی است که شرکای 
خوبی برای یکدیگر هستند، شرکایی که در کنار هم می توانند 
شبه قاره و غرب آسیا را متصل ســازند. در حال حاضر نیز 
پروژه های بزرگ مشــترک در زمینه انرژی و حمل و نقل 

انگیزه های آنها را برای شراکت تقویت کرده است. 

در ســال ۲۰۱۷ پس از مذاکرات فراوان توافقاتی بین هند 
و ایران برای یک قرارداد بزرگ انرژی به دســت آمد. برای 
ایران همکاری با هند حائز اهمیت است، چرا که یک ارتباط 
اســتراتژیکی بین یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان انرژی 
در جهان و یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان انرژی شــکل 
می گیرد. همکاری ایران و هند فراتر از میدان گازی است. 
توافق بین نارندرا مودی، رییس جمهور هند و حسن روحانی، 
رییس جمهور ایران گویای آن اســت. در واقع بزرگ ترین 
قرارداد تجاری دوطرفه بین ایران وهند برای توســعه بندر 
چابهار شکل گرفت. تمایل هند برای توسعه این بندر منطقی 
به نظر می رسد و برای هر دو کشور دسترسی بسیار بهتری به 
بازارهای محصور در خشکی در افغانستان ، آسیای مرکزی و 

حتی فراتر از آن یعنی در اروپا فراهم می شود. 
رسیدن هند به پروژه های مذکور و بندر چابهار ، این کشور را 
به وارد کننده بزرگ تر انرژی تبدیل خواهد کرد و این دلیل 
تالش ایران برای مجبور کردن هند به یک قرارداد طوالنی 
مدت است. با وجود این پیشــرفت ها باید شرایط مطلوب 
برای حفظ معامالت طوالنی مدت پایدار بین دو کشــور به 

وجود آید. 
در خصوص طرح کریدور شمال- جنوب و عالقه مندی هند 

به اجرای این پروژه آقای دکتر پیر محمد مالزهی ،استاد ارشد 
و کارشناس مسائل افغانستان، پاکستان و هند در مصاحبه ای 

با اسپوتنیک می گوید:
اهمیت کریدور شــمال و جنوب در این است که تقریبا ۳۰ 
درصد از کرایه و زمان حمل و نقل را کاهش می دهد در واقع 
اگر هند بخواهد از مسیر دیگری به اروپا برود چه واردات و چه 
صادرات کاال، هم هزینه حمل و هم مدت زمان آن افزایش 
می یابــد؛ بنابراین بحثی که در این خصــوص وجود دارد و 
گفت وگویی که بین ایران، روسیه و هند صورت گرفته، این 
است که بندری از طریق دریا به چابهار و یا بندرعباس وصل 
شده و بعد از طریق زمینی به بنادر ایران در دریای خزر رسیده 
و از طریق بنادر ایرانی به روسیه حمل می شود. توافق های 
بین روسیه ، ایران و هند چند سال پیش صورت گرفته بود 
اما به خاطر تحریم های آمریکا علیه ایران ، دولت هند تحت 
فشار بوده و ســعی می کرد به گونه ای رفتار کند که از یک 
طرف این طرح نادیده گرفته نشــده و از طرف دیگر منافع 
ملی شان از سمت آمریکا به خطر نیفتد. بحث دیگر خط لوله 
گاز بود که قرار بود از ایران و از طریق پاکستان به هندوستان 
منتقل شود، اما به خاطر فشارهایی که از طرف آمریکا وجود 
داشت هندی ها این پروژه را به تعلیق انداختند، اما به خاطر 
اهمیت کریدور شمال به جنوب ، هندی ها با جدیت روی آن 
کار می کنند. بحث هایی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار 
توسط هندی ها وجود دارد تا از این بندر و از طریق ریلی و 
جاده ای بتوانند کاالهای خود را به روسیه و اروپا بفرستند و 
یا از طریق خط آهنی که قرار است از چابهار به بندر عباس 
کشیده شود به این بندر حمل شده و سپس و از این بندر به 
خراسان شمالی و آســیای مرکزی منتقل شود در واقع در 
امتداد خط آهنی است که از بندر عباس به سمت کشورهای 
آسیای مرکزی می رود و کما بیش فعال است. در هر صورت 
انتظار می رود که هند به طور جدی تــر در این پروژه و به 
خصوص در بندر چابهار ســرمایه گذاری های الزم را انجام 
دهد و از آنجا یک خط آهن از ســمت چابهار به افغانستان 
و از این کشور به آســیای مرکزی هم مد نظر است. از طرف 
دیگر هندوســتان برای آنکه ارتباطات خود را با افغانستان 
و آســیای مرکزی و همچنین با روســیه و از آنجا با اروپای 
شرقی و غربی تسهیل کند به نظر می رسد که کریدور شمال 
جنوب برای آینده تجاری و اقتصادی هندوستان است که در 
این میان ایران و روسیه هم منافع خاص خودشان را دارند؛ 
چراکه روسیه هم می تواند از این طریق کاالها خود را از این 
طریق در زمان و هزینه کمتری حمل نمایند. در واقع هر سه 
کشــور منافع خود را از این کریدور حمل و نقلی به دست 

خواهند آورد.

عکس روز يادداشتيادداشت

 مجری تلویزیون
 جای ابوبکر بغدادی نشست

اخبار

رییس پلیس والیت هلمند اعالم کــرد: حمله هوایی 
اشــتباه آمریکا که توســط پنتاگون تایید شــده جان 
۱۲ تن از پرســنل پلیس ملی افغانســتان را گرفت و 
چندین تن دیگر را نیز زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، عبدالغفور صافی، رییس پلیس والیت 
هلمند گفت: آمار تلفات حمالت هوایی روز جمعه آمریکا 
پس از بررســی مقر نیروهای امنیتی در والیت هلمند 

مشخص شد.
آمریکا در بیانیه ای تایید کرد کــه حمله هوایی به مقر 
نیروهای امنیتی افغانســتان در جریان عملیات تحت 
حمایت آمریکا علیه شبه نظامیان طالبان در این منطقه 
رخ داد. در حالی که بخش اعظــم والیت هلمند تحت 
کنترل طالبــان قــرار دارد، اما نیروهــای امنیت ملی 
افغانستان مبارزات شــدیدی را برای بازپس گیری این 
منطقه به راه انداخته اند. نیروهای ناتو و آمریکا نیز برای 

کمک به نیروهای افغان در والیت هلمند حضور دارند.
عبدالغفور صافی گفت: کشته شدگان این حمله هوایی 
اشتباه آمریکا افسران پلیسی بودند که به همراه ارتش 

افغانستان در این منطقه عملیات انجام می دادند.

 شاهکاری تازه؛ از ارتش
 به اصطالح پیشرفته آمریکا

اسپوتنیک: در حالی که چین در سال 2۰۱۳ با ابتکار »کمربند و جاده« يا همان جاده ابريشم جديد می خواهد خود 
را به مرکز ثقل اقتصاد منطقه ای اوراسیا تبديل کرده و هندی ها را دور بزند، هندوستان هم يک برنامه ترانزيت 

بین قاره ای برای خود مهیا کرده است. خط تولید انبوه و تحویل دهی موشک صیاد ۳،  با حضور وزیر دفاع و 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( افتتاح رسمی شد. 
خط تولید انبوه و تحویل دهی موشک صیاد ۳ روز گذشته با حضور 
وزیر دفاع و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( آغاز 

افتتاح رسمی شد.
امیــر فــرزاد اســماعیلی، فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایی 
خاتم االنبیا)ص( ارتش جمهوری اسالمی ایران در مراسم افتتاح 
رســمی خط تولید انبوه و تحویل دهی موشــک صیاد ۳ با بیان 
اینکه امروز تنها بحث تولید یک سیســتم موشــکی نیست بلکه 
صحبت از تولد یک تکنولوژی اســت، اظهار کرد: این سیســتم 
موشکی به شــکلی بســیار متهورانه در محیط جنگ الکترونیک 
قابلیت کارایی دارد و علیه اهداف با RCS کم یا همان سطح مقطع 
 راداری بســیار کم که امروز لبه تکنولوژی جهان اســت، استفاده

 می شود.
همچنین سردار حســین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مسلح در این مراسم طی ســخنانی با اشاره به راهبرد وزارت دفاع 
در تقویت و روز آمد سازی پدافند هوایی کشور در برد های پست، 
متوسط و بلند اظهارداشــت: موشــک صیاد ۳ بر اساس آخرین 
فناوری های روز دنیا طراحی شــده و قادر اســت با انواع مختلف 
تهدیدات مانند هواپیما های جنگنده رادار گریز، هواپیما های بدون 
سرنشین، موشــک های کروز، بالگرد ها و انواع مختلف پرنده های 
مدرن دارای مانور، سرعت و ارتفاع باال در محدوده عملیاتی خود 

درگیر شود.

افتتاح خط تولید موشک پدافندی 
صیاد ۳

۲ فروند ناوچه کالس پیکان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران برای شرکت در مسابقات نظامی روسیه، راهی این کشور شدند.

در همین زمینه ناخدا احمدرضا باقری، فرمانده ناوگان شمال نیروی 
دریایی ارتش به خبرگزاری تسنیم گفت: ناوچه های پیکان و جوشن 
که هر دو از کالس ناوچه های پیکان هستند، در این مسابقات حضور 
یافته اند و هم اکنون این ناوچه ها راهی باکو شده اند. وی افزود: مدت 

ماموریت این ناوچه ها، ۲5 روز خواهد بود.
در این راستا همچنین تفنگداران دریایی چهار کشور روسیه، ایران، 
چین و ونزوئال در مســابقات »کماندوی دریایی ۲۰۱۷ « روســیه 

شرکت می کنند.
به گزارش ایســنا از اســپوتنیک، ایــن مســابقات در میدان های 
 نظامــی نــاوگان اقیانــوس آرام روســیه در اســتان پریموریه

 برگزار می شود.

والدیمیر ژیرینوفسکی، نماینده دوما در مجلس نمایندگان پارلمان 
روسیه پیشنهاد کرد ناوگان اقیانوس هند در نیروی دریایی روسیه 
ایجاد شده و پایگاه های نظامی روسی در همه جا در کنار پایگاه های 

نظامی آمریکا مستقر شوند.
به گزارش اسپوتنیک، ژیرنوفسکی در نشست دوما گفت:» پایگاه های 
سوریه برای ما کم است. ما به پایگاه هایی در خلیج فارس و اقیانوس 
هند نیاز داریم. نیروی دریایی ما تحت عنوان ناوگان اقیانوس هند 

باید در آنجا مستفر شود.«
رییس فراکسیون حزب لیبرال دموکرات روسیه در دوما معتقد است 
روسیه باید دائما حضور نظامی خارجی خود را افزایش دهد تا با آمریکا 
برابری کند. وی گفت »ما به چند پایگاه همچون سوریه نیاز داریم« و 

پیشنهاد کرد نیروهای مسلح روسیه در ایران مستقر شوند.

مدیرکل امور بین الملل مجلس شــورای اسالمی و دستیار رییس 
مجلس با انتشار پیامی در توییتر به اقدام کویت برای کاهش سطح 

روابط دیپلماتیک با ایران واکنش نشان داد.
حســین امیرعبداللهیان با انتشــار تصویری از دیدار خود با شیخ 
صباح االحمد الجابر الصباح، امیر کویت نوشــت : اتهام بی اساس 
کویت به تهران و کاهش عدد دیپلمات های ایرانی، به دور از رفتار 
 حکیمانه امیر کویت اســت. تهران و کویت با دوســتی و برادری 

خواهند ماند.
روزهای گذشته دولت کویت شــمار دیپلمات های ایرانی در این 
کشــور را به خاطر پرونده هســته العبدلی کاهش داد. رسانه های 
کویتی پیش تر مدعی شده بودند که حدود ۱۴ محکوم در پرونده 
موســوم به »هســته العبدلی« در روز صدور حکم نهایی دادگاه 

فرجام خواهی درباره این پرونده به ایران فرار کرده اند.

حضور ایران در مسابقات 
کماندوهای دریایی ۲۰۱۷ روسیه 

پیشنهاد نماینده دوما برای استقرار 
سربازان روس در ایران

توییت امیرعبداللهیان درباره رفتار 
حکیمانه امیر کویت!

حج

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: با توجه اینکه جمهوری اسالمی 
ایران در عربستان سفارتخانه و کنسولگری ندارد، قرار 
شــد که ۱۰ نفر از اعضای وزارت خارجــه با مصونیت 
دیپلماتیک، اوایل شوال عازم عربستان شوند که پس از 
گذشت یک ماه از این توافق هنوز ویزای این افراد صادر 
نشده اســت. عالءالدین بروجردی با ابراز نگرانی از این 
وضعیت، گفت: اگر قرار بر این باشد که دولت عربستان و 
وزارت حج به تعهدات خود عمل نکنند که تاکنون به طور 
کامل عمل نکرده اند، صورت حساب هر مشکلی در رابطه 

با حج آینده را باید از امروز به پای عربستان نوشت.
بروجردی با بیان اینکه توصیه ما به سازمان حج و زیارت 
این اســت که از چیزی که امضا کرده اند، دفاع کنند تا 
عملی و اجرا شود، اظهار داشت: بدون جایگاه محکم و 
حمایتی، لزومی ندارد که ما خود را در شرایط احتمالی 
سختی قرار دهیم که برای ما مشکل آفرین باشد. آرزو و 
دعای ما این است که بهترین و آبرومندانه ترین حج را 
در حج آینده داشته باشیم ولی لوازم مترتب بر این امر 

هنوز فراهم نیست.

سید عباس عراقچی با اشاره به دیدار دو جانبه هیئت ایرانی 
با هیئت آمریکایی در حاشیه برگزاری هشتمین نشست 
کمیسیون برجام در وین اظهار کرد: اخیرا تعداد جدیدی از 
ایرانیان در کشورهای مختلف به درخواست آمریکا به جرم 
واهی دور زدن تحریم ها دستگیر شده اند که در این جلسه ما 
اعتراض خود را نسبت به این موضوع مطرح کرده و خواهان 
آزادی آنها شدیم.عراقچی با اشاره به برگزاری هشتمین 
نشست کمیسیون برجام، در روز جمعه در وین اظهار کرد: 
در این جلسه که در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و 
۱+5 برگزار شد، به ابعاد موضوع هسته ای در اجرای برجام و 
همچنین بحث تحریم ها پرداخته شد. در خصوص مباحث 
مربوط به هســته ای در اجرای برجام بحث هایی صورت 
گرفت و گزارشی از پیشرفت هایی که حاصل شده ارائه شد، 
از جمله در حوزه مدرن کردن رآکتور اراک آخرین تحوالت 
صورت گرفته در این زمینه مطرح شــد و هیات چینی و 
دیگر هیات ها صحبت ها و گزارش هایی در این ارتباط ارائه 
کردند.  وی ادامه داد: همه اعضا متفق القول بودند که برجام 
باید حفظ  و تعهدات از سوی همه طرف ها در فضای حسن 

نیت و سازنده اجرا شود.

بروجردی خبر داد:

کارشکنی عربستان در صدور 
ویزای دیپلمات های ایرانی

عراقچی: 

خواهان آزادی ایرانیان تازه 
دستگیر شده ایم

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

تحقیق و تفحص از صندوق 
فرهنگیان تمدید شد

محمدهاشمی: 

ایران در برابر رفتار آمریکا از 
خود واکنش نشان می دهد

عضو کمیســیون آموزش مجلس با بیان اینکه تحقیق 
و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیــان را ۳ ماه تمدید 
کردیم، گفــت: وام هــای کالن بانــک ســرمایه و باز 
پرداخت های عجیب و غریــب آن، از موضوعات مطرح 
شده است. حجت االســالم والمسلمین سید محمدباقر 
عبادی در خصوص آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: بنده از نخستین 
امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان بودم. وی افزود: در این خصوص جلسات مکرری 
برقرار شد و متاسفانه مفاسد اقتصادی در صندوق ذخیره، 

بیش از آن چیزی بود که تصور می کردیم.
عبادی با بیان اینکه در موضوع تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره هر چه پیــش می رویم ابعاد جدیدی به دســت 
می آید، خاطرنشان کرد: حجم کار در این موضوع باالست 
و به همین دلیل مدت زمان تحقیق و تفحص را سه ماه 
تمدید کردیم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: امیدواریم سریعا کار تحقیق 
و تفحص به جمع بندی برسد تا گزارش آن را خدمت ملت 

ایران، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه ارائه کنیم.

محمد هاشــمی، عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با اشاره به اظهارات ظریف و روحانی درباره نقض 
روح و متن برجام به دلیــل اقدامات آمریکایی ها، اظهار 
داشت: این اظهارات آقای روحانی در برابر اظهارات ترامپ 
است، ترامپ از وقتی روی کار آمد مرتب علیه کشورمان 
موضع گرفت و حتی خواســتار تغییــر نظام جمهوری 
اسالمی شــد و از واژه تغییر نظام استفاده کرد نه تغییر 
رفتار، از طرف دیگر رژیمی مانند اسراییل و عربستان را 
با خود همراه کرده اند تا این حرف ها را علیه ایران بزنند؛ 
بنابراین مسئوالن نظام بر اساس استراتژی امام)ره( خیلی 
قاطع و محکم با آمریکا صحبت کرده و خطا، اشتباهات و 

بدرفتاری های آنها را مطرح می کنند. 
هاشمی افزود: ما باید آمادگی پاســخگویی به رفتار بد 
آمریکایی ها را داشته باشیم که البته این وظیفه شورای 
نظارت و مجلس است که در چارچوب وظایف و اختیارات 
خود برنامه ریزی می کنند، اما در این مقطع باید بر اساس 
همان استراتژی امام)ره( رفتار کنیم، از این رو وزیر امور 
خارجه، آقای روحانی و مسئوالن دیگر جواب روشنی به 

این بدرفتاری ها و این نوع ادبیات داده اند.

دیدگاهبرجامپارلمان

کاخ سفید روز جمعه در ادامه ادعاهای پوچ و تهدید آمیز خود مدعی 
شــد: »رییس جمهور آمریکا آماده اســت تا در صورت عدم آزادی و 
بازگرداندن شهروندان آمریکایی محبوس در ایران به کشورشان، تهران 
را با تبعات جدی و جدیدی روبه رو کند.« بنابر ادعای مقامات آمریکا، 
در صورت امتناع مقامات تهران از بازگرداندن تمام شهروندان آمریکایی 
محبوس در ایران به کشورشــان، تدابیر و تمهیدات تنبیهی جدیدی 
علیه ایران به کار گرفته خواهد شد.کاخ ســفید در بیانیه خود آورده 
است که »دولت ایران نزدیک به چهل سال است که از زندانی کردن و 
گروگانگیری به مثابه ابزاری برای پیشبرد سیاست خود بهره گرفته که 
مورد اخیر آن، محکوم ساختن یک آمریکایی چینی تبار با نام وانگ به 
۱۰ سال زندان است.« گفتنی است که وانگ ۳۷ ساله و فارغ التحصیل 
رشته تاریخ در دانشگاه پرینستون آمریکا، به اتهام جاسوسی در ایران 

بازداشت و روانه زندان شد.

بعد از دیدارهای انجام شده میان دونالد ترامپ و »رکس تیلرسون« وزیر 
امور خارجه آمریکا در خصوص برجام، ترامپ تیمی ویژه از نفرات مورد 
اعتماد خود در کاخ سفید را مامور کرده تا در سه ماه آینده گزارشی در 

خصوص عدم پایبندی ایران به برجام تهیه کنند.
به نوشــته فارین پالیســی، این اقــدام ترامپ به آن دلیل اســت که 
گمان می کنــد وزارت خارجه آمریــکا در انجــام ماموریت خود در 
تایید عــدم پایبندی ایــران به برجــام ناتوان بوده اســت.یک منبع 
به فارین  پالیســی گفت ترامپ مصمم اســت در گزارش ســه ماهه 
بعدی به کنگره عــدم پایبندی ایران به برجــام را اعالم کند.در هفته 
گذشــته و بعد از تایید پایبندی ایران به برجام از سوی دولت آمریکا، 
گزارش های متعددی درباره کشــمکش ترامپ با اعضای تیم امنیت 
 ملی آمریکا در خصوص تائید و یا عدم تاییــد پایبندی ایران به برجام 

منتشر شد.

 کاخ سفید، ایران را
 تهدید کرد

تعیین تیم ویژه  آمریکایی 
برای برهم زدن برجام

ايران در مرکز برنامه های چین و هند؛

هندمیداندکهجادهروسیهازایرانمیگذرد
حسن عابدینی، مجری کارشــناس تلویزیون با انتشار فیلمی درباره 
آمادگی خود برای اعالم خبر نابودی گروه داعش نوشــت: »مایلم از 
مســجد جامع نوری که ابوبکر بغدادی خالفت خــود خوانده دولت 
اسالمی عراق و شام را اعالم کرد به عنوان یک خبرنگار، از همان جا 
فروپاشی آن را مخابره کنم. مسجد جامع نوری در مرکز موصل قدیم 
قرار دارد، ابوبکر البغدادی برای نخستین بار افزون بر سه سال پیش 

در این مکان اعالم خالفت کرد.
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نایب رییس اتاق اصناف اصفهان هشدار داد:

آسیب جدی قاچاق کاال به بدنه 
اقتصاد کشور

نایب رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان گفت: قاچاق کاال و ارز، 
صرف نظر از تبعات جبران ناپذیری که بر ســامت افراد دارد، به بدنه 
اقتصاد کشــور و به ویژه تولید آســیب جدی وارد می کند. هوشنگ 
شیشه بران با اشــاره به عزم جدی اتاق اصناف اصفهان برای مبارزه با 
قاچاق، اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در 
زیرمجموعه اتاق اصناف با مشکات جدی در زمینه های مختلف مواجه 
هستند. وی تعدیل نیروی کار، تضعیف بنیه اقتصادی کشور و از دست 
رفتن استقال اقتصادی را از جمله عواقب قاچاق کاال و ارز برشمرد و 

افزود: مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی است.
نایب رییس اتــاق اصناف مرکز اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه اتاق اصناف روابط نزدیک و تنگاتنگی با مراجع مربوطه دارد 
و در واحد مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان نیز مبارزه 
با بحث شــوم قاچاق به صورت جدی دنبال می شود. وی تصریح کرد: 
متاسفانه تبعات مصرف کاالهای قاچاق در بخش کاالهای سامت محور 
غیرقابل جبران است. شیشه بران تاکید کرد: اتاق اصناف در کنار سایر 
نهادها، فعالیت های خود را بــرای افزایش آگاهی مصرف کنندگان از 

عواقب مصرف کاالی قاچاق به کار خواهد گرفت.

خبر

اخبار

جریمه بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:پرونده قاچاق گاز به ارزش بیش از 
سه میلیارد ریال کشف شد و دو متهم این پرونده به پرداخت یک میلیارد و 59 میلیون 

و 146هزار ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

نظام بانکی قرار اســت از امروز وارد طرحی شود که به 
گفته بانک مرکزی، اگر اجرای آن را درست و طبق برنامه 
انجام ندهد، حتما نمره منفی در کارنامه اش قرار خواهد 
گرفت و اگر هم به طور کامل و با برنامه پیش رود، نمره 
مثبتی را در کارنامه اش به ثبت خواهد رساند. همه اینها 
در شرایطی است که بانک مرکزی، آن هم در هفته های 
پایانی عمرش در دولت یازدهم، عزم خود را جزم کرده تا 
بتواند صف طوالنی را که اکنون برای دریافت وام ازدواج 
تشکیل شده، به حداقل رسانده و البته در وضعیت ایده آل، 
ظرف دو ماه به صفر برساند.یعنی اگر برنامه بانک مرکزی 
طبق روال خود پیش رود، هیچ فردی نباید در صف باقی 
بماند و به محض اینکه پرونده اش را تکمیل کرد، بتواند در 
کوتاه ترین زمان ممکن، وام خود را دریافت کند. آن گونه 
که بانک مرکزی اعام می کند، در حال حاضر حدود نیم 

میلیون نفر در صف انتظار قرار دارند.

رییس اداره توسعه منابع انســانی و امور اداری شرکت آب 
و فاضاب روستایی استان اصفهان با بیان توجه به  تکریم 
ارباب رجوع به عنوان یک اصل اساسی گفت: باید خدمات 
باکیفیت به مردم ارائه شود. دکتر حسن خرسند که در اداره 
آب و فاضاب شهرستان تیران حضور یافته بود، ضمن تشکر 
از تاش های مضاعف پرسنل این شرکت، ابراز امیدواری کرد 
که با رفع موانع و مشکات استخدامی، نیروی انسانی مورد 
نیاز این شهرستان تامین گردد. وی همچنین به وضعیت 
اقتصادی شرکت، اشاره و خاطرنشان کرد که همه  ما با رعایت 
قانون باید برای خروج از بحــران مالی پیش رو اقدام کنیم. 
رییس اداره توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت آب و 
فاضاب روستایی استان اصفهان، همچنین در آستانه یکمین 
سالگرد بازنشسته فقید شــرکت آب و فاضاب روستایی 
شهرســتان تیران، با خانواده آن مرحوم دیدار کرد و طی 
آن، ضمن همدردی با آنها افزود: مرحوم علی دادخواه یک 
همکار خوش نام ، دلسوز و انقابی  بود که  خدمات صادقانه 
و مخلصانه و بیتوته های مکرر ایشان برای خدمت به مردم 
از  ابتدای خدمت در جهاد و بعد در شــرکت آب و فاضاب 
روستایی ستودنی و به یاد ماندنی بوده و جاودانه خواهد ماند.

قیمت انواع هدست، هدفون

بازار

Rapoo EP20 رپو

530,000 ریال 550,000 ریال

دبیر اجرایی صنف کشاورزی اســتان اصفهان گفت: به تعویق افتادن 
پرداخت هزینه خرید محصوالت به کشاورزان، خسارت بسیاری را به 

این قشر زحمتکش وارد می کند.
اسفندیار امینی متذکر شد: علی القاعده باید وجه گندم هم زمان با خرید 
به حساب کشاورز واریز شود ولی متاسفانه این وعده های خاف، مشقت 

بسیاری را بر کشاورز روا می دارد.
دبیر اجرایی صنف کشــاورزی اســتان اصفهان گفــت: وجه گندم به 
کشاورزان مناطق گرمسیر پرداخت شــده است ولی مناطق معتدل و 
سردسیر هنوز از این پرداخت بی بهره مانده اند و باید رسیدگی به این 
موضوع در اولویت قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های 
استاندار اصفهان و دیگر مسئوالن شهرستانی، بتوان این وجه را تا اواخر 

مرداد ماه سال 96 به حساب کشاورزان واریز کرد.

معاون اشــتغال و خود کفایی کمیتــه امداد اســتان اصفهان گفت: 
به منظور اشــتغال و خودکفایی مددجویان زیر پوشــش این نهاد از 
ابتدای امسال تاکنون دو میلیارد و 880میلیون ریال تسهیات خرید 
تجهیزات و دستگاه های کشــاورزی به 300طرح اشتغالزایی در این 
بخش اعطا شده اســت.بهرام ســوادکوهی با بیان اینکه واگذاری این 
تسهیات به مددجویان در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 7درصد 
افزایش داشته اســت، افزود: با راه اندازی این طرح ها، زمینه اشتغال 

400مددجو فراهم شده است. 
وی پیش بینی کرد که تا پایان امسال پرداخت تسهیات به مددجویان 
در این حوزه نسبت به سال گذشته 50درصد افزایش داشته باشد. سال 
گذشته 33میلیارد ریال تسهیات برای راه اندازی طرح های کشاورزی 

به مددجویان امداد اعطا شده بود.

نگرانی کشاورزان شرق 
اصفهان از پرداخت 

به موقع وجه گندم

اعطای تسهیالت کشاورزی 
به مددجویان کمیته امداد 

اصفهان

طی سال های اخیر آن قدر پیاز روی دست کشاورزان ماند و 
خریداری نشد که دولت برای جبران ضرر و زیان کشاورزان 
اقدام به خرید تضمینی محصول کرد. کشــاورزان به دلیل 
تجربه خسارت های سال گذشــته، در کاشت این محصول 
در سال جاری تعلل کردند و امسال حدود 50درصد کشت 
پیاز در اصفهــان کاهش یافت. ظاهرا قصــه ارزانی و گرانی 
محصوالت کشاورزی گریبان پیاز را رها نمی کند؛ به طوری 
که در شرایط فعلی نرخ پیاز ســه برابر قیمت واقعی خود در 

بازار معامله می شود.
بسیاری از کارشناســان معتقدند که تدوین الگوی کشت، 
شاه کلید بخش کشاورزی است که باید مورد توجه مسئوالن 
امر قرار گیرد. اما این بار قصه پیاز با بارندگی های کم ســال 
زراعی قبل روبه رو شد و بســیاری افزایش قیمت اخیر این 
محصول را کمبود آب عنوان کرده اند؛ به هر حال مسئوالن 
برای خروج از این افزایش صعودی قیمت، به سمت واردات 
پیاز از کشورهای دیگر روی آوردند. اما این ماجرای افزایش 
قیمت با همین یــک محصول تمام نشــد و در یکی دو روز 
گذشته حتی شاهد افزایش 15درصدی قیمت سیب زمینی 

هم در بازار میوه و تره بار بوده ایم.

در این بین رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان در 
گفت وگو با ایمنا گفت: در صورت واردات پیاز به کشور، نرخ 
این محصول بین 40 تا 50 درصد کاهش می یابد اما مسئوالن 

تمایلی به این کار ندارند.
ناصر اطرج پیرامون افزایش نرخ پیاز در بازار اصفهان اظهار 
داشــت: کاهش کشــت پیاز موجب گرانی آن طی یک ماه 
گذشته شده است اما پیش بینی می شــود تا ۲0 روز آینده 
مشکل کمبود عرضه و افزایش نرخ آن در بازار، برطرف و این 
محصول ارزان شــود. رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان با اشاره به اینکه عاوه بر کاهش کشت پیاز در سال 
جاری، این محصول تا یک ماه گذشته به قطر و عراق صادر می 
شد، تصریح کرد: صادرات یکی از عوامل گرانی پیاز است که 
البته با توجه به افزایش نرخ آن در کشور، صادرات دیگر مقرون 

به صرفه نیست و این محصول در داخل عرضه می شود.
به گفته اطرج، تا حدود ۲5 روز دیگر با وارد شدن پیاز پاییزه 
از آباده شــیراز و فریدن، احتماال نــرخ این محصول کاهش 
خواهد یافت. وی با یادآوری اینکه حدود یک ماه پیش نرخ 
هر کیلوگرم پیاز در میدان میوه و تره بار 1000 تومان بود که 
به دلیل شرایط موجود با 300 درصد افزایش، امروز با قیمت 

3۲00 تومان فروخته می شود.
رییس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان، همچنین با 
پیشنهاد اینکه با واردات پیاز از پاکســتان به ایران می توان 
نسبت به تنظیم بازار این محصول اقدام کرد، بیان داشت: در 
صورت واردات پیاز به کشور، نرخ این محصول بین 40 تا 50 
درصد کاهش می یابد؛ اما مسئوالن تمایلی به این کار ندارند.

وی در ادامه درخصوص افزایش نرخ ســیب زمینی در بازار، 
گفت: با توجه به اتمام فصل برداشت سیب زمینی در اصفهان 
و  کاهش عرضه این محصول در بــازار، قیمت آن 15درصد 

افزایش یافته است.
به گفته اطرج، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی 
1100 تومان است که با آمدن این محصول از همدان به طور 

قطع قیمت آن کاهش می یابد.
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان بیان داشت: سال قبل 
محصوالت کشــاورزی به امید صادرات بیش از اندازه تولید 
می شد که مقدار کمی هم صادر شد اما بسیاری از محصوالت 
روی دست کشاورز ماند و همین مسئله سبب خراب شدن 

محصوالت کشاورزی و از جمله خیار شد.
وی گفت: قیمت خیار هم اکنون افزایش یافته به دلیل اینکه 

با گرمی هوا مواجه شــدیم 
و بوته ها قــادر به تولید خیار 

نیستند.
اطــرج در خصوص وضعیت 
دیگر میوه ها در بازار اصفهان 
تاکیــد کرد: خوشــبختانه 
قیمت انواع میوه  نســبت به 
یک ماه گذشته افت داشته 

است. 
وی پیرامــون افزایش نرخ 
گیاس نیز توضیــح داد: به 
دلیل رو به اتمام بودن تولید 
گیاس و کم شدن آن، نرخ 
این میــوه در بازار حدود 15 
درصــد افزایش داشــته؛ به 
نحوی که نــرخ هر کیلوگرم 
گیاس لواســان 11 هزار و 
500 و گیــاس آذربایجان 

8000تومان است.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان همچنین افزود: 
با توجه به رو به اتمام بودن فصل تولید زردآلو، در حال حاضر 
این محصول با کیفیت پایین و با نــرخ 5000 تومان در بازار 

عرضه می شود.

مدیرعامل بانک شــهر با تاکید براینکه تنوع خدمات بانکی در 
پیشخوان های شــهرنت به صورت جدی در دستور کار است، از  
امکان وصول چک های این بانک در هر زمان از شــبانه روز خبر 
داد. دکتر حسین محمد پورزرندی افزود:پیشخوان های شهرنت 
بانک شهر در تمامی مراکز استان ها و همچنین شهرهای کشور 

اغلب به صورت ۲4 ساعته مشغول به فعالیت و ارائه خدمات مورد 
نیاز به مشتریان و مراجعین هستند و درهمین راستا توانسته اند 
رضایتمندی آنان را کسب کنند. وی تصریح کرد: وصول چک های 
این بانک در هر ســاعت و زمان از شــبانه روز در پیشخوان های 
شهرنت بانک شهر امکان پذیر است. مدیرعامل بانک شهر با تاکید 

بر اینکه ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان و تسهیل در روند 
خدمات رســانی به آنان در صدر برنامه های بانک شهر قرار دارد، 
گفت: درحال حاضر با حضور پیشخوان های شهرنت،  امکان ارائه 
خدمات بانکی در ترمینال ها، فرودگاه ها، حاشیه میادین میوه و 
تره بار، پارک ها، مجتمع های تجاری، حاشیه شهرها و سایر اماکن 
فاقد شعب بانکی فراهم شده است. پور زرندی عنوان کرد: مشتریان 
می توانند با حضور در پیشخوان های شهرنت به صورت آناین با 
رییس شعبه مجازی ارتباط برقرار کرده و درخواست های بانکی 

خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند که برای مشتریان ویژه، 
این خدمات به صورت کاما خاص و ویژه انجام می شــود. وی در 
ادامه با اشاره به ۲ خدمت جدید دیگر این بانک افزود: ارائه صورت 
حساب بانکی با ُمهر خیس به مشتریان در پیشخوان هایی که دارای 
دستگاه های خودبانک »VTM« و »RTM« هستند، عملیاتی شده 
است. وی اعام کرد: همچنین مشتریان بانک شهر می توانند با 
حضور در پیشخوان ها ضمن  سرمایه گذاری در »صندوق گنجینه 
زرین شهر« در هر زمان از شبانه روز به آن دسترسی داشته باشند.

خدمتی جدید در پیشخوان های شهرنت ارائه شد؛

امکان وصول چک های بانک شهر در هر زمان از شبانه روز

سکه تمام بهار آزادی
11،670،000 ریال)طرح جدید(

6،220،000 ریالنیم سکه

3،630،000  ریالربع سکه

2،470،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،480 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان

واردات؛ راه حل برون رفت از بحران افزایش قیمت پیاز

Rapoo H6020 Blue�رپو 
tooth Wireless

 1,350,000
ریال

 1,550,000
ریال

Rapoo S500 رپو

 1,350,000
ریال

 1,550,000
ریال

زوج های جوان به گوش باشند؛

آماده باش بانک ها برای 
پرداخت وام های ده میلیونی

رییس اداره توسعه منابع انسانی و امور اداری 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

 خدمات با کیفیت به مردم 
ارائه شود

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: تسهیات 
بانکی در ظاهر 18 درصد تعیین شــده و در عمل 40درصد 
اســت؛ به عنوان مثال اکنون برخی بانک ها با ۲7 درصد به 
واحدهای تولیــدی و صنعتی وام پرداخــت می کنند که با 
1۲درصد جریمه تاخیر در مجموع 39 درصد می شــود؛ با 
این وجود در این شرایط رکود اقتصادی، کدام واحد می تواند 

بدون سودآوری چنین بهره هایی را پرداخت کند؟
مصطفی روناسی افزود: متاسفانه خود بانک مرکزی 34درصد 
از بانک ها جریمه می گیرد؛ یعنی بــه بانک ها خط می دهد 
که می توانید تا 34 درصد به مردم بهــره دهید. بانک های 
خصوصی و دولتی نیز هوشــمند و به دنبال جذب مشتری 
هستند. بنابراین خط بهره را بانک مرکزی می دهد. از سوی 
دیگر ما در بخش تولید شــاهد بروکراســی اداری باالیی 
هســتیم. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشــت: 
ازسوی دیگر درخصوص بانک ها باید گفت زمانی که بانک ها 
حدود ۲4 درصد بدون مالیات بهره پرداخت می کنند هیچ 
کس تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مثا اگر دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری 
اســت، ســرمایه گذار باید ۲5 درصد از مالیات معاف شود؛ 
همچنین بیمه را نصف کنند و پرداخت تسهیات بانکی آن 

به 10درصد کاهش یابد.
روناســی افزود: در چنین فضایی و با این سیاســت، تمام 

سرمایه گذاران به حضور در بازار تولید تمایل پیدا می کنند؛ 
اما افــرادی که بــه راحتی بــا ۲4 درصد بهــره، پول خود 
را از بانک هــا دریافت می کننــد، هیچ گونــه رغبتی برای 

سرمایه گذاری سرمایه های خود در بخش تولید ندارند.
وی گفت: با این شــرایط برای جذب ســرمایه های مردم و 
ســرمایه گذاران در بخش تولید و اشتغال باید فضای کسب 
و کار، بروکراســی اداری، برخورد بانک ها و سازمان تامین 
اجتماعی و مراحل سخت ثبت شــرکت ها را بهبود دهیم تا 

سرمایه گریزی در استان  اصفهان نیز رفع شود.

کارشــناس خرید مواد اولیه و انرژی، از پیشتازی فوالد 
مبارکه در خرید برق از بورس انرژی برای اولین بار خبر داد 
و گفت: با خرید برق از بورس انرژی، عاوه بر صرفه جویی 
اقتصادی برای شرکت فوالد مبارکه، امکان حمایت از بخش 
خصوصی برای تولید برق، رونق بورس انرژی و همچنین 

شفاف سازی وایجاد فضای رقابتی سالم فراهم شد.
بشیر صادقی افزود: باتوجه به تفاوت چشمگیر قیمت برق 
در بورس انرژی نسبت به قیمت فروش دیگر منابع تامین، 
شامل شرکت برق و شرکت های خصوصی، فوالد مبارکه 
برای اولین بار در کشور مقدار 10 مگاوات برق مصرفی خود 
را ازطریق بورس خریداری کرد. این امر کاهش هزینه ای 
بیش از 36 درصد برای فوالد مبارکه را به همراه داشت و 
باعث دلگرمی بخش خصوصی برای فروش مستقیم برق 
نیز شده است که ان شاءا... به رونق بیشتر بورس انرژی نیز 

خواهد انجامید.
وی تصریح کــرد: باتوجه به سیاســت گــذاری وزارت 
نیرو جهت تامین برق مصرف کننــدگان بزرگ ازطریق 
قراردادهای دوجانبه با نیروگاه ها، شــرکت فوالد مبارکه 
از همان ابتدا به دنبال عملیاتی کردن این قراردادها بود؛ 
به طوری که این شــرکت به عنوان اولین شرکت عمده 
مصرف کننده برق، اولین قرارداد دوجانبه برق را در سال 
94 به امضا رساند و متعاقب آن قرارداد دیگری را نیز جهت 

تامین برق خود منعقد کرد.
کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی خاطرنشان کرد: به دلیل 
مزایای ثبت قراردادهای دوجانبه برق در بورس و با انجام 
جلسات مشترک کارگزاری مبین سرمایه، بورس انرژی 
و شرکت فوالد مبارکه سرانجام در تاریخ 1۲ تیرماه 96، 
نخستین قرارداد دوجانبه خرید برق از بورس انرژی را برای 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، با کارگزاری مبین سرمایه، 
منعقد کردند و شرکت فوالد مبارکه مثل گذشته در این 

زمینه هم پیشتازی خود را نشان داد.

برای نخستین بار صورت گرفت؛

پیشتازی فوالد مبارکه برای خرید برق از بورس انرژی

اتاق بازرگانی
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان انتقاد کرد:

سودهای بانکی برای واحدهای تولیدی در ظاهر 18درصد است

صنعت

زاینده رود نوسان قیمت محصوالت کشاورزی، سریالی پایان نیافتنی است که هر سال تکرار می شود.  این بار 
در حالی شاهد افزایش نرخ پیاز هستیم که هنوز ماجرای کاهش شدید قیمت در سال های اخیر از 

یادمان نرفته است.

صادرات یکی از 
عوامل گرانی پیاز 

است که البته با 
توجه به افزایش 

نرخ آن در کشور، 
صادرات دیگر 

مقرون به صرفه 
نیست و این 

محصول در داخل 
عرضه می شود

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2191 | July 23, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2191 | یکشنبه 1 مرداد 1396 | 28 شوال 1438



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2191| یکشنبه 1 مرداد 1396 | 28 شوال 1438

به تماشای تئاتر »اوبوشاه« بروید
عالقه مندان برای دیدن نمایش»اوبوشاه«می توانند با تهیه بلیت از سایت پارتاک تیکت یا 
به صورت حضوری از ۱ تا ۱۵مرداد ماه، هر شب رأس ساعت۲۰:۳۰به سالن کوچک مجتمع 

فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

در شهر

مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز اظهار کرد: وقتی 
بودجه ای برای بازسازی یک ســینما تامین نشده، این کار منطقی 
نیست که پیش از تامین بودجه آن را تعطیل و پس از تاخیر چندماهه 
عملیات بازسازی را شروع کرد.محمود کاظمی افزود: تاخیر در شروع 
عملیات بازسازی سینما ساحل اصفهان نیز به دلیل عدم تامین بودجه 
کافی، نیاز به فرصت بیشتر برای طراحی های دقیق تر و بررسی های 
بیشتر است.وی گفت:عملیات بازسازی سینما ساحل اصفهان که 
قرار بود تیرماه ســال جاری آغاز شــود به 6ماهه دوم سال موکول 
شد.کاظمی یادآور شد: زمان اتمام بازسازی این دو سینما در اصفهان 
دقیقا بر اساس تعهداتی بوده که قبل از آغاز کار در آنها داده بودیم؛ 
بنابراین عالقه ای به تعطیلی بلندمدت یک سینما نداریم.مدیرعامل 
موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبزخاطرنشان کرد: بودجه ای که 
برای بازسازی سینما ساحل اصفهان در نظر گرفته شده باالی۳/۵ 
میلیارد تومان است که منابع تامین این بودجه شامل حوزه هنری، 

منابع استانی و موسسه سینما شهر است.

ابالغ رای
4/583 کالسه پرونده: 95-985 شماره دادنامه: 960435-96/3/10 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید احسان بحق به نشانی: اصفهان 
خ خرم پالک 68 کوچه عارف خوانــده: مجید آقاجان به نشــانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه وجه چک شماره 424341-95/4/13 به مبلغ 124/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید احسان بحق به طرفیت مجید 
آقاجان به خواســته مطالبه مبلغ 124/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
424341-95/4/13 عهده بانک ملی شــعبه خ شــمس آبادی به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخه 96/2/6 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند 
تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی 
را دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی کــه حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
96/2/6 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون 
شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 
مبلغ 124/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 95/4/13 تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 3/945/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 12384 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/586 کالسه پرونده: 950894ش23 شماره دادنامه: 9609976795300543-
96/4/11 مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن 
خیرخواه ف جعفر به نشانی: اصفهان بلوار کشاورز روبروی بانک ملت آلومینیوم شکوه 
خوانده: علیداد اسدی گندمانی ف اصغر به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن 
خیرخواه به طرفیت آقای علیداد اسدی گندمانی به خواسته مطالبه مبلغ 15/700/000 
ریال موضوع چک به شماره 53110/47-94/11/15 با عنایت به محتویات پرونده 
و بقاء اصول اســناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه 
خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/220/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 94/11/15 لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 12380 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()307 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
4/593 کالسه پرونده: ثبت مجدد 687/95 شماره دادنامه: 969976794800393 
مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مهدی کبیری 
به نشانی: خ مولوی کوچه 48 مجتمع نقش جهان. خوانده: خانم زهرا حسینی مارانی 
به نشــانی مجهول المکان. گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست 
آقای مهدی کبیری به طرفیت خانم زهرا حســینی مارانی به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه دو فقره ســفته به شــماره های: 1- 93/7/20-795950 
و 2- 795949-93/7/10 عهده بانک ملی ایران به انضمام خســارات دادرســی و 
تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1/730/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه خواهد بود. و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 12452 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()288 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/594 کالسه پرونده: 95-1395 شماره دادنامه:481-96/4/13 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا موذن به نشانی: اصفهان 
خوراسگان خ جی شرقی کوی رضا رحیمی پ 11 ، خوانده: مسعود کریمی به نشانی 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای حمیدرضا موذن فرزند حسینعلی به طرفیت مسعود کریمی 
فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره: 
95/8/10-055850 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهــان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/635/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )95/8/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:12450 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()278 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/595 کالسه پرونده: ثبت مجدد 95-706 شماره دادنامه: 9609976794800415 
مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای تابش ابراهیمی 

به نشانی: اصفهان خ پروین خ هفت تیر نبش کوچه عبدالهی پالک 14 با وکالت: آقای 
مصطفی ملکیان به نشانی: خ هشت بهشت غربی حدفاصل بزرگمهر و گلزار ساختمان 
وکال طبقه دوم دفتر وکالت حمیدی. خوانده: آقای فرهاد زمانی به نشــانی: مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی )فاکتور(. با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای آقای تابش ابراهیمی با وکالت آقای مصطفی ملکیان به طرفیت آقای 
فرهاد زمانی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال طبق رسید عادی دو 
فقره فاکتور به شماره 0924-0382 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به 
محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/9 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براسا س نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای 
محترم احکام می باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه های عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 12440 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/597 کالسه پرونده: 989/95 شماره دادنامه: 96/4/21-9609976795300599 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محسن حسینی 
ف سید محمد به نشانی: اصفهان خ سروش تعاونی کارگران شهرداری. خوانده: بهرام 
خدابخشی سامانی ف صفر به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خواهان آقای سید محسن 
حسینی بطرفیت خوانده خدابخشی به خواسته مطالبه مبلغ 96/000/000 ریال بابت 
رسیدهای عادی بانضمام مطلق خسارات دادرســی و تاخیر تادیه، با این توضیح که 
خواهان در جلسه رســیدگی چنین اظهار می دارد خوانده از نیروهای شرکت وابسته 
به شــهرداری بوده )کارگر شــرکت بازآفرینان( و به لحاظ روابط مالی و واریز مبلغ 
85/325/000 ریال طبق سند عادی ضمیمه پرونده و خودداری خوانده از پرداخت 
بدهی، ابتدا مبادرت به طرح شکایت کیفری مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع 
نموده و نهایتاً به استناد رای تجدیدنظر شــعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، 
حکم برائت خوانده صادر و شــاکی )خواهان( باتوجه به پرداخت وجوه بعنوان قرض 
به خوانده به تقدیم دادخواست داللت شده است. لذا شورا باتوجه به محتویات پرونده 
و اظهارات خواهان و علیرغم ابالغ قانونی به خوانــده و عدم حضور وی و عدم ارائه 
الیحه مبنی بر رد یا تکذیب خواسته خواهان، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص 
داده و به استناد ماده 198 و 515 و 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 648 
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 85/325/000 ریال بابت 
اصل خواسته به مبلغ 2/570/000 ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/24 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. در خصوص مازاد بر میزان خواسته نیز باتوجه به درخواست خواهان 
مبنی بر کاهش میزان خواسته و نیز عدم ادله کافی، رای به بی حقی خواهان صادر می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از 
آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 12435 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/598 کالسه پرونده: 95-803 شــماره دادنامه: 9609976795600125 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حسین موذنی 
ورنوسفادرانی فرزند براتعلی به نشــانی: اصفهان کوی سپاهان خ 7 پ 39 با وکالت 
خانم الهام فضلی به نشــانی: اصفهان خ سپهســاالر )قائم مقام فراهانی( روبروی 
بیمارســتان حجتیه پ 29 خوانده: آقای قدیر رشیدی به نشــانی مجهول المکان. 
خواســته: مطالبه. گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
حسین موذنی ورنوســفادرانی به طرفیت آقای قدیر رشیدی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 597365-93/6/5 عهده بانک 
صادرات به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه، باتوجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونــی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را دارند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مواد 519، 198 و 
522 قانون آیین دادرســی مدنی و مــواد 315، 310، 249 قانــون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/5 لغایــت زمان وصول آن طبق 
نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس مدت 20 روز 
قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکــم حقوقی اصفهان خواهد بــود. م الف: 12434 
 شعبه 26 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610103624100378 ابالغنامــه:  شــماره   5 /9
9409983624000012 شــماره بایگانی شــعبه: 950302 در خصوص شکایت 
مظاهر امانی فرانی علیه متهم مصطفی باقری دســتگردی فرزند حجت اله به اتهام 
اهانت و نشــر اکاذیب با توجه به مجهول المکان بودن متهم، بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
نشرآگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود در این شعبه حاضر گردد. در غیر اینصورت 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 170 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اردستان )87 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610103623102082 شــماره پرونــده:  5 شــماره ابالغنامــه:  /31
9609983623100287 شماره بایگانی شــعبه: 960325 خواهان علیرضا گنجی 
زاده فرزند عباس دادخواســتی به طرفیت خوانده محبوبه هاتف فرد فرزند عباس به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
واقع در اردستان ارجاع و به کالســه 9609983623100287 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/05/30 و ساعت 8:30 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 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 171 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اردستان)178 کلمه، دو کادر(

خبر

اینستاگردی

امروز  برپا می شود؛

 نقد و بررسی مستند
»انتهای خیابان پاستور«

فیلم مستند »انتهای خیابان پاســتور« به کارگردانی 
محســن خان جهانی، همراه با تحلیل مقایســه ای و 
مناظره های تلویزیونــی انتخاباتی در ایــران و جهان 
در سومین پاتوق رســانه ای اصفهان »کافه نقد« ویژه 

تابستان ۹6 نمایش داده می شود.
سومین برنامه کافه نقد ویژه تابستان ۹6 از سوی کمیته 
فرهنگ رســانه ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، امروز ساعت ۱۷در محل کتابخانه مرکزی واقع 

در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود.
جعفر محمدی، فعال رســانه ای و ســردبیر عصر ایران 
و محســن خــان جهانــی، مستندســاز و کارگردان 
مســتند با حضور در سومین پاتوق رســانه ای اصفهان 
 به نقد و بررســی مســتند »انتهای خیابان پاســتور« 

می پردازند.
سلسله نشست های »کافه نقد« به عنوان پاتوق رسانه ای 
اصفهان ویژه عموم شــهروندان عالقه مند، به مباحث 
روز رســانه از ۱۸ تیرماه آغازشــده و تا ۱۹ شهریورماه 
روزهای یکشنبه هر هفته به صورت آزاد و رایگان برگزار 

خواهد شد.

»تئاتر مساجد« اصفهان 
ساماندهی می شود

مدیر تئاتر حوزه هنری اصفهان گفت: سعی می کنیم تا 
پایان سال گروه های تئاتر مساجد اصفهان را شناسایی 
و تعدادی از گروه ها را در جشنواره تئاتر مساجد شرکت 
دهیم. رسول هنرمند اظهار داشت: از زمان افتتاح دفتر 
تئاتر مســاجد در اصفهان نزدیک به دو ماه می گذرد و 
در این مدت به شناســایی گروه ها در مساجد پرداخته 
و جلساتی با امور مساجد و ســازمان تبلیغات اسالمی 
داشته ایم.رســول هنرمند گفت: پس از شناســایی و 
فراخوان برای مساجدی که عالقه مند به فعالیت در این 
زمینه هستند، با فرستادن مربی تئاتر  مبحث آموزش و 

تولید نمایش را در پیش می گیریم.
مدیر تئاتر حوزه هنری اصفهان بیان کرد: تا پایان سال 
گروه ها را شناسایی می کنیم و تعدادی از گروه هایی که 
تولید نمایش را ســاماندهی کردند  در جشنواره تئاتر 
مساجد شرکت می کنند. وی خاطرنشان کرد: در تئاتر 
بچه  های مسجد می توان به تربیت و کشف استعدادهای 

تئاتری افراد پی برد و آنها را هدایت کرد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز؛

 بازسازی سینما ساحل
 به نیمه دوم سال96موکول شد

 بیست وهشت سال قبل
حوالی موزه سینما

مهراوه شریفی نیا عکسی از خود ومادرش آزیتا حاجیان را درصفحه 
اینستاگرامش منتشر و خاطرات فیلم دزد عروسک ها را زنده کرد. 
داستان این فیلم به این صورت است که مادرلیال و بهرام قرار است 
باگرفتن وام مسکن وخریداری یک خانه، بچه هایش را از دردسرهای 

صاحبخانه شان، خورخورو...نجات دهد...
 مهراوه شریفی نیا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

»مادرجان ومن،کنار خودمون ســواربر اتوبوس دوطبقه در»دزد 
عروسکها«ی بیست و هشت سال قبل؛حوالی موزه سینما.«

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان گفت: مهم ترین هدف از تشکیل 
کمیته ســاماندهی عرضه صنایع دســتی ارتقای اعتماد و 

اطمینان مشتریان برای خرید کاالست.
جعفر جعفرصالحی با اشاره به ساماندهی عرضه صنایع دستی 
استان اصفهان اظهارکرد: اصفهان شهر جهانی صنایع دستی و 
میدان امام)ره( به عنوان بزرگ ترین مرکز عرضه صنایع دستی 
جهان محسوب شده و به همین دلیل حساسیت روی آن زیاد 
اســت.وی افزود: باید اطمینان خاطر برای مشتریان داخلی 
و خارجی صنایع دســتی اصفهان از هر حیث فراهم شــود؛ 
چراکه تاریخ گواه آن است که همه مشتریان صنایع دستی در 
اصفهان با اطمینان خاطر خرید کرده اند، به خصوص مراکز 
عرضه صنایع دستی در میدان امام)ره( با قدمتی بیش از 4۰۰ 

سال نباید موجب نارضایتی مشتریان شوند.
ارتقای اعتماد و اطمینان مشتریان برای خرید کاال

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان گفت: کمیته مشترکی برای 
ساماندهی عرضه صنایع دستی در استان اصفهان شکل گرفته 
و طرح اولیه آن با مشارکت معاونت گردشگری و صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

اصفهان بررسی شده است.
وی تصریح کرد: در بخش خارجی این طــرح، اتحادیه های 
صنایع و بازرســی اتاق اصناف نظارت جدی بر فروشگاه های 
صنایع دســتی خواهند داشــت؛ بنابراین مهم ترین هدف از 
تشکیل کمیته ساماندهی عرضه صنایع دستی ارتقای اعتماد 

و اطمینان مشــتریان برای خرید کاالســت.جعفرصالحی 
رضایت مشــتریان از قیمت و کیفیت صنایع دستی را امری 
ضروری دانست و گفت: برچسب کدگذاری قیمت محصوالت 
صنایع دســتی که در مراکــز فروش صنایع دســتی عرضه 

می شود، به ریال و دالر اجباری خواهد شد.
 اجباری شدن فاکتور فروش به مشتریان

وی ادامه داد: ارائه فاکتور فروش به تمامی خریداران صنایع 
دستی اصفهان نیز اجباری خواهد شد که اولویت ارائه فاکتور 

به گردشگران خارجی است.
جعفرصالحی  با اشــاره به تشــکیل کمیتــه قیمت گذاری 
خاطرنشــان کرد: کمیته قیمت گذاری صنایع دستی نیز در 
سال های گذشته زیر نظر اتحادیه صنایع دستی فعالیت داشت 
اما این فعالیت چند سالی است که کمرنگ شده، اما مجددا 
رونق  می گیرد.وی یادآور شــد: با برگزاری جلسات ماهیانه 
قیمت گذاری صنایع دستی، قیمت انواع مصنوعات با نوسانات 
بازار به روزرسانی می شود که این امر عالوه بر کنترل و نظارت 
بهتر بر عرضه صنایع دستی سبب حمایت از تولیدکنندگان و 

فروشندگان این صنعت می شود.
فعالیت بیش از 600 فروشگاه عرضه صنایع دستی 

در استان اصفهان
جعفرصالحی تاکید کرد: بیش از 6۰۰ فروشگاه عرضه صنایع 
دســتی در اســتان اصفهان وجود دارد که این مراکز فروش 
عمدتا در میدان امام)ره( متمرکز هســتند که همه آنها باید 

ساماندهی شوند.
وی از راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای صنایع دســتی 

در اســتان اصفهان خبر داد و بیان داشــت: در نظر داریم تا 
رشته های بومی صنایع دستی در تمامی شهرستان های استان 

اصفهان در اولویت فروشگاهی قرار گیرند.
 طرح کدگذاری مراکز فروش صنایع دستی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: تمامی فروشگاه های 
عرضه صنایع دستی در اســتان اصفهان باید کدبندی شوند 
که در طرح جدید ســاماندهی با اختصــاص کدی ۳ رقمی، 

شناسایی این فروشگاه ها برای مشتریان آسان خواهد شد.
وی متذکر شد: برای مثال این کدبندی می تواند از حلقه اول 
فروشــگاه های صنایع دســتی میدان امام)ره( آغاز شود، به 
طوری که کد مربوطه به صورت التین و پشت شیشه و یا درب 
هر فروشگاه)جایی که برای همه قابل رؤیت باشد( نصب شده 

تا به مشتریان داخلی و خارجی اطالع رسانی شود.
جعفرصالحی اذعان داشت: همچنین مقرر شد تا جهت افزایش 
آگاهی و اعتماد مشتریان صنایع دستی، بروشورهایی در این 
زمینه در سطح هتل های اصفهان توزیع شود که هر فروشگاه 
صنایع دســتی معتبر با کد مربوطه در این بروشورها معرفی 

شده است.
وی اضافه کرد: با کدگذاری فروشــگاه های صنایع دستی در 
اصفهان اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، رشته تخصصی 
صنایع دستی، نوع مالکیت فروشــگاه، شماره تماس منزل و 
شماره محل کار هر فروشــنده مشخص خواهد شد و نظارت 
را برای اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان آســان تر 

خواهد کرد.
 بیش از 40 فروشــگاه صنایع دستی در اصفهان 

دارای نشان اعتماد هستند
معاون صنایــع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان متذکر شــد: در حال 
حاضر هر یک از فروشــگاه های صنایع دســتی دارای درجه 
و رتبه ای مشــخص هســتند و بیش از 4۰ فروشگاه صنایع 
دستی در اصفهان به لحاظ قیمت گذاری، کیفیت، اطمینان 
و بسته بندی دارای نشان اعتماد هستند. وی عنوان داشت: 
بخش اعظم فروشگاه های صنایع دستی در اصفهان به نوعی 
خود تولیدکننده صنایع دســتی بوده کــه نیازمند حمایت 
سازمان میراث فرهنگی هستند، این تولیدکنندگان هستند 
که چراغ صنایع دستی استان اصفهان را روشن نگه داشته اند.

جعفرصالحی ابراز کرد: میراث فرهنگی با همکاری بخش های 
غیر دولتی تاثیرگذار در بازار صنایع دســتی به دنبال ارتقای 
اطمینان بخشــی بین خریدار و فروشــنده در ایــن حوزه و 
اطمینان توریست ها و بازدیدکنندگان برای خرید مصنوعات 

است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان خبرداد:

اجباری شدن ارائه فاکتور فروش به مشتریان
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فناورانه

 )Cplus( شرکت لنوو ماه گذشته نمونه اولیه گوشی منعطف و تاشوی سی پالس
را به نمایش گذاشت. اکنون جدیدترین تصاویر گوشی منعطف لنوو سی پالس 
منتشر شــده اند که دید بهتری از این محصول به ما می دهند. انعطاف  پذیری 
گوشی موبایل لنوو Cplus به حدی است که کاربر می تواند آن را به صورت یک 
مچ بند به دست خود ببندد. البته بیشتر کاربران، آن را به یک ساعت هوشمند 
 TechWorld غول پیکر تشبیه کرده اند. این کمپانی بزرگ چینی، در کنفرانس
که در هفته جاری در شانگهای برگزار شد، گوشی هوشمند انعطاف پذیر خود 
را مجددا به نمایش گذاشت. در مقایسه با اولین نسخه ای که لنوو در ماه گذشته 
میالدی رونمایی کرد، به نظر می رسد محصول به نمایش در آمده در کنفرانس 
TechWorld دارای نمایشگر بزرگ تری اســت. بر اساس اخبار منتشر شده 
توسط TechRadar و CNET در همان نخستین روزهای رونمایی، گوشی 
منعطف لنوو سی پالس مجهز به یک نمایشــگر 4/26 اینچی منعطف از نوع 
AMOLED است. اگرچه محصول جدید به نمایش در آمده دارای ظاهر تقریبا 
یکسانی در مقایسه با نســخه اولیه است، اما بر اســاس اطالعات منتشر شده 
 توسط ITHome، این محصول به یک صفحه نمایش 4/35اینچی مجهز شده 

است.

انتشار تصاویری جدید از گوشی منعطف 
C plus لنوو

روبات های شارژر ساخته می شوند

یک شرکت فناوری، حق امتیاز اختراعی برای ساخت یک روبات شارژر را ثبت 
کرده است. این روبات مجهز به پریزهایی است که به کاربران کمک می کند در 

اماکن عمومی موبایل های خود را شارژ کنند.
شرکت آمازون به تازگی امتیاز اختراعی جدید را ثبت کرده است که به افراد 
کمک می کند در اماکن عمومی تلفن همراه خود را شارژ کنند. طبق این طرح 
روباتی مجهز به پریزهای برق در اماکنی مانند فرودگاه ها و فروشگاه ها گشت 

می زند و افراد می توانند موبایل های خود را به آن متصل کنند.
این روبات ها به وســیله یک تماس الکترونیکی )از طریق اینترنت وای فای( 

ازسوی کاربر، برای نجات او حاضر می شوند.
یک اپلیکیشن نیز می تواند همین فرآیند را انجام دهد. به عبارت دیگر هنگامی 
که شارژ موبایل فرد به سطح خاصی می رسد، برنامه مخصوص نوعی سیگنال 
اضطراری برای روبات ارسال می کند. طبق این طرح روبات های شارژر مجهز 
به کابل هایی هستند که مشتریان می توانند آنها را به دستگاه های خود متصل 
کنند. روبات ها هنگام شارژ موبایل، کاربر را تا مسافت معینی همراه می کنند. 

طرح این روبات به طور کامل در 2۰۱5 میالدی ثبت شده است.

یک دانشجوی استرالیایی گونه جدیدی از خورشید ماهی را کشف کرده که 
۱3۰ سال از دانشمندان فرار می کرد!

این گونه ناشــناخته Hoodwinker Sunfish یا Mola tecta نام گرفته 
زیرا می تواند برای مدتی طوالنی مخفی شود. ماریان نیگارد یکی از دانشجویان 
دکتری در دانشــگاه مورداک، هنگام تحقیق روی ژنتیک خورشید ماهی در 

اقیانوس هند و آرام، این گونه را کشف کرد.
این  دانشجوی اســترالیایی پس از تحقیقات متوجه شــد احتماال گونه ای 
ناشناخته از ماهی های خورشیدی وجود دارد و پس از  سه سال تحقیق مداوم 

توانست وجود آن را اثبات کند.
خورشید ماهی، آبزی عظیمی است که به تنهایی در اقیانوس زندگی می کند. 
هر چند این ماهیان نادر نیســتند اما مطالعه روی آنها کمی مشکل است زیرا 
در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند. آنها برای تغذیه به عمق چندصد متری 
آب می روند و ســپس به ســطح آب می آیند تا در برابر خورشید قرار گیرند. 

خورشیدماهی ها سنگین ترین ماهی استخوان دار در جهان هستند.
طول این گونه به 4 متر  و عرض آن به 3 متر می رسد؛ بنابراین تعجبی ندارد که 

وزن آن به 22۷۰ کیلوگرم برسد.

علمپژوهی

محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت کفش ماساژور 
ویبره دار برای درمان بیماری های دیابت و پارکینســون 
شــدند. پا یکی از ارگان های بدن است که نقش اساسی 
در سالمت کل بدن دارد و در طول روز فشارها و نیروهای 
زیادی از طریق پاها به مفاصل زانو، لگن و ســتون فقرات 
منتقل می شود. وقتی راه می رویم، می ایستیم یا آهسته 
می دویم، وزن یا جرم بدن ما نیرویی را به سمت پایین وارد 
می کند که این نیروها از طریق تنها نقطه اتصال انسان با 

زمین  یعنی پا اعمال می شود.
زمین در حالت  طبیعی خود  به قدر کافی سفت است؛ اما در 
بیشتر موارد به وسیله سیمان، چوب، سنگ فرش، آسفالت و 
مجموعه ای از دیگر موادی که تولید ضربه می کند پوشیده 
شده است و وقتی روی این ســطوح هزاران قدم برداشته 
شود، اثر جمع شونده این ضربه ها باعث کوفتگی و درد در 

پاها، ران ها و قسمت پشت خواهد شد.
از نظر انرژیکی، در کف پا چاکراهای کوچکی وجود دارد 
که فعال بودن انرژی در پا موجب تحریک آنها شده و انرژی 
را در آنها تولید می کند. از این رو محققان ایرانی توانستند 
خالقیت خود را در این زمینــه به کار گیرند و کفش های 
ماساژوری را که به صورت ویبره ای کار می کند، طراحی 

کرده و بسازند.
کفش های ماساژور ویبره دار می تواند به عنوان یک کفش 
طبی برای درمــان بیماران دیابتی و پارکینســون مورد 

استفاده قرار گیرد.
این کفش ها می تواند موثر در گردش منظم خون در پا و در 
کل گردش سیستم خون شود. کفش های ویبره دار موثر 
در بهبود طب فیزیکی، عوارضی همچون آرتروز، واریس، 
گرفتگی ماهیچــه، خون مردگی در مچ پا، پینه بســتن 
انگشت های  پا یا اطراف پنجه دارد. این اختراع توسط پیام 

جمشیدنیا به ثبت رسیده است.

اقدامی برای انتقال سرورهای تلگرام انجام نشده
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از توافق کلی با تلگرام برای بهره برداری از این شبکه اجتماعی 
خبر داد و گفت: ما برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران مذاکره کردیم اما تاکنون هیچ اقدامی 

صورت نپذیرفته است.

 کشف ماهی عظیم الجثه که ۱۳۰ سال 
از دانشمندان فرار می کرد

هوش سنج

شخصی کالهی خرید. در ابتدا 5% قیمت کاله و فردای 
آن روز 95% هزینــه باقی مانده را پرداخــت کرد. اما 
فروشنده گفت این شخص باید  ۱۱4 تومان دیگر بابت کاله 
بپردازد. اگر فروشنده کاله را گران تر از روز اول نفروخته 

باشد، قیمت این کاله چقدر بوده است؟

به دلیل اینکه اختالف اعداد داده شده 
عبارت اســت از 6و ۱۰ و۱4و۱8 
و همگی با هــم 4عدد اختالف 
دارند لذا باید اختالف عدد آخر با 

عدد ششم 22 باشد. بنابراین 
عدد ششم ۷2 می شود.

  معمای شماره 2۱9۱

  جواب معمای شماره 2۱9۰

اگر دانشــجوی رشــته معماری هســتید یا در زمینه 
ساختمان سازی فعالیت می کنید، خوب می دانید که 
مراجعه به دیکشنری های عمومی برای فهم اصطالحات 
تخصصی معماری و ســاختن معادل فارسی برای آنها 
کافی نیســت. در مــوارد اینچنینی الزم اســت به یک 
دیکشنری تخصصی مراجعه کنید و ما در این خصوص 
دانلود اپلیکیشــن کمپانی Farlex را به شــما توصیه 
می کنیــم.Architecture Dictionary هــر آنچه 
معماران و دانشــجویان معماری الزم دارند را برایشان 
فراهم کرده؛ از تشــریح مفهوم دقیق بیــش از 28 هزار 
اصطالح تخصصی این رشته گرفته تا جمع آوری آرشیوی 
غنی از تصاویر مرتبط با معماری از منابع معتبری چون 
مک گرا-هیل. از یک دیکشنری/دایره المعارف معماری 
چه می خواهید؟ معرفی معماران مشهور، توصیف سبک 
های معماری در دوره ها و کشــورها و مذاهب مختلف 

 Architecture یا تشــریح دقیق المان های طراحی؟
Dictionary هر چه را نیاز دارید برایتان فراهم می کند. 
این دیکشنری تخصصی درست مثل نمونه عمومی آن 
TheFreeDictionary، امکاناتی مثل جست وجوی 
صوتی کلمات، بوکمارک نامحدود، پیشــنهاد کلمه در 
هنگام تایپ، تغییر سایز نوشته ها و امکان شنیدن تلفظ 
صحیح واژگان به دو لهجه بریتیــش و امریکن را نیز در 
 Architecture اختیارتان قرار می دهد.تنها مشــکل
Dictionary اینجاست که دسترسی آفالین ندارد و این 
موضوع می تواند در مواقعی که امکان اتصال به اینترنت 

را ندارید به تجربه کارتان با آن لطمه بزند.
خوشــبختانه Architecture Dictionary بــا 
ضعیف ترین اینترنت هم می تواند کارتان را راه بیندازد. 

 goo.gl/fmSBXb این اپلیکیشن را می توانید از آدرس
دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیArchitectureDictionary؛

اپلیکیشنی ضروری برای دانشجویان رشته معماری

معاونوزیرارتباطاتخبرداد:

اعمال سقف مصرف در اینترنت 
نامحدود

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مدل پیشنهادی سرویس اینترنت 
نامحدود برای کاربران نهایی شده است، گفت: در این مدل قرار نیست 
مصرف اینترنت بی نهایت باشد، بلکه برای مصرف سقف گذاشته ایم.

محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران، در خصوص تغییر 
پرداخت هزینه اینترنت از مدل مصرف حجمی به مدل تعیین سرعت 
توضیح داد. وی با بیان اینکه هم اکنون این مدل پیشنهادی توسط 
شرکت ارتباطات و زیرساخت تدوین شده است، گفت: پیش بینی 
می شود در کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز یکشنبه 

)امروز( این روش تغییر تعرفه ای به تصویب برسد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هم اکنون شاهد 
تحول جدی در خصوص استفاده از اینترنت در میان کاربران هستیم، 
ادامه داد: مدل اســتفاده کاربران به سمت تماشــای ویدئو تغییر 
کرده است و باید یک فرمول با توجه به این تغییرات برای استفاده 
کاربران و جلب رضایت آنها تعریــف کنیم. آذری جهرمی گفت: در 
این مصوبه نحوه فروش اینترنت از سوی شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات اینترنت، از مدل اینترنت حجمی به مدل اینترنت سرعتی 
تغییر می کند، اما این به معنی آن نیست که مصرف اینترنت برای 
کاربر بی نهایت باشد؛ بلکه برای آن نیز یک سقف در نظر می گیریم. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: هم اکنون 
در حال بررســی هزینه های بین اپراتوری برای ارائه این سرویس 
هستیم و درنهایت کاربر اینترنت می تواند در سه مدل سرعت، طبق 
بسته های اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، از سرویس با کیفیت باال 

استفاده کند.

 سامسونگ، مغز آیفون 9 اپل 
را در سال 2۰۱۸ می سازد

اگر پیشتر سامسونگ دوست داشت سر به تن اپل نباشد، سال 2۰۱8 
بدون اپل بخش اعظمی از سود خود را در بخش تراشه های موبایل و 

همچنین نمایشگرهای oled موبایل از دست خواهد داد.
سایت Investor کره نوشت: تراشه های 2۰۱8 برای آیفون و آی پد 
را سامسونگ برای اپل خواهد ساخت و بدین ترتیب مغز محصوالت 

کلیدی اپل با دستان سامسونگ ساخته می شود.
همچنین بخشــی از نمایشــگرهای oled را نیز عالوه بر ال جی 
ممکن است سامسونگ نیز برای اپل تولید کند؛ بنابراین دو دشمن 
قدیمی بدون یکدیگر نخواهند توانســت ادامــه راه دهند. در حال 
حاضر نمایشــگر های oled اپل بــرای آیفون 8 کــه دو ماه دیگر 
رونمایی می شود، توسط سامسونگ تولید شده و ساخت تراشه های 
۷ نانومتری توسط سامسونگ برای تراشــه A12 اپل در کنار این 
نمایشگرها می تواند وابستگی این دو کمپانی را به یکدیگر بیش از 

پیش کرده و دشمنی را به دوستی پایدار تبدیل کند.
از آیفون 6 به بعد اپل تصمیم گرفت تراشــه های خود را به دســت 
سازنده تایوانی، TSMC بسپارد اما از سال آینده سامسونگ نقش 

اصلی را در ساخت آن ایفا خواهد کرد.
ســاخت کارخانه های جدیــد سامســونگ برای افزایــش تولید 
نمایشــگرهای oled موبایل و همچنین خرید ماشــین های فوق 
پیشرفته برای تولید تراشه های ۷ نانومتری، حکایت از گره خوردن 
سرنوشت تجاری اپل و سامسونگ دارد و بنابراین سال 2۰۱8 مغز 

آیفون 9 از تراشه A12 ساخت سامسونگ خواهد بود.

سامسونگ و احتمال توسعه هدفون 
بی سیم با پشتیبانی از بیکسبی

بر اساس اخباری که به تازگی از کره جنوبی منتشر شده، سامسونگ 
در حال توسعه یک هدفون بی ســیم با پشتیبانی از دستیار صوتی 
هوشمند بیکسبی است که احتماال به همراه موبایل گلکسی نوت 8 

به بازار معرفی خواهد شد.
بنا به گزارشات موجود، هدفون مورد بحث که رقیب مستقیم ایرپاد 
اپل )با پشتیبانی از سیری( خواهد بود، قابلیت حذف نویزهای اضافی 
را نیز داشته و از فناوری بهبود یافته ای برای تشخیص صدای کاربر از 
سایر افراد بهره می برد. همان طور که قبال خواندید، سامسونگ توسعه 
اسپیکر هوشمند مجهز به بیکسبی را متوقف کرده و حاال خبر طراحی 
و تولید یک هدفون بی ســیم گران قیمت با پشــتیبانی از دستیار 
هوشمند، آن هم زمانی که هنوز عملکرد بیکسبی در زبان انگلیسی 

در حد سایر رقبا نیست، تا حدودی دور از انتظار به نظر می رسد.
البته باید توجه داشت که اخبار مورد بحث در حد یک شایعه بوده و 
کمپانی هنوز به صورت رسمی درباره توسعه هدفون بی سیم مجهز 

به بیکسبی اظهار نظر نکرده است.
گفتنی است حتی در صورت معرفی وسیله مذکور توسط سامسونگ، 
شــاهد عرضه جهانی آن نخواهیم بود؛ چرا که دســتیار هوشمند 
بیکســبی در حال حاضر، فقط در کره جنوبی و آمریکا در دسترس 

کاربران قرار دارد.

»الون ماسک«؛ در پی ساخت 
طوالنی ترین تونل دنیا

الون ماســک اعالم کرد مقامات طرحش برای ســاخت تونلی بین 
نیویورک و واشــنگتن را تایید کــرده اند. این تونل کــه با فناوری 
هایپرلوپ مســافران را طــی 29 دقیقــه به مقصد می رســاند، 

طوالنی ترین تونل دنیا خواهد بود. 
به گفته الون ماسک، مقامات دولتی به طور شفاهی  طرح او مبنی بر 
ساخت تونلی به منظور حمل ونقل مسافران بین نیویورک و واشنگتن 

دی سی طی 29 دقیقه  را تایید کرده اند.
ماسک  در پیامی توییتری اعالم کرد که این تونل با استفاده از فناوری 
هایپرلوپ ساخته می شود و در صورت تکمیل، طوالنی ترین تونل 
دنیا خواهد بود.  این درحالی است که هم اکنون رکورد طوالنی ترین 
تونل دنیا به »تونل گوتارد بیس«  در خط آهنی واقع در سوییس تعلق 
دارد. این خط آهن به طول 35/5مایل در سال 2۰۱6 میالدی افتتاح 

شد. البته ماسک جزئیات بیشتری از این طرح ارائه نکرده است.

تا حاال رویای تماشای زمین از فضا را داشته اید؟ متاسفانه افرادی 
که به این آرزوی خود می رسند خیلی زیاد نیستند؛ اما مشکلی 
نیست، چرا که گوگل در سرویس اســتریت ویوی خود امکانی 
فراهم کرده تا همه بتوانند حس شــگفت انگیز سفر به خارج از 
زمین را تجربه کنند.از امروز ســرویس استریت ویوی گوگل به 
شما اجازه می دهد سفری مجازی به ایستگاه فضایی بین المللی 
)یا به اختصار ISS( داشته باشید و سیاره زیبایمان، زمین را از فضا 
تماشا کنید. گوگل در این تجربه استثنایی امکانی فراهم کرده که 

آزادانه میان ماژول های تشکیل دهنده ایستگاه فضایی شناور 
شوید و هم زمان اطالعات دقیق در مورد چیزهایی که دور و برتان 
می بینید را مطالعه کنید.تصاویر مربوط به این سفر مجازی توسط 
 Dragon فضانوردان و طی مدت اقامت یکی از ماشــین های
کمپانی اسپیس اکس در ایستگاه فضایی بین المللی گردآوری 
شده اند. به خاطر همین می توانید با مراحل دریافت محموله ها در 
ایستگاه فضایی هم آشنا شوید.توجه داشته باشید که برای داشتن 
تجربه ای کامل از این سفر مجازی، بهتر است آن را در حالت 36۰ 

درجه تماشا کنید. همچنین طی این سفر دیجیتالی نقطه هایی 
معلق در فضا را مشاهده خواهید کرد که می توانید با اشاره روی 

آنها توضیحات گوگل را در مورد اطرافتان بخوانید.
از آنجا که گوگل استریت ویو برای تجربه های 36۰ درجه طراحی 
نشده، ممکن اســت عادت کردن به حالت جابه جایی شناور در 
ایستگاه فضایی بین المللی کمی برایتان مشکل باشد. اما کمی 
که در محیط به این طرف و آن طــرف بروید، زمان زیادی طول 

نمی کشد که به شیوه کنترل آن عادت کنید.
برای تجربه این سفر شگفت انگیز همین حاال می توانید به لینک   

goo.gl/fFFdkJ  مراجعه کنید.

با Street View گوگل، به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کنید

اینکه دیدگاهتان نسبت به ریاضیات چگونه است به خودتان 
بســتگی دارد؛ امــا Calculator: The Game می تواند 
عقاید عده ای را به این علم عوض کند؛ ریاضی واقعا می تواند 
»شیرین« باشــد. نمی خواهیم بزرگ نمایی کنیم ولی شاید 
تاکنون هیچ عنوانی با محوریت ریاضی این گونه سرگرم کننده 
نبوده است. علت این حرف را هم باید ال به الی مکانیزم های 
 Simple Machine استثنایی گیم پلی ساخته استودیوی
جست وجو کنیم. گفتیم »استثنایی«؛ چون توسعه دهنده با 
وجود تعداد زیاد عناوین الهام گرفته از ریاضی توانسته یکی 
از فراموش نشــدنی ترین تجربه های ممکن را به مخاطبین 
هدیه دهد؛ تجربه ای که ضمن ســادگی، بــه بهترین حالت 
 ممکن آنها را به چالش می کشد. اتفاقا بزرگ ترین نکته مثبت 
Calculator: The Game هم همین جاست. در ساخته 
Simple Machine با اعداد یا آیکون های زیادی سر و کار 

ندارید و با همان ها باید معماهای جذاب بازی را حل کنید.

ولی نکته اینجاســت که توسعه دهنده با اســتفاده از همین 
عددهای کم، توانسته سختی را به عنوانش تزریق کند و این 
مســئله برای عناوینی که از یک علم یا مبحــث خاص الهام 
می گیرند خیلی مهم است؛ چون سازنده باید سعی کند ایده ها 
را به گونه ای روی ساخته خود پیاده کند که حتی کسانی که 
عالقه چندانی به این گونه موضوعات ندارند به آن جذب شوند.

خوشبختانه Simple Machine توانسته به این مهم دست 
یابد. گیم پلی Calculator: The Game خیلی ساده است؛ 
به این شکل که در هر مرحله به شــما چندین عدد با عالمت 
های مختلف داده شده و حاال باید به کمک آنها به رقمی برسید 

که در بخش Goal یا همان هدف وجود دارد.
بخش سخت ماجرا هم آنجاســت که برای کلیک روی ارقام، 
شــاهد محدودیت هایی هســتید و باید در کمترین حرکت 
ممکن جواب را پیدا کنید. ممکن است ابتدا که دست به تجربه 
Calculator: The Game بزنیــد، گیم پلی آن را تکراری 

خوانــده و در بهترین حالت به بازی، لقب »ســرگرم کننده« 
بدهید.

اما این احساس بعد از چند مرحله کامال از بین خواهد رفت؛ 
چون سازنده با اضافه کردن چندین قابلیت به ماشین حساب 
که هرکدام کارایی متفاوتی دارند، توانسته عنوان گیم پلی را 
از بقیه اپلیکیشن های مشابه کامال جدا کند. به عنوان نمونه 
اسکرین شــات اول را ببینید. در اینجا آیکونی به شکل << 
وجود دارد. با کلیک روی آن، آخرین عدد سمت راست حذف 
شده و شاهد رقم جدیدی خواهید بود؛ مثال 3۱2 تبدیل به 3۱ 
می شــود. البته در مرحله های بعد هم قابلیت های بیشتری 
می بینید و با ترکیب تمام آنهاست که تازه طعم شیرین چالش 

از جنس ریاضی را می چشید.
بنابراین اگر همچنان به این باور نرســیده ایــد که »ریاضی 
شیرین اســت« Calculator: The Game مطمئنا می 
 Simple Machine تواند اعتقاد شما را عوض کند. ساخته
با طراحی استثنایی معماها و ویژگی های مثبت گوناگونش 
توانسته طی مدت کوتاهی که از عرضه آن می گذرد، بازیکن 
های زیادی را جذب کند و پیشنهاد می کنیم شما هم به عالقه 
 مندان بازی بپیوندید. برای دانلود این بازی می توانید از لینک 

goo.gl/x6MryT  استفاده کنید.

توسطمحققانایرانی؛

 کفش ماساژور ویبره دار 
ساخته شد

 Calculator The Gameمعرفیبازی

با ماشین حساب خود دوست شوید

5

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2191 | July 23, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2191| یکشنبه 1  مرداد 1396 | 28 شوال 1438



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2191| یکشنبه 1 مرداد 1396 | 28 شوال 1438

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1396 
بخش ثبتي دهاقان                                                 
بموجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك وماده 59 
اصالحي آئين نامه مربوطه امالكي كه در سه ماهه اول 
ســال 1396 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده وهمچنين 
شــماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچــه طبق آراء هيئت 
نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش 

ثبتي دهاقان را بشرح ذيل آگهي مي نمايد.
رديف الف-شماره پالك ومشخصات مالك و نوع ملك 
ومحل وقوع امالكي كه اظهار نامه آنها در ســه ماهه 
مربوطه قبل تنظيم وجهت انتشار آگهي در رديف منظور 

گرديده اند.
اول- شماره های فرعی مجزی شده از 121 اصلی ابنيه 

دهاقان
1642-آقای سيد مرتضی مير باقری فرزند سيد شهاب 
ششدانگ يکباب خانه قديمی  به مساحت 207.17 متر 

مربع واقع در ابنيه دهاقان
دوم- شــماره های فرعی مجزی شده از 126 – اصلی 

موسوم به خير آباد دهاقان
127- آقای محمد علی ابوترابی دهاقانی فرزند حسين 
ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 1255 متر مربع واقع 

در اراضی خير آباد دهاقان
سوم- شماره های فرعی مجزی شــده از 130 اصلی 

موسوم به نجف آباد دهاقان
474-آقای اكبــر شــکوری دهاقانی فرزنــد محمد 
ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 148.30 متر مربع 

واقع در اراضی نجف آباد دهاقان
483- آقای محمــد رحمانی دهاقانی فرزند حســين 
ششــدانگ يك قطعه زمين با كاربری فضای ســبز به 
مساحت 855 متر مربع واقع در اراصی نجف آباد دهاقان

چهارم- آب قنات خير آباد دهاقان 136 اصلی
136- اصلی- آقــای فتح اله محســنی فرزند خداداد 
تمامت 65 سهم مشاع از 1280 سهم ششدانگ آب قنات 

خير آباد دهاقان
رديف ب-شماره پالك ومشخصات مالك و نوع ملك 
ومحل وقوع امالكي كه در آگهی قبلی اشتباه آگهی شده 
و بنا بدســتور هيات نظارت يا رئيس واحد ثبتی تجديد 

آگهی ميگردد.
شــماره های فرعی مجزی شــده از 137- اصلی ابنيه 

دهاقان
162-خانم ايران طاهرزاده نقنه فرزند مهدی نسبت به 
سه دانگ مشاع و آقای ســيف اله باباجانی فرزند امراله 
نسبت به پنج ششم از يکدانگ و خانم سلطنت طاوسی 
ينگ آبادی نسبت به يك ششم از يك دانگ از 6 دانگ و 
آقای نوراله بابا جانی فرزند امراله نسبت به 1.479 سهم 
مشاع از 6 سهم و آقای خداكرم محمديان فرزند شکراله 
نسبت به 0.348 سهم مشــاع از 6 سهم ششدانگ يك 
قطعه زمين واقع در ابنيه عطا آباد كه در آگهی نوبتی اوليه 
نوع ملك اشتباه آگهی شده اســت اينك تجديد آگهی 

می گردد.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت ثبت اسناد و امالك و ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي وا خواهي داشته باشد از تاريخ اولين 
نوبت انتشار آگهي نســبت به امالكي كه در رديف الف 
مي باشد نود روز  و نســبت به رديف ب به مدت 30 روز 
دادخواست واخواهي خود را كتبا  به اين اداره تسليم نمايد 
و معترض بايد ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهي 
خود را به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي تقديم 
دادخواست دريافت نمايد ضمنا گواهي طرح دعوي كه 
پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر و مطابق 

قسمت 
اخير ماده 16  و تبصره مــاده 17  قانون ثبت و ماده 86 
آئين نامه اجرائي قانون ثبت رفتار خواهد شد. اين آگهي 
نسبت به امالك رديف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز 
و نسبت به رديف ب فقط يك نوبت از تاريخ اولين آگهي 

منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:يك شنبه 96/5/1
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 96/5/31

يعقوبی كفيل ثبت دهاقان
م الف: 96/108 

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1396 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 
اصالحي آيين نامه مربوطه امالكي كه تقاضاي ثبت آنها 

در سه ماهه اول سال1396 پذيرفته شده و امالكي كه در 
آگهيهای  نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند الف  اين آگهی 
و امالكی كه بموجب آراء هيــات نظارت در بند  ب اين 
آگهی می بايســت تجديد آگهی گردند مربوط به حوزه 

ثبتی نطنز  به شرح ذيل آگهي مي گردند:
بند الف(

اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و 
قرا حومه

شماره  های فرعی از 33 اصلي واقع درشهر نطنز
822- آقای سيد علی مرتضوی  طبا طبايی  فرزند    سيد 
باقر     تما می  پنج دانگ مشاع از ششدانگ  يکباب خانه 

بمساحت 37/ 135 متر مربع 
2468- دولت جمهوری اســالمی ايــران  بنمايندگی  
وزارت آموزش و پــرورش  اداره كل آموزش و پرورش  
استان  اصفهان  اداره آموزش و پرورش شهرستان  نطنز  
ششدانگ قسمتی   از يکباب مدرسه( آموزشگاه  آزادگان) 

بمساحت 18/ 1031 متر مربع 
شماره فرعی از 51- اصلي واقع دررهن

1992  خانم مهری اسد سلطان  فرزند  عباس  ششدانگ 
قطعه زمين محصور به مساحت 5/ 203 متر مربع  مفرو ز 

و مجزی  شده از پالك 130 فرعی از اصلی مرقوم 
شماره  های فرعی از 100 - اصلي واقع درطامه

1773  و 1772و 1771 آقای ســيد مهدی شمس زاده 
واقفی  فرزند رضا  تمامی يکســهم مشاع از شش سهم 
ششدانگ يکباب خانه  و باغچه به شماره 1771 فرعی 
و تمامی چهار سهم مشــاع از شش سهم يکباب طويله 
به شماره 1772 فرعی و چهار سهم مشاع از شش سهم 
ششدانگ يکباب اطاق  فوقانی  به شماره 1773 فرعی 

جمعا به مساحت 112 متر مربع 
2378- دو لت جمهوری اســالمی ايــران  بنمايندگی 
وزارت آموزش و پــرورش  اداره كل اموزش و پرورش 
استان اصفهان  اداره آموزش و پرورش نطنز    ششدانگ 

آموزشگاه  بعثت بمساحت 1739 متر مربع  
2379- دولت جمهوری اســالمی ايران  بنمايندگی از 
وزارت آموزش و پــرورش اداره كل  آموزش و پرورش 
استان  اصفهان  اداره آموزش و پرورش نطنز   ششدانگ 
آموزشگاه شهيد مطهری به مســاحت   65/ 2316 متر 

مربع  
شماره فرعی از 118 اصلی واقع در جاريان

1078- خانم سهيال جاريانی  فرزند حسين  ششدانگ 
يکباب خانه بمساحت 70/ 124 متر مربع 
شماره  فرعی از 129 اصلی واقع در جزن

201- آقای محمد جزنی فرزند علی  ششدانگ يکباب 
طويله بمساحت 40/ 18 متر مربع 

شماره فرعی از  130 اصلی ويشگان جزن 
133- آقای محمد جزنی فرزند علی  ششدانگ يکدرب 
باغ بسماحت 64/ 1260 متر مربع كه مقدار 34/ 203 متر 

مربع آن در حريم مسيل قرار دارد 
دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چيمه رود وبرزرود 

و قراء حومه
شماره   های فرعی از 25  اصلي واقع در چيمه 

1404- آقای سيد مهدی ميری چيمه فرزند سيد فرج اله   
ششدانگ خانه و باغچه معروف  به هلگ ستان بمساحت 

30/ 185 متر مربع 
3422- آقای رضا  احسانی  چيمه فرزند  حسين  تمامی  
ششدانگ يکباب  خانه  معروف محله باغادی  بمساحت 
50 متر مربع     مفروز از پــالك 2119 فرعی از اصلی 

مرقوم 
شماره فرعی از 128 اصلی واقع در هنجن  

2141 آقــای غالمرضا مقيم  هنجنی فرزند ماشــا اهلل 
نسبت يه 112 سهم و خانم بتول قيصريان هنجنی  فرزند 
علی اكبر  نسبت به 80 ســهم از 192  سهم ششدانگ  
قطعه زمين  محصور به مساحت 192 متر مربع  مفروز و 

مجزی شده از 459 فرعی از اصلی مرقوم 
شمار ه های فرعی از 134 اصلی يارند

637-آقايان  ابولقاســم و ناصر و  و خانم ناهيد همگی 
نعيمی  يارندی  هر يك نسبت به دو  دانگ از ششدانگ 

يکباب  خانه به مساحت 04/ 469 متر مربع
901- خانم شمســی خانم يارند پور فرزند رمضان   دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب حصار و طويله  بمساحت 

80/ 125 متر مربع 
902- خانم شمســی خانم يارند پور  فرزند رمضان  دو 

و يك چهارم دانگ  مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه  
بمساحت 90/ 149 متر مربع 

940-خانم شمســی خانم  يارند پور فرزند رمضان  سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب خانه  بمساحت 66/ 83 

متر مربع 
1388- خانم  شمسی خانم يارند پور  فرزند رمضان   سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين بمساحت 80/ 390 

متر مربع 
شماره فرعی از 149 اصلی واقع درطره

3146- آقای ما شا ء اله اســمعيلی  فرزند علی    تمامی 
ششــدانگ قطعه زمين محصور و انبــاری  داخل آن  

روبروی قبرستان طره بمساحت 10/ 476 متر مربع
شماره فرعی از 150 اصلی واقع دربرز

2643-آقای قاسم نظری  گل شــکنانی  فرزند عباس   
ششدانگ قطعه زمين محصور به مساحت 80/ 49 متر 

مربع 
سوم(شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه

شماره فرعی  از 152 اصلی واقع در نيه 
1287-آقای حجت زمانی  فرزند حســين      562 سهم 
مشاع از 604 سهم  ششدانگ  قطعه زمين  محصور به 

مساحت 604 متر مربع 
شماره  های فرعی از 182 اصلی واقع در ابيازن 

1471- خانم زهــرا باقــر زاده  ابيازنــی  فرزند عزيز    
ششــدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت  20/ 836 

متر مربع 
1728-آقای ســيد جــال ل انوری  فرزند ســيد يداهلل   
ششــدانگ قطعه زمين محصور به مساحت 85/ 3375 
متر مربع كه مقدار 50/ 502 متر مربع  آن در حريم رود 

خانه قرار دارد 
شماره  های فرعی از 193 اصلی واقع در طرق 

4669-  آقای محمد جواد شــکوهی طرقی  فرزند رضا   
ششدانگ يکباب  مغازه جنب بانك صادرات بمساحت 

75/ 49 متر مربع
4869- خانم فاطمه زرين نام  فرزند علی ششــدانگ 
يکباب خانه  معروف كوی زعفرانيه  بمساحت 20/ 191 
متر مربع مفروز و مجزی  از پالك 4615 فرعی از اصلی 

مرقوم
4870- آقای علی  اكبر رفيعی  طرقی  فرزند حســين  

ششدانگ يکدرب باغ بمساحت 26/ 619 متر مربع  
شمار ه فرعی از 215 اصلی الدريجه طرق

160- خانم شــهين نوروزی  ورزانــی فرزند لطف اهلل  
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 1031/50 متر مربع 

مفروز از 35 فرعی از اصلی مزقوم
شماره فرعی از 277 اصلی واقع در نسران

537- آقای رضــا زارع اديــب واقفــی  فرزند محمد  
ششــدانگ يکباب كار گاه موزاييك سازی به مساحت 

613/70 متر مربع
ابند ب- امالكی كــه بموجب آراء هيــات نظارت و يا 
اختيارات  تفويضی  به روسای ثبتی كه  بايستی  آگهی 

آنها تجديد شود  به شرح ذيل آگهی می گردند
شماره فرعی از 212 اصلی دشت بزرگ طرق

931- خانم فاطمه شــکوهی  فرزند محمود  ششدانگ 
قطعه  باغ موستان   به مســاحت 70/ 1035 متر مربع  
انتقال مع الواســطه از اقای محمود شــکوهی طرقی و 
خانم ربابه عزيز پور طرقی كه در اگهی های نوبتی قبلی  
اشتباها  به نام خانم شــيرين  رياضتی كشه اگهی شده 

است 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه 
شخص يا اشخاصی نسبت به امالك مندرج در بند الف 
اين آگهي اعتراض )واخواهی( داشــته باشــند بايستی 
از تاريخ اولين نوبت انتشــار آگهی ظرف مدت 90 روز  
نســبت به امالك مندرج در بند ب ايــن آگهی   ظرف 
مدت  30 روزدادخواست اعتراض خود را كتبا به اين اداره 
تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند و برابر قانون معترض 
بايســتی از تاريخ تســليم اعتراض ظرف مدت يکماه 
مبادرت به تقديم دادخواســت به مرجع قضايی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در 
صورتی كه قبل از تاريخ اولين انتشار دعوايی اقامه شده 
و در جريان باشــد وفق ماده17 بايد تصديق محکمه را 
مشــعر بر جريان دعوی به اداره ثبت تسليم و اال حق او 
ساقط خواهد شد و اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه 

بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ذيل ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس 
تحديد حدود قيد و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 
20 قانون ثبت خواهد بود  اين آگهــي در دو نوبت و به 
فاصله ســی روز در روزنامه كثير االنتشار درج ومنتشر 

می گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول 01/ 05/ 1396
تاريخ انتشار نوبت دوم 31/ 05/ 1396

عباسعلی عمرانی  رييس  اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
م الف: 198 

مفاد آراء شهرضا
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صــادره هيات موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفــات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاينده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی ميشود 
تا در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك  شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند و گواهــی طرح دعوا را به 
اداره اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد.
شماره 1726 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

 139660302008001328- -1 رای شــماره 
09/03/96 رضا اكبری موســی آبادی فرزند ابوالقاسم 
چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالك 1762 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 69/189 مترمربع.
-2 رای شــماره 139660302008001331 - 
09/03/96 اكــرم مهدی پور فرزند فــرج اله دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالك 
1762 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

69/189 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/05/16

موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
م الف: 345 

اخطار اجرایی
11/5 به موجب رای شــماره 212 تاريخ 5/8/95 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان تيران و كرون كه 
قطعيت يافته است محکوم عليه منصور حشيان فرزند 
حيدر شغل كارمند به نشانی اردبيل ميدان بسيج بانك 
ملت شعبه ميدان بسيج )مجهول المکان( محکوم است 
به پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو ميليون ريــال بابت هزينه دادرســی و تمبر 
الصاقی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
13/4/1394 تا يوم الوصول در حــق خواهان ابراهيم 
ســلطانی فرزند محمدعلی شغل ســنگبری به نشانی 
تيران شهرك صنعتی رضوانشهر ف  6 مركزی سنگبری 
محك و همچنين محکوم عليه محکوم است به پرداخت 
نيم عشــر حق االجرا كه توسط احکام حقوقی احتساب 
و اخذ می گردد رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همين كــه 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 كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به 
از آن ميسر باشــد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف:152 شعبه 4 حقوقی شورای 

حل اختالف تيران
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رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت های مستقر در این پارک در سال 
گذشته با گردش مالی بیش از 730 میلیارد ریال، موفق به صادرات 423 هزار دالر از محصوالت 

خود به کشورهای مختلف شدند.

صادرات 423 هزار دالری محصوالت پارک علم و فناوری استان
اخبار

شــهرام احمدی با اشــاره به اینکه در اســتان، پنج منطقه 
حفاظت شده شــامل مناطق شــیدا، تنگ صیاد، قیصری، 
سبزکوه و هلن و یک پارک ملی تحت عنوان پارک ملی تنگ 
صیاد، یک اثر طبیعی ملی به نام اللــه واژگون و یک پناهگاه 
حیات وحش به نام شیرســتان وجــود دارد، اظهار کرد: این 
زیست بوم ها حســاس و دارای قابلیت باالی زیست محیطی 

هستند. 
وی به معیاری همچون بنای تنوع زیستی برای تعیین شاخص  
حساس بودن مناطق مذکور اشاره کرد و افزود: تاالب، شاهکار 
خلقت است و تا 200 برابر اراضی کشاورزی و 10 برابر اراضی 
جنگلی در واحد مساحت دارای ارزش زیست محیطی است. 

احمدی تصریح کرد: در استان شــش تاالب فصلی و دائمی 
وجود دارد و تاالب بین المللی چغاخور که در رامســر سایت 
و تاالب گندمان که در پرندگان کنار آبزی لندن ثبت شده و 

جزو 10 تاالب برتر کشــور در زمینه پرندگان است، از جمله 
آنها هستند.

وی بیان کرد: تاالب های مذکور عالوه بر ارزش زیست محیطی، 
دارای ارزش اقتصادی، اکوتوریســمی، آموزشی، تحقیقاتی، 
بهداشتی و روحی روانی است و نقش موثری در تثبیت منابع 
آب و آالینده ها دارند که محل مناســبی برای زیســتمندان 
تاالبی گیاهی و جانوری بخصوص پرندگان و آبزیان محسوب 

می شوند.
احمدی تاکید کرد: هر روز به تعــداد پرندگانی که در تاالب  
گندمان ســکنی گزینی و زادآوری می کنند افزوده می شود؛ 
به طوری که در ســال جاری 25   گونه پرنــده در این تاالب 
زادآوری داشــتند. مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اظهار کرد: بیش از 45 گونه پرنده بومی و مهاجر و همچنین 
ماهی گوره خری که زینتی است در این تاالب  یافت  می شود. 

وی با بیان اینکه تاالب اســتراحتگاه مناسبی برای پرندگان 
است، گفت: امســال بیش از صدهزار قطعه پرنده مهاجر به 
تاالب های استان و به ویژه چغاخور و گندمان مهاجرت کردند. 
احمدی اضافه کرد: سال گذشته یک قطعه غاز پیشانی سفید 
کوچک که در معرض انقراض جهانی است و امسال 14 قطعه 
از این پرنده در تاالب گندمان مشاهده شد که این امر نشان از 

ایده آل بودن شرایط تاالب دارد.
وی تصریح کرد: گونه گیاهی آالله سفید تاالبی نیز پس از ده ها 

سال امکان رشد و نمو در تاالب گندمان را یافته است. 
احمدی افزایش حفاظت فیزیکــی از تاالب ها و تکمیل مرکز 
بازدید کنندگان تاالب چغاخور را از اقداماتی برشمرد که در 
صورت تامین اعتبار و همکاری دستگاه های مرتبط در سال 

جاری انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه روش های مختلفی برای تعیین حقابه 
زیســت محیطی تعریف شــده که بــر پایه رعایــت اصول 
هیدرولوژی، اکولوژی و... اســت، تاکید کــرد: چهارمحال و 
بختیاری قطب اکوتوریســم نامگذاری شده است و با داشتن 
حساسیت زیستگاهی و لزوم حراست از زیستگاه ها، 60 درصد 
از منابع آب های جاری باید به عنوان حقابه محیط زیســت 

درنظر گرفته شود.
احمدی رعایت حقابه زیست محیطی تاالب بخصوص اراضی 
آبخیز تاالب، عدم بارگــذاری غیراصولی و غیــر منطبق بر 
مالحظات زیست محیطی را از راهکارهایی دانست که در حفظ 

تاالب موثر هستند.
وی بیان کرد: تاالب با ذخیره سازی، از سیالبی شدن آب های 
سطحی جلوگیری می کند و رطوبت در حاشیه آن تلطیف هوا 
را به دنبال دارد؛ به نحوی که جلوی باال و پایین رفتن بیش از 

حد درجه حرارت اطراف تاالب را می گیرد.
احمدی خاطرنشــان کرد: حفاظت محیط زیســت استان، 
مدیریت بهینه منابع آب را در دستور کار قرار داده است و در 
همین راستا با حفر چاه، ســاخت تعداد زیادی آبشخور برای 
پرندگان، لوله کشــی از منابع آبی برای برخی از آبشخورها 
و آبرسانی ســیار برای برخی دیگر، سعی شده است تا مقابل 

آسیب خشکسالی اخیر به محیط زیست گرفته شود.

با مسئوالن

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: امسال بیش از 100 هزار قطعه پرنده مهاجر به 
تاالب های استان و به ویژه چغاخور و گندمان مهاجرت کردند.

مدیرعامل شرکت غله استان خبر داد:

خریداری 13 هزار تن گندم از 
کشاورزان چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: امســال از زمان آغــاز طرح خرید 
تضمینی گندم تاکنون 13 هزار تن گندم مازاد بر نیاز 

کشاورزان استان خریداری شده است.
کیقباد قنبری اظهار کرد: خریــد تضمینی گندم در 
چهارمحال و بختیاری از 15 خردادماه آغاز شده است و 

تا ابتدای شهریور ماه در 34 مرکز ادامه دارد.
قنبری پیش بینی کرد که امسال افزون بر 70 هزار تن 
گندم به قیمت هر کیلوگرم 13 هزار ریال از کشاورزان 

خریداری شود.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی 
چهارمحــال و بختیــاری، خرید محصول کلــزا را از 
دیگر برنامه های این شرکت دانســت و گفت: امسال 
430 تن کلزا نیز از کشــاورزان خریداری شــده است 
که تا پایان زمان برداشــت، 500 تن کلــزا به قیمت 
 هــر کیلوگــرم 27 هــزار و 830ریال از کشــاورزان 

خریداری می شود.

2700 سهمیه بیمه برای جذب 
کارگران ساختمانی استان

مدیرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ابتدای ســال جاری دو هزار و 700 
ســهمیه به شعب ســازمان تامین اجتماعی در سطح 
اســتان برای بیمه کارگری ساختمان اختصاص یافته 
است که تاکنون قســمت عمده ای از این تعداد، تحت 

پوشش بیمه قرار گرفته اند.
غالمرضا محمدی اظهار کرد: برای پوشــش بیمه ای 
کارگران ساختمانی، محدودیت ســنی وجود ندارد و 
افراد در صورت اشــتغال در مشاغل 32 گانه از صنعت 

ساختمان، می توانند از این مزیت برخوردار شوند. 
وی افزود: از ابتدای اجرایی شــدن این طرح تا پایان 
اسفند ماه سال گذشته حدود 22 هزار و   600 نفر در 
استان برای بیمه کارگری ساختمان نام نویسی کردند 

و بیمه کارگری به آنها اختصاص یافت.
وی بیان کرد: 72 هزار و 500 نفر بیمه شده اجباری در 
استان وجود دارد که نسبت تعداد بیمه شدگان کارگری 
ســاختمان معادل 31 درصد این تعداد اســت و این 
نشان دهنده مطلوب بودن جذب کارگران ساختمانی 

برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد : 

مهاجرت بیش از 100 هزار قطعه پرنده به تاالب های استان

 شناسایی 2 هزار کودک مبتال به 
سوء تغذیه در چهارمحال و بختیاری

معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امــداد چهارمحال و 
بختیاری، از شناســایی 2 هزار کودک زیر 6 ســال مبتال به سوء 
تغذیه در استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون از محل 
 اعتبارات دولتی 4/5میلیارد ریال کمک به این کودکان انجام گرفته

 است.
به نقل از روابط عمومی کمیته امداد اســتان، مهرداد شــریف پور 
افزود: این میزان کمک در قالب طرح »همســفره« با مشــارکت 
 نهادهــای حمایتــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی انجام شــده 

است.
وی ادامه داد: سرانه پرداختی به ازای هر کودک به صورت ماهیانه 
مبلغ 748 هزار ریال است که به کارت های بانکی آنها واریز می شود 
که از این کارت تنها مــی توان به خرید موادغذایــی و پروتئینی 

اقدام کرد.
طرح همسفره کمیته امداد در راســتای کاهش و رفع سوء تغذیه 

کودکان زیر 6 سال اجرایی می شود.

در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت:

تصویب تامین 700 میلیون دالر فاینانس 
برای راه اندازی پاالیشگاه زاگرس

تامین 700 میلیون دالر فاینانس برای راه اندازی پاالیشگاه زاگرس 
در چهارمحال و بختیاری به تصویب رسید.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: تامین 700 میلیون دالر منابع مالــی در نظام بانکی برای 
ســرمایه گذاری خارجی برای راه اندازی پاالیشــگاه زاگرس این 

استان تصویب شد.
ســید نعیم امامی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، این 

پاالیشگاه در شهرستان سامان راه اندازی می شود.
وی گفت: اطالعات تکمیلی، میزان اشتغال و میزان سرمایه گذاری 

در این طرح به زودی اعالم می شود.

 آغاز طرح تقویت مبانی اعتقادی 
و شبهه زدایی دینی از ۵ مرداد

بیست و چهارمین دوره طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی 
 دینــی از پنجــم مــرداد ۹6 در چهارمحــال و بختیــاری آغاز 

می شود.
حجت االسالم محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد گفت: بیست و چهارمین دوره 
طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی، از پنجم مردادماه 

امسال در استان آغاز می شود.
وی افزود: زمان این طرح به مدت یــک ماه با دو موضوع »خانواده 
آباد« و »انسان در رســالت انقالب اسالمی« با حضور سخنرانان و 

اساتید مطرح کشوری خواهد بود.
نکونام با اشاره به برنامه های ویژه این دوره برای جوانان، خواستار 
حضور فعال همه مردم و به ویژه قشر جوان در نشست ها و جلسات 

طرح شد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته 
نزدیک به 1500 شغل توسط بخش خصوصی، برای مددجویان  

تحت  پوشش  بهزیستی استان ایجاد شد .
محمد  میرزایی قبل از خطبه های نماز جمعه اظهارداشت: باتوجه 

به اینکه ۹0 درصد فعالیت های بهزیستی  توسط بخش خصوصی 
انجام  می شود، سال گذشته زمینه ایجاد 1500  شغل توسط این  

بخش برای مددجویان  بهزیستی  فراهم  شد .
وی با اشاره به توانمندسازی مددجویان  تحت پوشش بهزیستی 

افزود: در راســتای توانمندســازی مددجویان  تحت پوشش 
بهزیستی، کارگاه های تولیدی در توان بخشی های استان  تشکیل 
شده است . مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
عملکرد بهزیستی بیان  کرد: 337 مهدکودک،  ساماندهی و بیمه 
1800 نفر از افراد تحت  پوشــش تکمیل شد؛ همچنین 286 
گروه خودیار ویژه زنان  روستایی تشکیل شد و 201 نفر از زنان 

سرپرست  خانوار از چرخه حمایت  بهزیستی خارج  شدند .

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

1۵00 شغل برای مددجویان  چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

ابالغ رای
5/5 شماره دادنامه: 909973633200542 شماره پرونده: 9509983633201190 
شماره بایگانی شعبه: 951203 خواهان: آقای شــکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی 
فرزند علی محمد به نشــانی: استان اصفهان خمینی شــهر خ استاد طالیی پشت 
مدرسه بصیرت. خواندگان: 1- آقای قدمعلی رنجبر به نشانی: خمینی شهر خ امام 
شمالی ک ش نیکوخواه منزل شخصی 2- خانم صغری صادقی 3- آقای احمدرضا 
رعنا 4- آقای حیدر ناشناس 5- خانم طاهره رنجبر 6- آقای حسن روشن مهر فرزند 
علی 7- غالمرضا صفری 8- آقای کرمعلی حاج هشامی 9- خانم عشرت زنگ زر 
10- آقای اســداله وکیل 11- خانم فاطمه ابراهیمی 12- آقای حسین ابراهیمی 
13- آقای نعمت اله زنگ زر 14- آقای مصطفی ابراهیمی 15- آقای اسداله زنگ 
زر 16- خانم فاطمه نریمان 17- آقای محمدحسن عموتقی 18- خانم بی بی خوب 
بخت 19- خانم عصمت موسوی 20- خانم بتول زنگ زر 21- آقای فتح اله وطن 
خواه 22- آقای محمدرضا عموتقی 23- آقای محمدرضا رنجبر 24- آقای حسن 
نریمان 25- آقای علیرضا رنجبر 26- آقای محمدعلی عموتقی همگی به نشــانی 
مجهول المکان. 27- خانم پروانه امیریوســفی ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به 
نشانی: استان اصفهان خمینی شهر خیابان امام شــمالی ک 62، 28- آقای کاظم 
قاسمی 29- آقای سعید روح الهی 30- خانم فاطمه قاسمی 31- خانم شهین قاسمی 
32- خانم شهین قاسمی 33- آقای رمضانعلی قاسمی 34- آقای عبدالرسول قاسمی 
35- خانم فرزانه روح الهی 36- خانم ربابه روح الهــی 37- خانم عزت روح الهی 
38- خانم زهرا قاسمی 39- آقای جواد روح الهی 40- آقای حیدر قاسمی 41- آقای 
نوروزعلی روح الهی 42- خانم عصمت روح الهی همگی به نشــانی خمینی شهر 
استاد طالیی پشت مدرسه بصیرت. 43- آقای رضا اعالئی فرزند حسن 44- خانم 
ایران اعالیی فرزند میــرزا 45- خانم زهرا اعالئی فرزند حســن 46- خانم عزت 
اعالیی فرزند عابــد 47- آقای محمد اعالیی فرزند عابد 48- خانم بتول شــیرزاد 
49- آقای محمدابراهیم اعالئی فرزند زین العابدین 50- آقای جعفر اعالیی فرزند 
عابد 51- خانم عزت حبشــی 52- آقای علی اعالیی فرزند عابد 53- خانم شهناز 
اعالیی فرزند میرزا 54- خانم کبری اعالیی فرزند میرزا همگی به نشانی: خمینی 
شهر بلوار مطهری ســه راهی منطقه انتظامی منزل مجید اعالیی. 55- شهرداری 
مرکزی خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهر 56- آقای رحیم مختاری 57- خانم 
طیبه مختاری 58- آقای منوچهر مختاری 59- آقای هوشنگ مختاری 60- آقای 
محمد مختــاری 61- خانم زهره مختــاری 62- آقای رضا مختــاری 63- خانم 
محترم کثیری 64- خانم اکرم مختاری همگی به نشــانی خمینی شهر زاغ آباد ک 
ش نیکوخواه منزل شــخصی. 65- خانم نیکو مختاری 66- خانم محترم سعیدی 
فرزند علی 67- آقای علیرضــا مختاری 68- آقای محســن مختاری 69- خانم 
بتول مختاری همگی به نشانی خمینی شــهر ابتدای یکشنبه بازار منزل شخصی. 
70- آقای حسن امیریوســفی فرزند محمدعلی به نشــانی: خمینی شهر خ حافظ 
باالتر از مدرسه راهنمایی مطهری بر خیابان پ 354 ، 71- خانم مهین امیریوسفی 
ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به نشانی: استان اصفهان خمینی شهر خ منتظری 
بین فرعی 95 و 97، 72- خانم شهین امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به 
نشانی: استان اصفهان خمینی شهر خ حافظ روبروی مدرسه ش مطهری 73- آقای 
نصیر شیرازی 74- آقای مرتضی شــیرازی 75- خانم خدیجه شیرازی 76- خانم 
ایران شیرازی 77- آقای بهزاد شــیرازی 78- خانم نصرت مختاری فرزند عباس 
همگی به نشانی: خمینی شهر اســتاد طالیی ک ش باهنر پ 36، 79- آقای مجید 
اعالئی فرزند حسن به نشانی اســتان اصفهان خمینی شهر خ مطهری ک پرنیان 
80- خانم عصمت امیر یوسفی ورنوســفادرانی فرزند محمدعلی به نشانی: استان 
اصفهان خمینی شهر منظریه فاز 9 خ 45 متری پشت آپارتمان زیتون 27، 81- آقای 
رمضانعلی روشن مهر به نشانی: خمینی شــهر بلوار منتظری جنب باربری دوستان 
82- آقای محمد روشن مهر به نشــانی: خمینی شهر خ حافظ جنب قرض الحسنه 
83- آقای سیف اله امیریوسفی ورنوســفادرانی فرزند محمدعلی به نشانی: استان 

اصفهان خمینی شهر منظریه بلوار بهشــت خ تعاون گلکار 1، 84- آقای هوشنگ 
امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به نشانی: استان اصفهان خمینی شهر 
خ حافظ پ 354. خواسته: افراز ملک. دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می 
نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی خواهان آقای شکراله امیریوسفی به طرفیت 
خواندگان آقایان و خانم ها: 1- هوشنگ 2- پروانه 3- مهین 4- شهین 5- عصمت 
6- حسن 7- ســیف اله همگی با نام خانوادگی امیریوســفی فرزندان محمدعلی 
8- رمضانعلی روشن مهر 9- رضا 10- مجید 11- شــهناز 12- زهرا 13- کبری 
14- ایران 15- همگی اعالیی فرزندان میرزا 15- علی 16- ابراهیم 17- محمد 
18- جعفر 19- عزت همگی با نام خانوادگی اعالیی فرزندان عابد 20- عزت حبشی 
21- بتول شیرزاد 22- شهرداری خمینی شــهر 23- محمد روشن مهر 24- رضا 
25- هوشنگ 26- محمد 27- منوچهر 28- رحیم 29- اکرم 30- طیبه 31- زهره 
همگی مختاری فرزندان شــکراله 32 – محترم کثیری 33- محسن 34- علیرضا 
35 - بتول 36- نیکو همگی مختاری فرزندان محمد 37- محترم ســعیدی فرزند 
علی 38- قدمعلی رنجبر 39- کاظم 40- حیدر 41- رمضانعلی 42- عبدالرســول 
43- شهین 44- زهرا 45- فاطمه همگی با نام خانوادگی قاسمی فرزندان عباس 
46- سعید 47- جواد 48- نوروزعلی 49- عزت 50- عصمت 51- فرزانه همگی با 
نام خانوادگی روح الهی فرزندان عبدالعلی 52- شهین قاسمی 53- ربابه روح الهی 
54- مرتضی 55- نصیر 56- بهزاد 57- ایران 58- خدیجه همگی شیرازی فرزندان 
علی 59- نصرت مختاری فرزند عباس 60- حاج حیدر همسر متوفی اکرم ابراهیمی 
61- حسین ابراهیمی 62- حاجی بی بی خوب بخت همسر متوفی حسن ابراهیمی 
63- مصطفی 64- فاطمه هر دو ابراهیمی 65- فتح اله وطنخواه 66- کرمعلی حاج 
هاشمی 67- حسن روشن مهر 68- غالمرضا صفری 69- علیرضا 70- محمدرضا 
71- طاهره هرسه با نام خانوادگی رنجبر 72- عصمت موسوی 73- حسن نریمان 
74- فاطمه نریمان 75- اســداله زنگزر 76- نعمت اله زنگــزر 77- بتول زنگزر 
78- عشــرت زنگزر 79- اســداله وکیل 80- احمدرضا رعنا 81- صغری صادق 
82- محمدرضا عموتقی 83- محمدعلی عموتقی 84- محمدحســن عموتقی به 
خواسته افراز و تقسیم سه سهم مشاع از نود سهم شــش دانگ یک قطعه ملک به 
شــماره 119/1 بخش 14 اصفهان بانضمام مطلق خسارات دادرسی دادگاه باتوجه 
به ایراد بعضی از خوانــدگان دایر بر فوت خوانده ردیف 75 در ده ســال قبل و بنا بر 
گواهی آن دایر بر فوت مشارالیه در 85/3/12 از سوی اداره ثبت احوال بلحاظ آنکه 
دعوی علیه متوفی وفق قانون نبوده و قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون 
آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 4264 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر)1073 

کلمه، 11 کادر(
مزایده

5/29  اجرای احکام شعبه اول مدنی اصفهان در نظر دارد در ارتباط با پرونده اجرائی 
کالسه 961254 ج /1 محکوم له شهرام روغنی فرزند محمدعلی بطرفیت محکوم 
علیه رسول موســی خانی گنجه فرزند مجید مبنی بر مطالبه وجه 5/44 حبه از 72 
حبه از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دو طبقه با اسکلت بتن حدود 230 مترمربع 
به آدرس خ زینبیه خ آیت اله عقارب کوی آزادی بن بست محسن پالک دوم سمت 
راست که طبق نظریه کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ 226/946/710 ریال 
ارزیابی و مصون از اعتراض مانده است را از طریق مزایده بفروش برساند علهذا قیمت 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کســانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و 
به فروش رسیده و واگذاری می گردد ضمنا مبلغ 10% از قیمت مزایده به صورت 
وجه نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده 
می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یکماه از خریدار اخذ خواهد شد، در 
صورتیکه برنده مزایده مابه التفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او 

بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از کســانی که مایل به شرکت در جلسه 
مزایده می باشند دعوت می گردد در روز پنج شنبه 96/5/22 ساعت 8/30 صبح در 
محل اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان حضور بهم رسانند، متقاضیان می 
توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته از خصوصیات، مشخصات 
مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع گردند. م الف: 12447 اجرای احکام شعبه 

اول حقوقی شهرستان اصفهان)246 کلمه، 3 کادر(
مزایده

5/30  اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
960961 اجرایی شعبه 5 اجرای احکام حقوقی اصفهان و حسب کالسه 940143 
اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان له آقای عباسعلی برکت فرزند حسن 
علیه آقای جمال صادقی فرزند مرتضی به خواسته مبلغ 358/575/843 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 9/000/000 ریال بابت خسارت هزینه 
دادرسی حسب کالسه 960961 اجرای احکام شــعبه 31 و مبلغ 169/640/558 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه کالسه 940143 اجرای احکام شعبه 
14 دادگاه حقوقی اصفهان و مبلغ 720/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی جمعا به 
مبلغ 537/936/401 ریال در حق محکوم له )آقای عباســعلی برکت خوراسگانی( 
جلسه مزایده ای جهت فروش یک قطعه زمین کشاورزی به شرح زیر برگزار نماید: 
مورد بازدید عبارتست از مقدار 179/31 سهم مشــاع از 330 سهم مشاع از 1590 
سهم مشاع از دوهزار و نهصد و هشتاد و چهار سهم و چهار دهم شش دانگ پالک 
ثبتی 421 فرعی از 7725 اصلی بخش 5 اصفهــان ملکی خانم آمنه ملکی علیزاده 
سمسوری که در جهت استیفاء محکومیت مالی محکوم علیه فوق معرفی شده است. 
حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی 
مانده است اعالم گردیده ملک مورد مزایده در اصفهان، خوراسگان، سمسور، کوچه 
مسجدالرضا واقع شده است. ملک به صورت زمین کشاورزی فاقد دیوارکشی و دارای 
آب چاه مشترک می باشد. کل مالکیت خانم آمنه علیزاده به میزان 330 سهم معادل 
330 متر مربع می باشد.بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر متر 
مربع زمین کشــاوری فوق مبلغ 3/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که بر این 
اساس مورد مزایده معادل کل محکوم به مبلغ 537/936/401 ریال معادل 179/31 
سهم مشاع از 330 سهم مشاع از 1590 سهم مشاع دو هزار و نهصد و هشتاد و چهار 
سهم و چهار دهم سهم شــش دانگ پالک ثبتی 421 فرعی 7725 اصلی بخش 5 
اصفهان می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک 
مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ 96/5/28 ســاعت 
9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام حقوقی 
ساختمان دادگستری زیرزمین حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 
خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. م الف: 12408 شعبه 5 اجرای 

احکام حقوقی اصفهان)396 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/13 خانم ماندانا اربابان اصفهانی فرزند منوچهر با تســلیم دو برگ استشــهادیه 
محلی مدعی میباشد که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان قطعه 
چهارم تفکیکی پالک 15194/7820 واقع در بخــش 5 در صفحه 220 دفتر 550 
امالک و بشماره ثبت 101255 سابقه ثبت دارد و بموجب سند رهنی 126880 مورخ 
1391/10/19 دفترخانه 65 اصفهان در قبال دویست و نود و چهار میلیون و هشتصد 
و هشتاد و شــش هزار و ششصد و هشــتاد و هفت ریال در رهن قرار گرفته است و 
بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده 
لذا طبق تبصره  یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن 
یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 

اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 13072 هادیزاده رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )213 کلمه، دو کادر(
ابالغ

5/24 نظر به اینکه در پرونده کالســه 951098 ش 11 بنا به درخواســت مرتضی 
نصوحیان به طرفیت آرش عباســی با موضــوع مطالبه با توجه بــه ارجاع امر به 
کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوســیله به خواندگان فوق الذکر که 
مجهول المکان می باشــند اخطار می گردد. ظرف یک هفتــه جهت رؤیت نظریه 
ی کارشناســی و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان خ شیخ صدوق 
شــمالی نبش چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 شــورای حل احتالف اصفهان م 
 الف: 12404 شعبه 11 حقوقی شــورای حق اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)91 کلمه، یک کادر(
ابالغ

شــماره   9610106794800258 ابالغنامــه: شــماره   5 /25
پرونده:9609986794800056 شــماره بایگانی شــعبه:960056 ابالغ شونده 
حقیقی: عماد دریس ابوالحسن فرزند عبدالجواد کدملی: 2280276232 به نشانی 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/05/28 شنبه ساعت 17 محل حضور: اصفهان 
خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57 در خصوص دعوی اسدله سعیدی ورنوسفادرانی به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12413 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()80 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

4/596 کالســه: 951363 شــماره دادنامه: 96/2/27-9609976794100367 
مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: مسعود عباد 
سیچانی به نشانی: اصفهان خ بعثت بعد از چهارراه گاز جنب یدک سیکلت. خوانده: 
علی اصغر حدادی گهنگی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه سفته. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی مسعود عباد سیچانی به طرفیت علی اصغر حدادی 
گهنگی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری 
کل 857128 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از 
هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/11/3 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس 
از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهــی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 12437 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()299 کلمه، 3 کادر(
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اخباريادداشت

محیط زيست

مديرکل محیط زيست اصفهان مطرح کرد:

احتمال وقوع مجدد پدیده 
گردوغبار در اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به وقوع پدیده گردوغبار در اصفهان گفت: بازهم امکان 
وقوع چنین پدیده ای در اصفهان وجود دارد که یکی از 
دالیل آن خشکی مرکز ایران به دلیل خشکسالی های 

چند سال اخیر است.
حمید ظهرابی اظهار داشت: پیرو وقوع پدیده ریزگردها 
که حدود دو هفتــه پیش در اســتان اصفهان رخ داد 
جلسه کارگروه مقابله با گردوغبار را به صورت ویژه و به 

ریاست استاندار اصفهان برگزار کردیم.
وی با بیان اینکه در این جلسه ابعاد و دالیل وقوع این 
حادثه و راهکارهای پیشگیری از این وقایع را بررسی 
کردیم، افزود: وزش توده هوای سرد از شمال کشور بر 
سمنان، سبب ایجاد توده ای شد که با وزش باد شدید 
)حدود 25 متر بر ســاعت( همراه بــود و کانون های 
بحرانی فرسایش بادی جنوب سمنان و شمال و شمال 

شرق اصفهان را فعال کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
این پدیده از کانــون ریجن به کانون ریــگ بلند و در 
نهایت به کانون ســگزی و برخوار و شرق اصفهان وارد 
شــد؛ از این رو آلودگی های زیادی را با خود منتقل و 
به سمت غرب اســتان حرکت کرد و حتی استان های 

همجوار را تحت تاثیر قرار داد.
وی به پیش بینی هواشناسی در جلسه کارگروه مقابله 
با گردوغبار اشــاره کرد و ادامه داد: باز هم امکان وقوع 
چنین حوادثی در اصفهان وجود دارد که یکی از دالیل 
آن خشــکی مرکز ایران به دلیل خشکسالی های چند 
سال اخیر است و امسال هم در ورزنه 50 درصد نسبت 

به میانگین کاهش بارندگی داشتیم.
ظهرابی بیان کرد: هواشناسان بر این عقیده بودند که 
امســال به دلیل تغییر اقلیم، گردوغبار کمی زودتر از 

موعد مقرر هر ساله خود را نشان داده است.

مديرکل دفتر آمارواطالعات جمعیتی و مهاجرت:

۷۱ درصد جمعیت استان اصفهان 
جمعیت کار هستند

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت ســازمان ثبت 
احوال کشور گفت: ۷۱ درصد جمعیت استان اصفهان جمعیت کار 

است و متاسفانه افراد در سن اشتغال با مشکل کار روبه رو هستند.
محمدباقر عباسی با اشاره به تهدید کاهش جمعیت و پایین آمدن 
نرخ فرزندآوری اظهار کرد: کاهش جمعیت در هر صورت یک تهدید 
بزرگ محسوب می شود اما شرایط فعلی زیاد بحرانی نبوده و با یک 

برنامه ریزی درست هدایت و مدیریت می شود.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال 
کشور، با اشاره به فرزنددوســتی ایرانیان تصریح کرد: طی آخرین 
آمارگیری زوجین اعالم کرده اند که 3/2درصد فرزندآوری مطلوبشان 
است؛ یعنی آنچه ما در سیاست گذاری ها در نظر گرفته ایم بر اساس 
این ابراز عالقه  و به همراه حمایت خیرین اتفاق می افتد اما در عمل 
فاصله بین ازدواج و تولد فرزندان ممکن است با مشکالتی همراه باشد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا می توان یک انفجار جمعیت دیگر را همانند 
افزایش جمعیت دهه ۶0 در ایران پیش بینــی کرد، گفت: افزایش 
جمعیت در دهه ۶0 در حقیقت یک اتفاق بود؛ در حال حاضر با توجه 
به اینکه آمار مرگ ومیر کمتر شده و مشکل فرزندآوری افزایش یافته، 
بعید است که با انفجار جمعیت روبه رو شویم. عباسی درباره تامین 
شرایط مسکن و معیشت در راستای رشد جمعیت تاکید کرد: باید 
شهرک هایی را در نزدیکی کالن شهرها ایجاد کرد و به دنبال راهکار 

مورد قبول برای جلوگیری از مشکالت احتمالی بود.
وی با اشاره به اینکه بعضی مناطق در اصفهان جمعیت کمی دارند و 
باید افراد به سمت آن مناطق گرایش پیدا کنند، اضافه کرد: ۷۱ درصد 
جمعیت استان اصفهان جمعیت کار است و متاسفانه افراد در سن 

اشتغال با مشکل کار روبه رو هستند.

 ایجاد کلینیک پزشکی آنالین 
و جذب بازنشسته های جویای کار

معاون اداری و مالی صندوق بازنشســتگی کشوری گفت: در کنار 
افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و پرداخت حقوق این 
افراد متناسب با نرخ تورم که منجر به بهبود قدرت خرید بازنشستگان 
شده است، فعالیت های جانبی که جزو وظایف ذاتی صندوق نبوده نیز 

در دستور کار قرار گرفت.
محمدرضا ترابی اظهار داشت: در چهار سال اخیر، بازنگری در خدمات 
بیمه تکمیلی درمان و ضابطه مند شدن آن، انجام نظارت دقیق بر بیمه 
تکمیلی درمان و اجرای سیســتم هوشمند در این زمینه، برگزاری 
جشنواره ورزشی بازنشســتگان، اجرای طرح های آموزش تغذیه، 
سالمت و ورزش در استان های مختلف کشور به بازنشستگان تحت 
پوشش و توجه به مهارت آموزی و اشتغال بازنشستگان و فرزندان آنها 
توسط صندوق بازنشستگی کشوری اجرایی شده است.ترابی با اشاره 
به راه اندازی سایت پایش به نشانی payesh۸۵۲۳.ir برای ارتباط 
هرچه بهتر بازنشستگان با صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این 
پورتال که در سایت صندوق بازنشستگی کشوری نیز قابل دسترس 
است، خدمات مفید و کاربردی را به بازنشستگان تحت پوشش ارائه 
می کند که مهم ترین آنها پرسشنامه طالیی بازنشستگی، کلینیک 
پزشکی آنالین، مهارت آموزی و ثبت نام در دوره های آموزشی فنی 
و حرفه ای، آموزش های مختلف چون تغذیه، بهداشت روان، ورزش، 

آموزش های مهارتی و غیره  است.

مدير کل حوادث و فوريت های پزشکی اصفهان:

حوادث کار در اصفهان نسبت به سال 
گذشته رشد داشته است

مدیر کل حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: حوادث 
کار استان اصفهان در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته به 

لحاظ تعداد ۱02 مورد بیشتر بود.
غفور راستین اظهار داشت:  تعداد حوادث کاری که در سه ماهه اول 
امسال در استان اصفهان گزارش شده است، ۴۶5 مورد بود و این در 

حالی است که این حوادث در سال گذشته به 3۶3 مورد می رسید.
وی بیشترین حوادث کار که امســال به وقوع پیوست را »سقوط« 
عنوان کرد و بیان داشــت: امسال تعداد ســقوط هایی که ماموران 
اورژانس پوشــش دادند ۱۱۸ مورد بود که سال گذشته این رقم به 
۸۱ مورد می رسید. مدیر کل حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در میان حوادث، امسال سوختگی سه مورد  
بوده و سال گذشته پنج مورد گزارش شده بود، ادامه داد: برق گرفتگی 
امسال هشت مورد و سال گذشته چهار مورد بود و این در حالی است 
که فروریختن شیء روی فرد امســال دو مورد و سال گذشته شش 

مورد بوده است.
وی گفت: در بین انــواع حوادث کار دراســتان اصفهان، همچنین 

برخورد جسم با فرد امسال ۴۴ و سال گذشته ۴۶ مورد بوده است.

۲۵۰۰نفر بابت مهریه زندانی هستند
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش آمار محکومان مالی 
گفت: اکنون در این دسته از زندانیان 2500 مرد ایرانی بابت ناتوانی 

در پرداخت تعهد مهریه در حبس به سر می برند.
به گزارش مهر، به نقل از ستاد دیه، سید اسدا... جوالیی با ارائه آمار 
استانی افزود: به ترتیب فارس با 23۱ مددجو، استان های اصفهان و 
تهران هر کدام با ۱۸2 محکوم و در رتبه های بعدی گیالن و مازندران 

هر کدام با ۱۷۹ بدهکار، میزبان بیشترین زندانی مهریه هستند.
وی ادامه داد: استان های خراسان شــمالی تنها با ۱5 زندانی، ایالم 
با 22 محبوس و خراســان جنوبی با 23 دربند مستمند، کمترین 

زندانیان مهریه را در آمار کشوری به خود اختصاص داده اند.
جوالیی با اشاره به تالش های کمیته های مردمی صلح و سازش ستاد 
دیه در راستای اخذ گذشت بعضا ۹0 درصدی در برخی از پرونده های 
مهریه افزود: این مجموعه مردم نهاد به هیچ مددجوی بدهکار مهریه 
تسهیالت مستقیم ارائه نداده و نمی دهد؛ یعنی بعد از ارائه اعسار و 
قبول آن از سوی قاضی و تقسیط بدهی، طبق حکم دادگاه شخص 
زندانی باید درصــد معینی از کل بدهــی را در قالب پیش پرداخت 
بپردازد. عده ای از محبوسان در تامین همین مبلغ ماه ها دچار مشکل 
می شوند که ستاد دیه در تامین این مهم، آن هم نه به صورت بالعوض 

بلکه در بسته تسهیالت بدون سود به آنها کمک می کند.
در حال حاضر از مجموع ۱2 هزار زندانی واجد شــرایط محکوم به 
جرایم غیرعمد، ۱۱۱۹۴ مددجو بابت محکومیت های مالی ناشی از 
صدور چک، تعهد مهریه یا ناتوانی در پرداخت نفقه در ندامتگاه های 
سراسر کشور حضور دارند که جالب است بدانید از این جمع 2500 

نفر بابت مهریه زندانی هستند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه در ماه 
رمضان سال جاری در طرح اکرام ۱0 هزار و ۴0۸ حامی جذب شد، اظهار کرد: 
در طرح محسنین پنج هزار و 5۱3 حامی جذب شد و به صورت کلی ۱5 هزار و 

۹2۱ حامی در ماه رمضان جذب طرح اکرام و محسنین شدند. 
عبدالرزاق میرزایی با بیان اینکه مشارکت مردمی در جذب طرح حامی اکرام و 
محسنین ۷0 درصد افزایش داشته است، افزود: در کل، مشارکت های مردمی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش روبه رو بوده است.
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه حامیان 
با استفاده از نرم افزار سکه می توانند کد شناســه دریافت و کمک های خود 
را به صورت ماهیانه یا فصلی به حســاب ایتام  واریز کنند، ادامه داد: شــماره 
حساب 33۴۷۷۸۷0۹۶ و شماره کارت ۶۱0۴33۷۷۷0020۴۱۸ برای واریز 

کمک هاي نقدي به حساب ایتام نیز براي حامیان در نظر گرفته شده است.

زمان اتمام ثبت نام 
مرحله دوم جریمه  ریالی 

سربازی

افزایش ۷۰ درصدی 
مشارکت حامیان در 

طرح اکرام و محسنین

جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا، از اتمام مرحله دوم ثبت نام 
جریمه ریالی سربازی سال۹۶ تا پایان شهریور ماه خبر داد.

ســردار ابراهیم کریمی درباره اجرای طرح جریمه ریالی سربازی در سال 
جاری اظهارکرد:  همان طور که می دانید مشموالن غایبی که تا پایان امسال 
حداقل هشت سال یا بیشتر از آن غیبت داشته باشند، می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس + ۱0 برای بهره مندی از این طرح نسبت به ثبت نام آن اقدام 
کنند. وی با بیان اینکه این افراد پس از پرداخت مبلغ جریمه، کارت معافیت 
سربازی دریافت خواهند کرد، گفت: مرحله اول اجرای این طرح نیمه خرداد 
ماه به پایان رســید و پرونده ثبت نام  کنندگان مورد بررســی قرار گرفت و 

واجدین شرایط کارت معافیت خود را دریافت کردند.
جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: مرحله دوم این طرح 

نیز از نیمه خرداد ماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

فراخوان مدرسه 
 تابستانی بین المللی 

در دانشگاه هنر

فراخوان شرکت در نخستین مدرسه تابستانی بین المللی با موضوع »اصفهان؛ شهری که زاینده رودش در حال از دست رفتن است« در دانشگاه هنر اصفهان منتشر شد.
مدیر برگزاری مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه هنر اصفهان گفت:عالقه مندان برای شرکت دراین رویداد بین المللی تا ۱۴ مرداد می توانند به پایگاه اینترنتی 
www.auisummerschool.com مراجعه کنند. رامین مدنی، هدف از این دوره آموزشی را به کارگیری طرح های خالقانه دانشجویان و متخصصان درباره نظام 
طراحی معماری و محیط با توجه به معضل کم آبی و خشکی زاینده رود دانست و گفت: پاتریک برژه معمار و برنده جایزه بزرگ معماری فرانسه، فرانسیس رامبر رییس 
انسیتوی معماری فرانسه، ریچارد اسکوفیه از مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه و ماریا تئودورو از دانشگاه لیدز بریتانیا، از جمله استادان خارجی این مدرسه 
تابستانی است. وی موضوع این مدرسه تابستانی را تفکر به اصفهان آینده بر اساس چالش های وضع موجود در مورد خشکی زاینده رود بیان کرد و افزود: گواهینامه 

معتبر با تایید دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه برای شرکت کنندگان صادر می شود.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی 
نحوه بازنشستگی پرســتاران را با توجه به موضوع مشاغل 

سخت و زیان آور تشریح کرد.
سیدمحمدعلی جنانی گفت: هیئت وزیران در سال ۶۸ طی 
مصوبه ای، مشاغل پرستاری، بهیاری و کمک بهیاری را جزو 

مشاغل سخت و زیان آور اعالم کرد.
وی با بیــان اینکه در این مصوبه با دو گروه شــغلی روبه رو 
هستیم، افزود: پرستاران، بهیاران و کمک بهیارانی که شاغل 
دســتگاه های اجرایی نظیر وزارتخانه ها و سازمان هستند، 
در قالب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، شاغالن مشاغل 
ســخت و زیان آور، معلولین عادی و ناشــی از کار  مصوب 
مجلس، مشاغل خود را احصا و ســخت و زیان آوری شغل 

خود را اعالم کنند.
جنانی ادامه داد: پرســتاران این بخش بیمه شــده تامین 
اجتماعی هستند اما تحت پوشــش قانون کار قرار ندارند؛ 
لذا تقاضای بازنشستگی آنها باید به موافقت باالترین مقام 
 آن دستگاه برســد و به ســازمان تامین اجتماعی ارسال 

شود.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی 
گفت: پرســتاران، بهیاران و کمک بهیاران دســتگاه های 
اجرایی در موقع بازنشســتگی 5 ســال ســنوات ارفاقی 
دریافت می کنند؛ همچنین باید حداقل 20 ســال سابقه 

خدمت در شــغل پرســتاری را داشــته و حداقل دو سوم 
 دوره کاری خود را در مشاغل ســخت وزیان آور طی کرده 

باشند.
وی با اشاره به ماهیت شغل پرستاری به درجه یک، دو و سه 
افزود: به ترتیب به هر ســال، یک، دو، سه و حداکثر 5 سال 

ارفاق تعلق می گیرد.
جنانی به گروه دوم پرستاران اشاره کرد و گفت: پرستارانی 
که در بخش خصوصی مشغول به کار بوده و مشمول قانون 
کار و قانون تامین اجتماعی هســتند، می توانند تقاضای 
سخت وزیان آور بودن شغل خود را به ادارات کل کار تقدیم 
کنند و به ازای یک سال، مشمول ۶ ماه تا حداکثر ۱0 سال 

ارفاق شده و بدون شرط سنی بازنشسته شوند.

مدیرکل مــدارس و مراکز غیردولتــی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: پیگیری بیمه کارکنان مدارس غیر دولتی 

کشور از اول مهرماه از برنامه های جدی این نهاد است.
حسن مسعودی با اشاره به اینکه 200 هزار نفر در مدارس 
غیردولتی کشور اشتغال دارند، اظهار کرد: ماده 25 قانون 
با صراحت، بــر موضوع بیمه کارکنــان مراکز غیردولتی 
تاکید دارد و مشــخص کرده همه افرادی کــه در مراکز 
غیردولتی کار می کنند و فاقد پوشــش بیمه ای هستند 
باید تحت پوشــش قانون تامین اجتماعــی )که یکی از 
مصادیق آن بیمه اســت( قرار گیرند. مدیرکل مدارس و 
مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پــرورش با بیان اینکه 
الزم است تاسیس کنندگان مدارس غیردولتی نسبت به 
بیمه تمامی کسانی که همکاری دارند، اقدام کنند، اضافه 
کرد: افراد پاره وقت نیز باید تحت پوشــش بیمه باشند و 
حق و حقوق خود را مطابق با قانون کار دریافت کنند.  وی 
با بیان اینکه حمایت از موسســان، دانش آموزان، اولیا و 
حمایت از قانون و مقررات و کارکنان مشغول به کار در این 
مدارس در دستورکار قرار گرفته است، افزود:۱۱ درصد از 
دانش آموزان کشور به تعداد حدود یک میلیون و 500 هزار 
نفر در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که نوآموزان 
پیش دبســتانی و خرید خدمات در بیــن این ۱۱درصد 
نیســتند. مســعودی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، 

هدف گذاری برای پوشــش ۱5 درصــدی دانش آموزان 
کشور در این مدارس لحاظ شــده است. وی با بیان اینکه 
۱۴ هزار و 500 مدرســه غیر دولتی در کشور وجود دارد 
اظهارکرد: توسعه و تقویت مدارس غیردولتی هدف این 
بخش بوده و سیاست های وزیرآموزش و پرورش و سازمان 
نیز درخصوص نقش آفرینی بیشتر این مدارس درکشور 
است. مسعودی با بیان اینکه هدف گذاری های سال قبل 
بر پوشش 20 درصدی دانش آموزان بوده است، اظهارکرد: 
این هدف گذاری محقق نشده و سهم کشور از این مدارس 
بسیارکم است.  گفتنی است هم اکنون ۱3 میلیون دانش 
آموز در کشور مشغول به تحصیل هستند که فقط ۱۱درصد 

آنها در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند.

مديرکل مدارس و مراکز غیر دولتی:

۲۰۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی اشتغال دارند

آموزش و پرورش تامین اجتماعی

مديرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی تشريح کرد:

نحوه بازنشستگی پرستاران

رییس جمهور در ابتداي روي کار آمدن دولت یازدهم، محیط 
زیســت را مهم ترین اولویت کاري خود عنوان کرد و معصومه 
ابتکار معاون رییس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت 
محیط زیســت نیز توجه دولت تدبیر و امید به محیط زیست 
را از ویژگي هاي مهم ایــن دولت عنوان کرد ودر این راســتا 
موفقیت هــاي بزرگي در بخش هاي مختلف محیط زیســت 
کشور به دســت آمد.اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان نیز در چهار ســال گذشــته موفقیت هاي بزرگي را 
کســب کرد که از مهم ترین آنها مي توان به اجراي برنامه هاي 
کاهش آلودگي هوا عالوه بر عملیاتي کردن مصوبات ملي آن 
اشــاره کرد که در این بخش، اصفهان به عنــوان موفق ترین 
استان کشور در مدیریت کنترل و کاهش آلودگي هوا در دولت 
یازدهم مطرح است. با اقدامات انجام شده در بخش ها و منابع 
مختلف از ابتداي دولت تدبیر و امید تا پایان ســال ۹5، تعداد 
روزهاي مطلوب )پاک و سالم( در هواي شهر اصفهان به میزان 
۱۷2درصد رشد داشته است و به همین نسبت از تعداد روزهاي 

نامطلوب )ناسالم براي گروه هاي حساس، ناسالم براي عموم 
و بسیار ناسالم( کاسته شده است.تغییر سوخت نیروگاه هاي 
استان اصفهان از مازوت به گاز، تامین و توزیع بنزین و گازوئیل 
یورو ۴ را نیــز از دیگراقدام هاي مهم ایــن اداره کل در دولت 
یازدهم مي توان عنوان کرد. این روزها یعني در اواخر کار دولت 
تدبیر و امید، محیط زیست اصفهان همچنان روزهایي پر کار و 

شلوغ را تجربه مي کند.
بازديد ريیس و اعضاي کمیسیون سیاست خارجي و 

امنیت ملي مجلس از تاالب بین المللي گاوخوني
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، رییس و اعضاي 
کمیســیون سیاســت خارجي و امنیت ملي مجلس شوراي 
اســالمي را در بازدید از تاالب بین المللي گاوخوني همراهي 
کردند. حمید ظهرابــي دراین بازدید به تشــریح پیامدهاي 
خشکیدن تاالب بین المللي گاوخوني و اقدام هاي این اداره کل 
در دولت یازدهم براي تامین بخش کوچکي از حقابه تاالب بین 
المللي گاوخوني ازطریق پساب و ذهاب اشاره کرد و گفت: در 

سال ۱3۹۴ با تخصیص بخشي از حقابه محیط زیست، جریان 
آب رودخانه زاینده رود از سه ماه در ســال، به ۹ ماه افزایش 
یافت و براي نخستین بار پس از ۱0 سال آب رها شده، به عنوان 
حقابه محیط زیست به همراه پســاب تصفیه شده اصفهان به 
تاالب گاوخوني رسید. وي انجام مطالعات برآورد نیاز زیستي 
رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخوني، راه اندازي مرکز مدیریت 
این تاالب در شــهر ورزنه و ایجاد کمیته هاي استاني و محلي 
مدیریت تاالب را از اهم اقدامات و زیر ساخت هاي ایجاد شده 

براي احیاي تاالب گاوخوني و رودخانه زاینده رود برشمرد.
تصويب کلیات برنامه مديريت زيســت بومي تاالب 

بین المللي گاوخوني
سومین نشست ســتاد احیاي تاالب بین المللي گاوخوني، به 
دبیري اداره کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور ۱5 
تن از نمایندگان دستگاه ها و نهادهاي مرتبط عضو ستاد احیاي 
تاالب گاوخوني، در استانداري تشکیل شد. در آغاز این نشست 
حمید ظهرابي به معرفي روش تدوین برنامه مدیریت زیست 
بومي تاالب ها )که از طریق ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور بر اساس تجربیات و دانش جهاني در این زمینه اعمال مي 
شود(پرداخت و بر عملیاتي تر بودن این روش در احیاي تاالب 

ها در سطح جهان و کشور تاکید کرد.
وي بهره گیري از رهیافت هاي مشارکتي توسط همه ذي نفعان 
را از نقاط قوت این روش برشــمرد و گفت: طرح هاي مدیریت 
جامع تاالب ها، امکاني است براي اصالح ساختارهاي مدیریتي 
در حوضه هاي آبریز تــا از طریق تبدیل مدیریت بخشــي به 
مدیریت فرابخشي و تدوین یک برنامه مدون براي حوضه هاي 

آبریز، احیاي تاالب ها محقق شود.
جلسه کارگروه مقابله با پديده گرد و غبار استان

جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان نیز به دبیري 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در استانداري اصفهان، 
از دیگر جلســات مهم اســتاني بود که به صورت فشــرده در 
روزهای اخیر برگزار شد. در این جلسه نیز دالیل علمي و فني 
وقوع گردوغبار در روزهاي پایاني هفته گذشته بررسي شد و 
راهکارهاي پیشگیري از وقوع آن مورد تحلیل قرار گرفت. در 
همین ایام، همایش انتقال تجربیات پروژه الگوسازي مشارکت 
جوامع محلي در احیاي دریاچه ارومیه از طریق کشــاورزي 
پایدار توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و طرح بین 
المللي حفاظت از تاالب هاي ایران و سازمان جهاد کشاورزي 
اســتان اصفهان، با حضور و مشــارکت ذي نفعان دو اســتان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاري در حال برگزاري بوده و این 
امر گویای این است که براي خدمت رســاني به مردم، ابتداو 

انتهاي دولت فرقي ندارد.

ثبت اطالعات ژنتیکی 10 هزار مجرم
معاون پیشگیری های وضعی قوه قضائیه  گفت: تاکنون اطالعات ۱0 هزار نفر در بانک 

اطالعات ژنتیک محکومان ثبت شده است.

اصفهان موفق ترين استان کشور در کنترل و کاهش آلودگی هوا؛

 روزهاي پركاِر اداره كل حفاظت محیط زيست استان

استان اصفهان، موفق ترين استان کشور در مديريت، کنترل و کاهش آلودگي هوا در دولت يازدهم است و 
در راستاي حفاظت از محیط زيست به عنوان مهم ترين اولويت کاري دولت يازدهم، همچنان روزهاي پرکاري 

را سپري مي کند.
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  قطره ای از دریای عرفان؛

شرح مقامات صوفیه

چهارمیننشست»قندپارسی«امروزبرگزارمیشود
چهارمین نشست »قند پارسی« امروز  با شرکت ۱۴۵ تن از اساتید و دانشجویان 
زبان فارسی از ۴۴ کشور جهان در ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار 

می شود.

جام جم )جام جهان نما ، جام گیتی نما ، جام جهان بین ، جام عالم بین ، جام جهان آرا ( در تمام فرهنگ ها 

جامی بوده است که احوال عالم و راز هفت فلک را در آن می دیده اند . در خدای نامه ها آمده است که صور 

نجومی و سیارات هفت کشور زمین بر آن نقش شده بودند و خاصیتی اسرار آمیز داشت ، به طوری که 

هرچه در نقاط دور دست کره زمین اتفاق می افتاد ، روی آن منعکس می شد . در شاهنامه، جام گیتی نما به 

کیخسرو نسبت داده شده و در سرگذشت جمشید سخنی از آن نرفته است . در داستان» بیژن و منیژه « با 

عنوان » دیدن کیخسرو بیژن را در جام گیتی نمای«  آمده است :

یکی جام برکف نهاده نبید                                                                                           بدو اندرون هفت کشور پدید

زمان و نشان سپهر بلند                                                                                          همه کرده پیدا چه و چون و چند

 زمانی به جام اندرون تا بره                                                                                                    نگاریده پیکر همه یکسره

چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر                                                                       چو خورشید و تیر از برو ماه و زیر

 همه بودنی ها بدو اندرا                                                                                                                 بدیدی جهاندار افسونگرا

برخی ، مانند صاحب غیاث اللغات ، جام شراب را به جمشید و جام جهان نما را به کیخسرو نسبت داده اند 

که تا حدود قرن ششم ، در شعر فارسی ، تقریبا این نظر پذیرفته شده بود و ظاهرا در این قرن به مناسبت 

شهرت جمشید و یکی پنداشتن او با سلیمان ، جام مزبور به جم انتساب یافته است. 

جام جهان نما یا جام جم ، در شعر خاقانی و برخی دیگر با » آیینه اسکندری « اختالط یافته و گاهی 
»جام اسکندر« نامیده شده است :

عکس یک جامش دو گیتی می نماید کز صفاتش  

     آب خضر و آیینه ی جهان سکندر ساختند 
چون زآب خضر جام سکندر کشد به بزم              

        گنج سکندر از پی یغما برافکند 
مفهوم واقعی » جام جم « در عرفان ، دل پاک و وارسته و باطن آیینه سان عارف است که 

عالی ترین وظیفه این جام حقیقت نما ، درک تجلیات الهی و قبول انعکاس جمال معشوق 

و نظاره بر رخساره بی حجاب او اســت . این گونه معانی و نیز اشاراتی دیگر را در ادبیات 
فارسی فراوان می توان دید: 

  قصه جام جم بسی  شنوی                                                                     اندران بیش و کم بسی شنوی 

 به یقین دان که جام جم دل توست                                                     مستقر سرور و غم دل توست 

 چون تمنا کنی جهان دیدن                                                                         جمله اشیا در آن توان دیدن 

  تا کی زنی به جام جم از روشنی َمثل                                              یک قطره می زجام تو بهتر زجام جم 

  تا کی زکاس ذوالیزان ، گاهی عسل گاهی لََبن              ِمی ِکش به سان تهمتن ، اندر عجم در جام جم 

                                                 
انســان ها در طول زندگی خود به 

اشخاص یا اشیای بسیاری دلبسته می شوند و این 
دلبستگی سبب می شــود تا در وقت جدایی از آنها دچار 
محنت و سختی شوند. ســعدی جهانگرد، در یکی از سفرهای 
خود با واقعه ای روبه رو می شود که عدم الفت با متاع فانی دنیا را به 

بهترین شکل نمایان می سازد.سعدی چنین می گوید که:
خرقه پوشــی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از امرای عرب مرو را صد دینار 

بخشــیده تا قربان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری 
کردن گرفتند و فریاد بی فایده خواندند مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر درو 

نیامده. گفتم مگر معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت بلی بردند ولیکن مرا بــا آن الفتی چنان نبود که به وقت 
مفارقت خسته دلی باشد.

گفتم مناسب حال منست این چه گفتی که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مودت تا به 
جایی که قبله چشمم جمال او بودی و سود سرمایه عمرم وصال او

مگر مالئکه بر آسمان ، و گرنه بشر                                                                                            به حسن صورت او در زمین نخواهد بود
ناگه پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش بر آمد روزها بر سر خاکش مجاورت کردم وز جمله 

که بر فراق او گفتم
کاش کان روز که در پای تو شد خار اجل                                                                                            دست گیتی بزدی تیغ هالکم بر سر
تا درین روز جهان بی تو ندیدی چشمم                                                                                           این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر
آنکه قرارش نگرفتی و خواب                                                                                                                             تا گل و نسرین نفشاندی نخست

گردش گیتی گل رویش بریخت                                                                                                                 خار بنان بر سر خاکش برست

           گلی از گلستان سعدی

یک ساعت ونیم درست نشست .
ماهي یک بار هم این برنامه را داشتند که بایست پیه اش را 

به تن مي مالیدم ، اما معلم ها...
هر کدام یک ابالغ بیســت و چهار ساعته در دست داشتند 
ولي در برنامه به هر کدامشــان بیست ساعت درس بیشتر 

نرسیده بود.
کم کم قرار شــد که یک معلم از فرهنگ بخواهیم و به هر 
کدامشان هجده ســاعت درس بدهي ، به شرط آنکه هیچ 

بعدازظهري مدرسه تعطیل نباشد.
حتي آن که دانشگاه مي رفت مي توانست با هفته اي هجده 

ساعت درس بسازد.
دشــوارترین کار همین بود که با کدخدامنشي، حل شد و 
من یک معلم دیگر از فرهنگ خواســتم. اواخر هفته دوم، 

فراش جدید آمد.
مــرد پنجاه ســاله اي باریــک و زبر و زرنگ که شــبکاله 
مي گذاشت و لباس آبي مي پوشید و تسبیح مي گرداند و از 
هر کاري سر رشته داشت .آب خوردن را نوبتي مي آوردند .

مدرسه تر وتمیز شــد و رونقي گرفت . فراش جدید سرش 
توي حساب بود .هر دو مســتخدم با هم تمام بخاري را راه 

انداختند و یک کارگر هم براي کمک به آنها آمد .
فراش قدیمــي را چهار روز پشــت ســر هم ، ســر ظهر 
مي فرســتادیم اداره فرهنگ و هر آن منتظر زغال بودیم.

هنوز یک هفته از آمد ن فراش جدید نگذشته بودکه صداي 
همه معلم ها در آمد .

نه به هیچ  کدامشــان ســالم مي کرد و نه به دنبال خرده 
فرمایش هایشان مي رفت.

درست است که به من سالم مي کرد، اما معلم ها هم، البد 
هر کدام در حدود من صاحب فضایــل و عنوان و معلومات 

بودند که از یک فراش مدرسه توقع سالم داشته باشند.
اما انگار نه انگار.

بدتر از همه اینکه سر خر معلم ها بود.
من که از همان اول ، خرجم را سوا کرده بودم و آنها را آزاد 
گذاشته بودم که در مواقع بیکاري در دفتر را روي خودشان 

ببندند و هر چــه مي خواهند 
بگویند و هر کاري مي خواهند 

بکنند.
امــا او در فاصلــه ســاعات 
درس، همیــن کــه معلم ها 
مــي آمدند،مــي آمــد توي 

دفتــر و همین طوري گوشــه 
اتاق مي ایســتاد و معلم ها کالفه 

مي شدند .
نه مــي توانســتند شــکلک هاي 

معلمي شان را در حضور او کنار 
بگذارند و نه جرات مي کردند 

به او چیزي بگویند.
بد زبان بــود و از عهده 

همه شان بر مي آمد.
یکي دوبار دنبال نخود 
سیاه فرستاده بودندش .

اما زرنگ بــود و فوري 
کار را انجام مي داد و بر 

مي گشت .
حســابي موي دماغ شده 

بود. ده ســال تجربه، حداقل این را به من آموخته بود که 
اگر معلم ها در ربع ساعت هاي تفریح نتوانند بخندند ، سر 
کالس ، بچه هــاي مردم را کتک خواهنــد زد .این بود که 

دخالت کردم .
یک روز فراش جدید را صدا زدم.

اول حال وا حوالپرسي و بعد چند سال سابقه دارد و چند تا 
بچه و چقدر مي گیرد ...

که قضیه حل شد. سیصد و خرده اي حقوق مي گرفت.
با بیست و پنج سال سابقه.
کاراز همین جا خراب بود.

پیدا بود که معلم ها حق دارند اورا غریبه بدانند.
نه دیپلمي، نــه کاغذ پاره اي، هر چه باشــد یک فراش که 

بیشتر نبود ! وتازه قلدر هم بود و حق هم داشت.
اول به اشــاره و کنایه و بعد با صراحــت بهش فهماندم که 
گرچه معلم جماعت اجر دنیایي ندارد، اما از اوکه آدم متدین 

و فهمیده اي است بعید است و از این حرف ها ...
که یک مرتبــه پرید توي حرفــم که : » اي آقــا ! چه مي 
فرمایید؟ شــما نه خودتــون ایــن کاره اید و نــه اینارو 
مي شناسید. امروز مي خواند ســیگار براشون بخرم ، فردا 
مي فرستنم سراغ عرق . من این ها رو مي شناسم .« راست 

مي گفت.
زودتر از همه، او دندان هاي مرا شمرده بود .

فهمیده بود که در مدرسه هیچ کاره ام .مي خواستم کوتاه 
بیایم ولي مدیر مدرســه بودن و درمقابل یک فراش پررو 

ساکت ماندن !...
که خر خر کامیون زغال به دادم رسید .                                                                 
ادامه دارد

 مدیر مدرسه )بخش هفتم(

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

جام جم 
مشک ریزان می جهد،باد صبا از کوی دوست 

  شاخه ای گویی ربودست از خم گیسوی دوست
دوست می دارم نسیم صبح را ،کو در هوا       

         تا نفس می آیدش جان می دهد بر بوی دوست

سلمان ساوجی

بیت 
روز

یکی از مواردی که توجه خوانندگان  آثار ادبی فارسی را به  سعید نریمانی
خود جلب می کند اشاره به بازی هایی همچون چوگان، 
شطرنج و نرد است. این اشــارات به حدی است که می تواند موضوع پژوهش های 
بسیاری قرار گیرد. شــاید بتوان گفت شاعری نیست که اشــعارش خالی از این 
نمونه ها باشد؛ البته این مسئله دو دلیل عمده دارد؛ یکی آنکه این بازی ها به تدریج 
جزو بازی های عمومی درآمدندـ  اگر چه در ابتدا مخصوص اشراف و برگزیدگان 
بودندـ  و همگان کمابیش با آنها آشنا شدند خاصه شاعران که به علت انتساب به 
دربارها، بیشتر و پیش تر مجال آشنایی با این گونه بازی ها برایشان فراهم می شد. 
دلیل دیگر را باید در سنت های ادبی یافت؛ از آغاز شعر فارسی رفته رفته تشبیهات 
و استعارات و تعابیر مربوط به این بازی ها و قواعد آنها در ذهن و زبان شاعران جا باز 
کرد و شاعران بعدی حتی اگر خود این بازی ها را انجام نداده  بودند، با این تعابیر و 

اصطالحات و استعارات آشنا شدند و در آثار خود به آنها مجال بروز دادند.

درباره  چوگان و تاریخ آن
چوگان برگرفته از »چوپکان« و »چوپیگان« اســت که آن را مرکب از »چوب« و 
»گان« )پسوند نسبت( دانسته اند. چوگان، اولین ورزش توپی و تیمی جهان است 
و کهن ترین ورزشی به شمار می رود که با اســب انجام می  شود. اصل آن از ایران 
آغاز شده و در حدود 600 سال قبل از میالد در ایران شکل گرفت. در موزه بریتانیا، 
سنگ نوشته ای متعلق به 600 سال پیش از میالد مسیح وجود دارد که رواج بازی 
چوگان را میان ایرانیان و تورانیان نشان می دهد؛ با این وجود، پدید آورنده  چوگان 
معلوم نیست. ابتدا برای آموزش سواری و تقویت و آماده سازی سربازان برای جنگ 

و نبرد به کار می رفت و کم کم جنبه  تفریحی به خود گرفت.
قدیمی ترین اشاره به چوگان مربوط به »کارنامه اردشیر بابکان« است که به زبان 

پهلوی و در قرن دوم و سوم میالدی نوشته شده است. 
چوگان، بازی شاهان و پادشاه ورزش ها نامیده شده است زیرا در میان پادشاهان و 
بزرگان رواج بیشتری داشت. در ایران دوره  صفویه نیز چوگان از بازی ها و تفریحات 
مورد عالقه  شاه و مردم بود و در اصفهان-میدان نقش جهان- و دیگر شهرهای ایران، 
آن را انجام می دادند. بعضی از سیاحان آن زمان همچون شاردن و سرآنتونی شرلی 

صحنه هایی را از چوگان بازی وصف کرده اند.

چوگان در شعر حافظ
چوگان و چوگان بــازی از دوره ساســانی تا زمان های اخیردر متون فارســی به 

شکل های گوناگون مطرح بوده است. 
در اشعار فارســی از زمان رودکی تا دوران صفویه و زندیه و قاجار و حتی در شعر 

برخی شاعران سنتی پرداز معاصر، اشاره به چوگان فراوان است.
»به زلف چوگان نازش همی کنی تو بدو

ندیدی آنگه او را که زلف چوگان بود«   
  »زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز

زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز«   
»سروست آن یا باال ماهست آن یا روی

زلفست آن یا چوگان خالست آن یا گوی«   
                                             »رودکی« 

»سر بنه گر سر میدان ارادت داری
ناگزیر است که گویی بود این میدان را«   
                                 » سعدی«

چوگان بیش از بازی های دیگر در ادبیات فارسی مجال بروز و نمود یافته است. این 
معنی در باب شعر حافظ نیز صدق می کند. زیرا وی اسیر عشق است و در ناخودآگاه 
او عشق غلبه دارد که البته به خودآگاه هم رسیده است. غزل، بهترین قالب برای 
بیان حاالت عشق است وحافظ در غزلیات خود، ۱8بار به بازی چوگان و اصطالحات 
آن اشاره دارد. وی با استفاده از تصاویر و استعاراتی که از این بازی می سازد سخن 

خود را بیان می کند.
اشــارات حافظ به چوگان چند نکته در بر دارد: ۱ـ در توصیف گیسوی معشوق از 
چوگان بهره برده است. در این اشارات گیســوی پر پیچ و خم یار به چوگان مانند 

شده است:
شدم فسانه به سرگشتگی چوگیسودوست

کشید در خم چوگان خویش چون گویم   
2- برای بیان مناسبات عاشقانه از چوگان اســتفاده کرده است. به این ترتیب که 
عاشق  همچون گوی، اسیر معشوق)چوگان( است و ناگزیر است از اینکه سرگردانی 

و حیرانی و سختی های عالم عشق را تحمل کند:
»عشقبازی کار بازی نیست ای دل سربباز

ور نه گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس«   
»اگر نه در خم چوگان او رود سر من

ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید«   
                                               

3-در مقام مدح، برای بیان تســلط و اقتدار ممــدوح از اصطالحات چوگان بهره 
گرفته است:

»چوگان کام در کف و گویی نمی زنی
بازی چنین به دست و شکاری نمی کنی«  

۴- در اغلب اشارات حافظ)۱۱مورد(، گوی و چوگان هر دو با هم 
ذکر شده و از میان لغات و اصطالحات چوگان، تنها چوگان 

و گوی و میدان به کار رفته است:
»ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو

کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما«
»گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم

گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس«
»گر دست رسد در خم زلفین تو بازم

چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم«
۵- خواجه شــیراز در مواردی نیــز از تعابیر 
اســتعاری و کنایی سود جســته است نظیر: 
»گوی بردن از کسی« در معنای برتری داشتن 

و پیش افتادن:
»گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا

      نه سواریست که در دست عنانی دارد«
»برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس

سزای حور بده رونق پری بشکن«
»گوی در میان افکندن« کنایه از به مبارزه برخاستن 

و هم آورد جویی:
»گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند 

کس بمیدان در نمی آید سواران را چه شد«
چوگان در ادبیات و فرهنگ ایران زمین نمود بارزی دارد و اثر آن را 

در البه الی متون متعدد می توان دید. در شعر فارسی از قدیم ترین ایام، به چوگان 
اشاره شده است و شاعران با کاربرد اصطالحات و واژگان این بازی در معنایی کنایی 
و اســتعاری، مطالب خود را بیان کرده اند. در این بین شاعران حوزه  شعر غنایی و 
غزل به منظور بیان حاالت عاشقانه از گوی و چوگان بهره  بیشتری برده اند. حافظ 
نیز در ابیاتی به چوگان اشاره کرده  است، زیرا »عشــق« بر ذهن و زبان و اندیشه  

او غلبه دارد.
سرگردانی گوی در میدان و تسلیم بودنش در برابر ضربات چوگان و تحمل کردن 

سختی ها، خواجه را بر آن داشته تا عاشق را 
به گوی و معشوق را به چوگان مانند 

کند؛ البته وی برای بیان مفهوم 
خویش از تعابیر استعاری 

و کنایی نیز سود جسته 
است. 

صبر
صبر، پنجمین مقام از مقامات تصوف اســت که نشانه ایمان 
و استقامت مومن شــمرده می شــود.»و در خبر همی آید 
که پیغمبر)ص( را پرســیدند از ایمان،فرمود:صبر اســت و 
خوش خویی.نیز در خبر آمده است که درویشان صبر کننده 
همنشینان خدای عزوجل باشند روز قیامت.صابران فیروزی 
یافتند به عّز هر دو سرای؛زیرا که از خدا معیت یافتند.چنان 
که گوید:»ان ا... مع الصابرین« و در معنی این آیه گویند:صبر 
کنید به تن ،در طاعت خدای تعالی تا صابر باشید.صبر یکی 
از دو قاعده ایمان اســت و بر سه نوع اســت:صبر نفس،صبر 
قلب،صبر روح.صبر نفس خود بر دو گونه است:صبر از مراد و 
صبر بر مکروه.صبر قلب نیز دو گونه است:صبر بر مکروه و صبر 
از مراد.صبر روح نیز بر دو نوع مکروه و مراد است که هر یک 
شرحی جداگانه دارد.گویند : نفس به صبر پاک شود از جمیع 
الوان ظلمات و کدورات آرزوها و تمناها و از ترک تعلقات دل 
صافی گردد و صبر کیمیایی اســت که مس وجود سالک به 

برکتش زر گردد.
توکل

 توکل، مقام ششــم در مقامات صوفیه اســت.قال ا...تعالی
» و من یتوکل علی ا...فهو حسبه«.نشــان توکیل ار سه چیز 
دانسته اند:آنکه سوال نکند و چون پدیدار آید باز نزند و چون 
فراگیرد ذخیره نکند.مقام اول در توکل آن اســت که پیش 
قدرت حق چنان باشی که مرده پیش مرده شوی،چنان که 
خواهد می گرداند،مرده را هیچ ارادت و تدبیر و حرکت نباشد.

گفته اند که توکل ایمنی است به آنچه در خزینه خدای است 
و نومیدی از آنچه در دست مردمان است.نظر صوفیه در باب 
توکل مختلف است:جمعی توکل را  با جهد و کوشش و توجه 
با اسباب ،منافی نمی دانند و جمعی دیگر توکل را ترک همه 
اسباب و صرف نظر کردن از کسب و کار پنداشته اند و حتی 
هنگام بیماری دارو خوردن و مراجعه به طبیب را خالف توکل 
می دانند ،اما بیشتر صوفیه طرفدار نشریه نخستین هستند.در 
خبر است که مردی نزد پیامبر اکرم)ص(آمد و شتر خویش را 
رها کرده بود،حضرت پرسیدند:شترت را کجا گذاشتی؟گفت 
با توکل به خدا او را رها کردم.حضرت فرمودند:پایش را ببند 
و بر خدا توکل کن.موالنا جالل الدین در داســتان شــیر و 
نخجیران مثنوی،موضوع توکل  و جهد و کوشــش و جبر را 
مطرح کرده  وشیر را طرفدار جهد و کوشش و فراهم آوردن 
اسباب دانسته و نخجیران را معتقد به توکل و ترک اسباب می 
داند؛البته خود موالنا نیز توکل را منافی  سعی و عمل نمی داند 
زیرا ترک اسباب و بیکار نشستن  و دنبال کسب و کار و پیشه 
نرفتن جهل است،پس باید به خدای توکل کرد و به کسب و 
کار پرداخت.توکل حالتی قلبی و سعی و عمل حرکت خارجی 

است و با هم منافات ندارد.

عمارت / امارت 
این دو کلمه را نباید باهم اشــتباه کرد . عمارت به معنای » آباد کردن « » آبادانی « است و با تعمیر و عمران از یک 

خانواده است. 
مثال : » خواجه خواسته بسیار فرستاد تا بر عمارت شهر هزینه کردند « . عمارت به معنای » ساختمان « و » بِنا « نیز 

به کار رفته است وامروزه فقط به این معنی متداول است : 
               هرکه آمد عمارتی نو ساخت                 رفت و منزل به دیگری پرداخت 

اما امارت از ماده  امر و به معنای » فرمانروایی « و نیز به معنای » امیر نشین « است : » چه شود اگر گویی علی )ع( را 
خلع کردیم و معاویه را امارت دادیم ؟ تا او َمر تو را هر چه خواهی بدهد. « 

عمل/ امل 
این دو کلمه را نباید باهم اشــتباه کرد معنای عمل معلوم بوده و امل به معنای امید و آرزو است : » هر سال 
شــاهش خلعتی بدادی و اجرت عمل او زیادت از امل بفرســتادی .«  نام حزبی که در کشور لبنان فعالیت 

می کند امل است نه عمل.

غلط
 ننویسیم

چوگان

درشعرحافظ
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خط و نشان گیتی پسند برای رقبا
تیم گیتی پسند در نخستین بازی خود در جام باشگاه های آسیا به 
مصاف شنژن چین رفت و با نتیجه قاطع هفت بر صفر به برتری رسید 

و برای رقیبان آسیایی اش خط و نشان کشید.

هشــتمین روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین با کسب 
یک نشــان طال و یک نشــان برنز برای 

کاروان کشورمان همراه بود.
علیرضا مختــاری )ورزشــکار 
اصفهانی( و اســدا... عظیمی، 
دو نماینده ایران در ماده پرتاب 
وزنــه، کالس F۵۳ بــا هفت 
پرتابگر دیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مســابقات این ماده 
علیرضا مختاری بــا رکورد ۸ متر و 
۳۵ سانتی متر ضمن دست یابی به نشان طال، 
رکورد آسیا را نیز بهبود بخشید.عظیمی، دیگر نماینده کشورمان 
در این ماده با رکورد ۷ متر و ۹۶ سانتی متر به نشان برنز دست یافت 
و نماینده آمریکا نیز  با رکورد ۸ متر و ۱۳ سانتی متر نایب قهرمان 
شــد.کاروان ایران تا کنون موفق به کسب یک نشان طال، ۷ نقره و 
۴ برنز شده است و با احتساب نشــان طالی مختاری و نشان برنز 

عظیمی، شمار مدال های ایران به عدد ۱۴ رسید.

رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین؛

 دومین نشان طالی کاروان ایران
 بر سینه ورزشکار اصفهانی

معاون ورزشی باشگاه اســتقالل به شــکایت دو بازیکن پیشین 
استقالل از باشگاه به AFC واکنش نشان داد.

پندار توفیقی درباره شکایت آندرانیک 
 AFC تیموریان و کاوه رضایی به
بــرای دریافــت مطالباتشــان 
اظهار داشــت: فوتبال حرفه ای 
شــده و تابع قوانین و مقررات 
اســت. قرارداد ایــن دو بازیکن 
در فدراســیون فوتبال ثبت شده 
و مرجع رسیدگی به آن نیز کمیته 
انضباطی و استیناف است. ما از کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان، خواســته ایم تعیین تکلیف کنند که آیا مرجع 
.AFC رسیدگی به شکایت این دو بازیکن فدراسیون فوتبال است یا
»هر بازیکنی حق دارد به حقش برســد«. وی بــا بیان این جمله 
افزود: ما اختیار بازیکن را نداریم که بــرای او تصمیم بگیریم چه 
کار کند، چه کار نکند. با این حال، در قرارداد بازیکنان قید شــده 
که مرجع رسیدگی به قراردادها کمیته انضباطی و استیناف است. 
در حال حاضر ترجیح می دهیم اظهارنظری نکرده و فدراســیون 

فوتبال نظر بدهد.
معاون ورزشی باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: قرارداد تیموریان 
برای سال ۹2 اســت و مبلغ ۶۴0 میلیون طلب دارد که عالوه بر 
آن، خواســتار پرداخت جریمه دیرکرد آن نیز شده است. رضایی 
هم ظاهرا ۱20 میلیون طلب داشته که با دیرکرد به 200 میلیون 
تومان رسیده است. امور مالی باشــگاه باید مشخص کند که این 

بازیکن چقدر دریافتی داشته و چقدر طلبکار است.

 واکنش استقاللی ها
 به شکایت آندو و کاوه

منهای فوتبال

دبیر فدراسیون کشتی خبر داد:

سایه تعلیق از سر کشتی ایران 
برداشته شد

دبیر فدراسیون کشتی، اصالح اساسنامه این فدراسیون 
و رفع ایرادات اتحادیه جهانی کشــتی را اقدامی بزرگ 
ارزیابی کرد و گفت: با انجام این کار سایه تعلیق از سر 

کشتی ایران برداشته شد.
رضا الیق درباره اصالح اساســنامه فدراسیون کشتی 
توســط وزارت ورزش و جوانان در جهت رفع ایرادات 
کمیته  بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشــتی، 
اظهار کرد: اقدامی ارزشــمند و بزرگ در جهت کمک 
به ورزش اول ایران صورت گرفت و ایراداتی که اتحادیه 
جهانی کشتی نسبت به اساســنامه فدراسیون کشتی 
وارد کرده بود، در جلسه مجمع این فدراسیون و با حضور 
محمدرضا داورزنی، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزیر ورزش و جوانان به عنــوان نماینده وزارت ورزش 
و جوانان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و در 

نهایت با رفع ایرادات به تایید اعضا رسید.
دبیر فدراسیون کشــتی با بیان اینکه با این اقدام خطر 
تعلیق از سر کشتی ایران برداشته شد، افزود: بر اساس 
قانون، بررسی اساســنامه جدید باید در جلسه مجمع 
فدراســیون کشــتی و با حضور نماینده وزارت ورزش 
و جوانان انجام می شــد و به تصویب می رسید که این 
کار هفته  گذشــته صورت گرفت و ما نیز اساســنامه 
جدید را برای اتحادیه جهانی کشــتی ارسال کردیم تا 
آنها نظر نهایی خود را در این باره اعــالم کنند و آن را 
به تایید برسانند. وی با بیان اینکه برخی از کشورهای 
صاحب نام کشتی در جهان به دنبال این بودند که این 
موضوع بهانه ای برای تعلیق کشتی ایران باشد، گفت : 
خوشــبختانه این کار با تفاهم و واقــع بینی به خوبی 
صورت گرفت تا بهانه ای به دســت برخی کشورها که 

خواهان  افول جایگاه کشتی ایران هستند، ندهد.
الیق در پاسخ به این سوال که اتحادیه جهانی کشتی چه 
زمانی نظر خود را درباره اساسنامه جدید اعالم خواهد 
کرد، گفت : قرار است طی چند روز آینده این اتحادیه نظر 
نهایی خود را درباره اساسنامه جدید فدراسیون کشتی 
اعالم کند. دبیر فدراسیون کشتی در پایان و در پاسخ به 
این ســوال که آیا با این اقدام خطر تعلیق کشتی ایران 
از مســابقات جهانی پاریس که اواخر مرداد ماه برگزار 
می شود، برداشته شد یا خیر؟ گفت : با توجه به اقدامات 
صورت گرفته و ارسال اساسنامه جدید به اتحادیه جهانی 
کشتی که در آن تمامی ایرادهای این اتحادیه و کمیته  
بین المللی  المپیک بر طرف شــد، ان شــاء ا... مشکلی 

کشتی ایران را تهدید نمی کند.

طبق مصوبه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتبال ایران، ورود 
و استعمال  دخانیات در تمامی ورزشگاه های کشور ممنوع 
شد. طبق مصوبه هیئت رییسه  سازمان لیگ فوتبال ایران 
در فصل ۹۷-۹۶ ورود و اســتعمال دخانیــات  در تمامی 
ورزشگاه های کشور ممنوع است.  به این ترتیب سیگار جزو 
اقالم ممنوعه محسوب شده و تماشــاگران نباید  با سیگار 

وارد ورزشگاه  شوند. 
در حالی که گفته می شد ابراهیمی تا اواخر نیم فصل نمی تواند 70

برای اســتقالل بازی کند، امــا خبر جدید در مــورد هافبک 
استقالل این است که او تا یک ماه دیگر می تواند تمرینات خود 
را آغاز کند که این بهترین خبر بــرای منصوریان و هواداران 
استقالل است. در این صورت، ابراهیمی از هفته پنجم یا ششم 
می تواند در ترکیب اســتقالل به میدان رفتــه و برای تیمش 

بازی کند.

هافبک تیم سپاهان وضعیت ســپاهان را خوب عنوان 
کرد و گفت: ســپاهان امســال مدعی جدی قهرمانی و 
کسب سهمیه آسیایی است. حامد بحیرایی اظهار کرد: 
در بازی های تدارکاتی گذشته به دلیل اینکه در شرایط 
بدنسازی بودیم، نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم 
ولی در حال حاضر  بدنسازی خوبی را پشت سر گذاشتیم 

و به لحاظ بدنی آمادگی خوب و مطلوبی داریم.

خبر خوش برای استقاللی هاسپاهان مدعی قهرمانی است ممنوعیت استعمال دخانیات در ورزشگاه ها 

هافبک تیم فوتبال سپاهان معتقد اســت که اگر سپاهان تقویت شود 
می تواند جزو سه تیم باالی جدول باشد. امین جهان عالیان اظهار کرد: 
خدارا شکر تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم و تالش می کنم بهترین 
عملکرد را داشته باشم.وی ادامه داد: برگ برنده سپاهان، کرانچار است و 
مطمئنا اگر تیم تقویت شود می توانیم جزو سه تیم باالی جدول شویم.

جهان عالیان افزود: زمانی به تیم سپاهان، کهکشانی ها می گفتند؛ اما 
نتوانستیم نتیجه خوبی در حد و شأن تیم بگیریم. هیچ گاه قبل از شروع 
لیگ نمی توان پیش بینی دقیقی کرد زیرا لیگ اســت و هزار اتفاق باال 
و پایین. جهان عالیان که فصل پیش از تیم کنار گذاشته شد، امسال با 
حضور کرانچار در تمرینات تیم شرکت می کند، اما هنوز قراردادش با 

سپاهان را نهایی نکرده است.

در پی برکناری علی دایی از تیم فوتبال پرسپولیس که در شهریور سال 
۹۳ اتفاق افتاد، این مربی از باشگاه پرسپولیس بابت مدت زمان قرارداد 

و مبلغ باقی مانده اش شکایت کرد.
این موضوع باعث شد تا مسئوالن این باشگاه به کمیته استیناف شکایت 
کرده و قرار شد این کمیته رای خود را در خصوص پرونده دایی و باشگاه 
پرســپولیس صادر کند. از طرف دیگر دایی اعالم کرده بود که حاضر 
به مصالحه و توافق بر سر این شــکایت خواهد بود، اما اراده ای از سوی 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس در این خصوص وجود نداشت و در نهایت 
دایی اعالم کرد که خواهان اعالم رای کمیته اســتیناف است.اعضای 
کمیته استیناف پس از جلسات متعدد در این باره رای کمیته انضباطی 

را تایید کرده و باشگاه پرسپولیس در این شکایت محکوم شد.

جهان عالیان:  برگ برنده 
سپاهان کرانچار است

دایی، پرسپولیس را 
محکوم کرد

خبر روز

واکنش روز

رسانه های روسی عنوان کردند که باشگاه روبین کازان مانع انتقال 
ستاره ایرانی خود به التزیو شد.

 به نقل از ســایت life.ru روسیه، در 
حالی که تیم های التزیــو ایتالیا، 
بشــیکتاش ترکیه، اســپارتاک 
مســکو و بایر لورکــوزن آلمان 
مشتری های جدی سردار آزمون 
در فصل نقل  و انتقاالت تابستانی 
بودند، مهاجم ایرانی تصمیم گرفت 
با قراردادی سه ســاله به تیم روبین 
کازان یعنی تیم سابق خود برود و بار 

دیگر در تیم »قربان بردیف« کار کند.
رسانه های روسی نوشتند: باشگاه التزیو به دنبال جذب آزمون بود 
و مبلغ قابل توجهی هم به این باشــگاه پیشنهاد داد و حتی حاضر 
بود که به صورت قرضی ستاره ایرانی را به خدمت بگیرد  ولی روبین 
کازان به هیچ وجه رضایت نداد تا آزمون همچنان در فوتبال روسیه 

باقی  بماند.

چه کسی  مانع  رفتن  سردار به التزیو 
شد؟

سوال روز

یکی از غیر منتظره ترین نقل و انتقاالت این فصل سری A ،انتقال 
لئوناردو بونوچــی از یوونتوس به آث میالن 
بود. انتقالی که باعث ناراحتی هواداران 
یــووه و خوشــحالی طرفــداران 
روســونری شــد. درباره دالیل 
تصمیم بونوچی برای این انتقال 
خبرهای زیادی منتشر شد، اما 
هیچ کدام نمی توانــد به اندازه 
دلیلی کــه خــود بونوچی مطرح 

کرده درست باشد.
مدافع ملی پوش ایتالیایی در این باره گفته 
است: » اینکه در طول سال ها حضور در یک تیم، بحث هایی داشته 
باشید طبیعی اســت. به خصوص برای من که انسان رکی هستم 
و واقعیت را می گویم. صادقانه بگویم برای من احســاس اهمیت 
کردن خیلی مهم است و این چیزی بود که این اواخر در یوونتوس 

وجود نداشت.«
بونوچی چند وقت پیــش  با مبلغ ۴2 میلیون یــورو از یوونتوس 

راهی میالن شد.

دلیل »بونوچی« برای ترک بانوی پیر

1- اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و ساخت و نصب 250 مورد انشعاب پلی اتیلن پراکنده 
در سطح محدوده گازرسانی مناطق 1، 3 و 6 اصفهان

2- میزان تضمین شرکت در مناقصه: 705.000.000 ريال )هفتصد و پنج میلیون ريال(
3- کد فراخوان: 1493378

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاريخ 96/05/15

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پايگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان 
به آدرس  WWW.nigc-Isfahan.ir  ،WWW.iets.mporg.ir  يا با شماره تلفن های 5- 36271031- 031 امور 

قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )1850، 1396(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

قاب روز

 ثبت رکورد گینس بانوی ایرانی در شنا 
با دستان بسته

الهام ســادات اصغری، شــناگرتهرانی در بوشــهر نام خــود را در کتاب 
رکوردهای جهان )گینس( ثبت کرد.او توانســت سه ســاعت با حجاب 

اسالمی و دستان بسته شنا کند.

)نوبت اول(

مسعود سلطانی فر درباره برنامه های تیم ملی تا جام جهانی 
20۱۸ عنوان کرد: از پایان بازی های مقدماتی جام جهانی که 
۱۴ شهریور است، تا شروع جام جهانی 20۱۸ که خردادماه 
سال ۹۷ خواهد بود، ما یک نقشه راه و برنامه کلی را مدنظر 
داریم تا فدراســیون با هماهنگی کی روش برای آن تصمیم 

بگیرد. یک ســری بازی های رســمی و ملی نیــز داریم که 
باید برای آنها برنامه ریزی کنیــم.وی افزود: به طور طبیعی 
بازی های لیــگ را نیز پیــش رو داریم و بایــد بازی هایمان 
در فیفــادی )روز فیفا( برگزار شــود. در فیفا دی ها به دنبال 
این هســتیم که بتوانیم بازی تدارکاتی خوبی را با تیم های 

مناســب تر و برتر دنیا پیش بینی کنیم تا تیم ملی فوتبال ما 
بازی های جدی تر و سخت تری داشــته باشد و برای حضور 
مقتدرانه در بازی های 20۱۸ جام جهانی روسیه آماده شود. 
امیدوار هستیم با پیگیری هایی که فدراسیون انجام می دهد 
و تاکیدی که همگی داشــتیم، بتوانند دیدارهای تدارکاتی 
خوبی را در چارچوب بازی های ملی برگزار کنند. وزیر ورزش 
و جوانان خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از احــکام خوبی که 
داشــتیم، تعیین تکلیف در ارتباط با حق پخش تلویزیونی 
است که به عنوان یک بند در قانون برنامه ششم آمد. از حدود 
سه ماه قبل یک کارگروه مشــترک را تشکیل دادیم. معاون 
من و دو، ســه نفر از مدیران و رییس فدراســیون فوتبال به 
اتفاق معاونان صدا و سیما، جلساتی را نیز در این باره برگزار 
کردند. حرف ما از اول این بود کــه ظرفیت خیلی خوبی از 
جهت درآمدی در این بخش وجود دارد تا هم صداوســیما 
 منتفع شود، هم بخش ورزش کشور و اسمش را یک سیاست 

برد برد گذاشتیم.
سلطانی فر یادآور شد: من شــاید چهار بار در حاشیه جلسات 
هیئت دولت با آقای علی عسگری صحبت هایی کردم. مضمون 
این صحبت ها این بود که معنی پرداخت یا اســتفاده بخش 
ورزش از این امتیاز این نیست که از درآمدهای صداوسیما کم 
شود. ما شرایط و ظرفیتی داریم که اگر با هم تعامل و همکاری 
داشــته باشــیم، درآمد هر طرف افزایش پیدا می کند؛ پس 
منطقی است که همکاری کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه علی عسگری و معاونان او رویکرد 
خوبی داشــتند. ما چارچوب توافقنامه ای را تنظیم کردیم. 
چارچوب کلی همکاری هایمان مشــخص می شود. سپس 
جزئیات اجرایی بررسی می شــود تا بتوانند مراحل اجرایی 
کار را مشخص کنند. امیدواریم با شروع لیگ بتوانیم به یک 
همگرایی برسیم و نیاز نباشد از ابزارهای قدرتی  خود  استفاده 
کنیم و کشمکشی داشته باشیم. فکر می کنم که این بلوغ در 
بین مسئوالن دو مجموعه و اعضای کارگروه وجود دارد که 

هر چه سریع تر به جمع بندی برسیم.

سلطانی فر: 

نقشه راه تیم ملی، با کی روش پیش می رود

باشــگاه نفت تهران شــرایط نامناســبی دارد و این شرایط 
نامناسب باعث شد علی کریمی پس از بالتکلیفی زیاد یک روز 
پیش از برگزاری دیدار سوپرجام مقابل پرسپولیس از قبول 
هدایت این تیم انصراف دهد. نفتی ها هم خیلی زود دست به 
کار شده و حمید درخشان را به عنوان سرمربی انتخاب کردند، 
اما این اتفاق در شرایطی رقم خورد که تکلیف خیلی چیزها در 

این باشگاه مشخص نیست.
نفت که با قهرمانی در رقابت های جام حذفی فصل گذشــته 
موفق شد ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کســب کند، در 
شرایطی باید برای این رقابت ها آماده شود که حتی شرایطش 

برای دریافت مجوز حرفه ای باشــگاه بســیار سخت است. 
در صورتــی که نفتی هــا نتوانند مجوز حرفــه ای خود را از 
کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( دریافت کنند، این تیم 
از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهد شد و فدراسیون 
فوتبال نیز مجبور به معرفی نماینده دیگری برای شرکت در 

این مسابقات است.
این اتفاقات در شرایطی رقم می خورد که در سالیان گذشته 
AFC باشگاه های دیگری را در فدراسیون های زیر نظر خود 
به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه ای با محرومیت هایی مواجه 
کرده است که شــاید این محرومیت نصیب نفتی ها نیز شود. 
در صورتی که نفت از سوی AFC محروم شود، حتی احتمال 
محرومیت این تیم از حضور در لیــگ برتر نیز وجود دارد که 
البته در این صــورت هم این اتفاق برای فصــل آینده اعمال 

خواهد شد.
ســهیل مهدی، رییس کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان 
لیگ ضمن تایید این مطلب گفت: مــا هیچ پیش داوری در 
این خصوص نداریم و امیدواریم که باشگاه نفت تهران مجوز 
حرفه ای را دریافت کند و خودمان هم در این زمینه هر کمکی 

بتوانیم انجام می دهیم.

شرايط بغرنج باشگاه تهرانی؛

AFC  نفت را از آسیا کنار می گذارد؟

وزير ورزش و جوانان با اشاره به نحوه آماده سازی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی 2018 روسیه اعالم کرد که برای 
بازی با تیم های برتر دنیا تالش می شود.

فوتبال جهان
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مساجد از صدر اسالم اصلی ترین و تاثیرگذارترین پایگاه های 
اجتماعی بوده انــد و بســیاری از اتفاقات سرنوشت ســاز از 
کشورهای اســالمی و به ویژه کشــور ایران ریشه در مساجد 
داشته اند و این در حالی اســت که امروز آنطور که باید به این 
پایگاه های فرهنگی و اجتماعی توجه نشده و بعضا حتی برای 
خواندن نمازهای پنجگانه در مسجد نیز دچار مشکل می شویم 
چرا که در برخی از مناطق با کمبود مسجد روبه رو  هستیم و در 
برخی از مواقع نیز با پیمودن کیلومترها راه برای یافتن مسجد 

با درب بسته مسجد روبه رو می شویم.
پنج هزار و ۳1۵ مسجد و یک هزار خیریه در استان 

اصفهان وجود دارد
حجت االسالم رضا صادقی،  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در گفت وگویی با مهر با اشاره به وجود پنج هزار و ۳۱۵ 
مسجد و یک هزار خیریه در استان اصفهان می گوید:  اطالعات 
همه مساجد و حسینیه های استان اصفهان جمع آوری و به بانک 
جامع اطالعاتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز ارائه شده 
است.وی همچنین از ارائه یک نسخه از اطالعات جامع مساجد 
استان به استانداری اصفهان خبر می دهد و اظهار می کند: در 
این راستا یادآور می شوم که بیش از ۹۵ درصد از مساجد استان 
اصفهان به صورت هیئت امنایی توسط مردم اداره می شوند. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان که معتقد است 

ساخت مساجد در کشور ایران بر عهده هیچ نهاد و ارگانی نیست 
و مادامی که این امر دولتی نشود تامین اعتبار خوبی نیز صورت 
نمی گیــرد، می افزاید: اوقاف در کنــار فعالیت های خیریه ای 
مســاجد برای کمک به خیران از محل کمیتــه برنامه ریزی 
مساجد نمکی ناچیز بر آش ساخت و ساز مساجد می پاشد.وی 
با تاکید بر اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه تنها وظیفه سند 
گرفتن برای مساجد و پیگیری رقبات را بر عهده دارد، تصریح 
می کند: حتی بخش زیادی از درآمد مورد نیاز مساجد نیز توسط 
هیئت امنای مساجد تامین خواهد شد.حجت االسالم صادقی 
از کمبود مسجد در  اســتان اصفهان سخن به میان می آورد و 
بیان می کند: در استان اصفهان با کمبود بیش از دو هزار مسجد 

روبه رو هستیم.
هرند و نیک آباد بیشترین و شاهین شهر کمترین 

مسجد را دارد
وی هرند و نیک آباد را دو شهر ثروتمند به لحاظ وجود مساجد 
عنوان می کند و ادامه می دهد: این در حالی است که شاهین 

شهر فقیرترین شهر استان در این زمینه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان که معتقد است 
باید به ازای هر ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر یک باب مسجد داشته باشیم، 
اضافه می کند: این در حالی است که در حال حاضر در سطح 
استان اصفهان به ازای هر یک هزار و ۲۰۰ نفر یک باب مسجد 

وجود دارد.
طرح آمایش مساجد استان اصفهان تدوین شد

حجت ا... امینی باغبادرانی، معاون اداری مالی و حقوقی مرکز 
رسیدگی به امور مساجد اســتان اصفهان نیز در این باره در 
گفت وگویی با مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان از نظر سرانه 
مساجد ســومین و  به لحاظ تعداد مســاجد هفتمین استان 
کشور اســت، می گوید: از این رو بر اساس آخرین سرشماری 
سال ۹۰ سرانه استانی هر ۹۰۰ نفر یک مسجد  و شهر اصفهان 
برای هر ۹۳۰ نفر یک مســجد داریم.وی با اشاره به اینکه در 
استان اصفهان برای رسیدن به میانگین سرانه استانی نیازمند 
بهره برداری از یک هزار و ۶۰۰ مســجد هستیم، ابراز می کند: 
بر این اساس طرح آمایش مساجد اســتان اصفهان تدوین و 
مناطق نیازمند مسجد را شناسایی کرده ایم.معاون اداری مالی 
و حقوقی مرکز رسیدگی به امور مســاجد استان اصفهان که 
معتقد است عمده کمبود مساجد در شهرهای جدیداالحداث 
و مناطق جدیداالحداث در کالنشهرهاســت، اظهار می کند: 
قانون احداث، تعمیر و تکمیل مسجد را برعهده اوقاف گذاشته 
است و از آنجایی که باید از ظرفیت خیرین استفاده شود اوقاف 
باید در این راستا هماهنگی های الزم را انجام دهد.وی با اشاره 
به اینکه ما در حوزه شناسایی مناطق نیازمند مسجد، تسهیل 
دریافت مجوز ساخت، اهدای مصالح ساختمانی و ... به خیران 
کمک می کنیم، می افزاید: باید توجه داشته باشید که ما در این 
زمینه اعتباری نداریم و فقط سیاست گذاری های الزم را در این 

راستا انجام می دهیم.
صندوق عمران مساجد کشور، راکد است

امینی باغبادرانی ادامه می دهد: زمانی صندوق عمران مساجد 
در کشور فعالیت داشت و هزینه ساخت و ساز مساجد را تامین 
می کرد و این در حالی است که مدت هاست که این صندوق 
نیز راکد اســت و فعالیتی ندارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
شهرداری ها طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف به صدور 
پروانه ساختمان رایگان برای مســاجد هستند، می افزاید: در 
این زمینه شهرداری ها و به ویژه شهرداری اصفهان در سطح 
استان اصفهان همکاری خوبی را داشته و ردیف بودجه خوبی 
را نیز برای کمک به مســاجد در نظر گرفته شده است.معاون 
اداری مالی و حقوقی مرکز رســیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان در ادامه با اشــاره به اینکه عالوه بر شهرداری ها، اداره 
کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف به 
تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسجد هستند، می گوید: 
در این زمینه یادآور می شوم که در بسیاری از موارد به ویژه در 
شهرهای جدید زمین برای مسجد در نظر گرفته شده است و 
 این در حالی است که اعتباری برای بهره برداری و ساخت آن

 نداریم.

بهره برداری از فاز اول سیستم جامع ، هوشمند و یکپارچه شهرسازی شهرداری
امروز در ایستگاه شــصت و چهارم برنامه »هرهفته،  چند افتتاح « از فاز اول سیستم جامع ، 
هوشمند و یکپارچه شهرسازی و درآمد شهرداری اصفهان و برونسپاری خدمات بهره برداری 

می شود.

ویژهاخبار

با مسئوالن

جمالی نژاد:

اصفهاِن آباد را مردم و 
شهرداری با هم می سازند

شــهرداراصفهان  حضور فعــال و بی ریــای مردم در 
برنامه های هفتگی شهرداری اصفهان در قالب طرح »هر 
هفته چندین افتتاح« را تقویت رویکردهای شهردانسته 
و تصریح می کند: اصفهان طی دو سال گذشته فرصتی 
دوباره برای ساختن پیدا کرد و یک جریان اجتماعی در 
جهت همراهی و همدلی و صمیمیت ایجاد شد. مردم 
با صداقت با مســئوالن برخورد کرده و مسئوالن نیز با 

صداقت پاسخگوی آنها می باشند.
مهدی جمالی نژاد معتقداســت همان شاخص هایی 
که برای حکمرانی خوب در شــهر از آن یاد می شود، 

خوشبختانه در شهر اصفهان ایجاد شده است.
وی ادامه می دهد: این برای اولین بار در شهر اصفهان 
اتفاق می افتد که شهردار اصفهان هر روز صبح، روز خود 
را با سالم به شهروندان و ارائه گزارش کاری از امور روزانه 

فعالیت های شهرداری به شهروندان شروع می کند.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه مدیریت شهری اصفهان در 
روزهای هر هفته برنامه های بسیار خوبی برای مالقات 
شهروندان با شــهردار انجام داده اســت، خاطرنشان 
می کند: شــهروندان باید بــه واحد روابــط عمومی 
شــهرداری مرکزی اصفهان مراجعه و طرح مشــکل 
کنند و پیرو آن روزهای دوشنبه جلساتی با شهروندان 

برقرار می شود.
وی اضافه می کند: در عین حال جریانی با سرعت باال و 
شیب تند پروژه های عمرانی را داریم و تنها شهرداری 
در کشــور هســتیم که با وضعیت کنونی اقتصادی نه 
تنها پروژه ها را تکمیــل و افتتاح می کنیم بلکه کلنگ 
پروژه هــای جدید را هم در شــهر می زنیم؛ ســرعت 
پروژه های عمرانی در حال حاضر بی نظیر است و البته 
در حاشیه مراســم افتتاح پروژه ها در مناطق مختلف، 
بســتری آماده است تا با شــهروندان رو در رو صحبت 
کنیم.  شــهردار اصفهان با بیان اینکه یکرنگی و اینکه 
مردم شــهرداری را از خانواده خــود ببینند و ما مردم 
را از خودمان ببینیم، در حل مشــکالت راهگشاست، 
تاکید می کند: اصفهان آباد را مردم و شهرداری با هم 

می سازند.
وی یادآور می شود: مردم بدانند تک تک پیشنهادها و 
انتقادهای آنها می تواند کارساز باشد و در جهت توسعه 

شهر اصفهان به نوعی مفید باشد.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکه سیاســت درهای باز در 
شهرداری اصفهان تسری می یابد، اظهارمی کند: شاید 
کمتر مدیر و شهروندی  خواسته بحثی را  با من مطرح 

کند و فرصت آن پیش نیامده باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مطرح کرد:

کمبود مسجد در شهر گنبدهای فیروزه ای

 رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نامه 
87 نماینده به رییس  جمهور درباره الیحه مدیریت جامع شهری اذعان 
داشــت: در این نامه نمایندگان در خواســت کرده اند تا رییس جمهور 
هرچه سریع تر الیحه جامعه مدیریت شــهری را به مجلس ارائه دهد؛ 
براساس این الیحه، مدیریت شهری یکپارچه می شود، یعنی بسیاری 
از ادارات و سازمان ها مانند گاز، آب و فاضالب، برق و ... زیر نظر شهردار 
 اداره شده و براســاس این الیحه، شــیوه انتخاب شــهردار نیز تغییر

 می کند.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه با اشــاره به موفقیت 
شــهرداری اصفهان در دریافت لــوح تقدیر جایزه بلــوغ بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد یادآور شــد:  این موفقیت حاصــل تالش مدیران و 
کارشناســان حوزه معاونت برنامه ریزی، پژوهش، فناوری اطالعات و 

زحمات کارشناسان مناطق و معاونت های مختلف است.

ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان ، با اشــاره به از میان برداشته 
شدن مهم ترین مانع توسعه فرودگاه اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه با 
تالش و پیگیری هایی که طی چند ماه گذشته انجام شد، وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، اراضی الزم برای گسترش فرودگاه اصفهان 

را در اختیار این فرودگاه قرار خواهد داد.
وی افــزود: از ماه هــا قبل طرح هــای مورد نیاز توســعه فــرودگاه 
اصفهــان را در نظر گرفتیم و جلســات متعــددی بــا وزرای دفاع، 
 اقتصاد و راه و شهرســازی برگزار کردیم که خوشــبختانه به نتیجه

 رسید.
تاج الدین ادامه داد: توســعه فرودگاه اصفهان گام بسیار بزرگی برای 
پیشــرفت اصفهان خواهد بود که می تواند منجر به تثبیت و افزایش 
رشد گردشگری در اصفهان شــود و ظرفیت های بالقوه بسیار دیگری 

را نیز فعال کند.

رییس شورای شهر اصفهان:

رییس جمهور الیحه جامع 
مدیریت شهری را به 

مجلس ارائه دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 فرودگاه
  نصف جهان گسترش

 می یابد

استان اصفهان میزبان خادمان حرم حضرت معصومه)س(؛

 سفیران کریمه
 راهی نصف جهان می شوند

دبیر ستاد هماهنگی کاروان خادمان حرم حضرت معصومه)س( 
در استان اصفهان از برگزاری آیین با شکوه استقبال از این کاروان 

در گلستان شهدای همیشه جاوید اصفهان خبر داد.
جواد دیانی با بیان اینکه آیین استقبال از این کاروان امروز برگزار 
می شود، اظهار داشت: این آیین در فضایی معنوی و آکنده از عطر 

شهدا در گلستان شهدای همیشه جاوید اصفهان برگزار می شود.
 وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری آیین استقبال از کاروان خدام 
حضرت معصومه با عنوان »ســفیران کریمه« ســاعت ۱7 است، 
 عموم مردم شــریف اصفهان را برای حضور در این مراسم دعوت 

کرد.
 دیانی گفت: این کاروان در طول دهه کرامت در شهرســتان های 
اصفهان، مبارکه، دهاقان، خمینی شهر، برخوار و فالورجان سفر 
می کنند و از نزدیک با علما، خانواده های معظم شهدا و جانبازان، 
بیماران، زندانیان، محرومان، امامزادگان، مراکز ترک اعتیاد و سایر 

اقشار مردم دیدار می کنند.

شهرداری

ســاعت 7 صبح یــک روز  محمد رضا
کاری اســت. ایســتگاه  موسوی خوانساری 

اتوبــوس شــلوغ اســت. 
دانش آموزان و مردم برای رفتن به مدرسه یا سر کار منتظر 
اتوبوس هستند. اتوبوس می رسد ولی جای نشستن که هیچ، 
جای ایستادن هم نیست. یکی دو نفر به در آویزان می شوند 
و بقیه جا می مانند. ماشین حرکت می کند.داخل اتوبوس 
راننده هر چند دقیقه یک بار فریاد می زند: »اتوبوس خصوصی 
است لطفا کارت بزنید. هر کس کارت نزده حق الناس کرده 
و...« اتوبوس در ایستگاه می ایستد. خانمی پیاده می شود و از 
راننده خواهش می کند تا اجازه دهد کارتش را شــارژ کند. 
راننده با  بد اخالقی و لحن زشــت به او نهیــب می زند که: 
»پولشو بده وقت ایستادن ندارم«. داخل اتوبوس عده زیادی 
ایستاده و به میله چنگ زده اند. راننده گاهی احساس می کند 
به تنهایی در جاده ای زیبا مشغول رانندگی است. او چندان 
متوجه نیست که راننده اتوبوس اســت. ترمز های متوالی 

مسافران را به جلو پرت می کند.هوا گرم است و داخل اتوبوس 
گرم تر. اکثر اتوبوس ها، قدیمی یا بدون کولر هستند. اگر هم 
اتوبوس معموال نو و تمیز باشــد کولر به هــر دلیل به ندرت 

روشــن می شــود.) اتوبوس های 
جدید به دلیل اینکــه کولر دارند 
پنجره هایشــان به گونه ای تعبیه 
شده که باز نمی شوند تا هوای خنک 
به بیرون نرود. تصــور بدون کولر 
بودن در چنین اتوبوس هایی مشکل 
است.( اتوبوس به ایستگاه می رسد. 
راننده چندان حوصله ایســتادن 

ندارد. شخصی از دور در  حال دویدن به سمت اتوبوس است. 
راننده وی را می بیند. گویا پدال گاز را با ترمز اشتباه گرفته و 
به سرعت حرکت می کند.اول خط اتوبوس است. مسافران 

داخل ایستگاه نشسته و یا ایستاده اند. مدت زیادی است که 
اتوبوس هنوز نیامده معموال ســاعات بخصوص مثل حوالی 
ظهر مسافرین باید خیلی انتظار بکشــند.باالخره اتوبوس 
می آید. اکنون بایــد مدتی را نیز 
داخل اتوبوس به انتظار نشسته و 
وقت خــود را تلف کننــد. راننده 
بیرون اتوبوس مشغول گپ زدن با 
همکارانش است و قصد برگشتن به 
اتوبوس را ندارد. معموال در برخی 
خطــوط یــک ربــع یا بیشــتر 
می ایستند. سر و صدای مسافران 
بلند می شــود: »آقا یکی بره بهش بگه بیاد«. ساعت ۹ شب 
است. راننده ها دیگر تحمل ندارند فقط می خواهند زودتر به 
منزلشان برسند. رانندگی به بدترین حالت خود می رسد. چند 

تصادف را رد می کند. مسافر خوشــحال است که سالم به 
منزل رسیده...

حق الناس فقط شامل کارت زدن مردم در اتوبوس نمی شود. 
داشتن کولر و اتوبوس های سالم و تمیز نیز جزو حق الناس 
محسوب می شــود. در اتوبوس های شلوغی که حتی جای 
ایستادن نیست باید وضعیت تهویه مناسب باشد.  اتوبوس ها 
در فصول گرم و سرد سال باید امکانات گرمایشی و سرمایشی 
مناسب داشته باشند.برای رفتار و گفتار بهتر رانندگان  باید 
کالس طرز برخورد صحیح با مسافران، برای رانندگان توسط 
شرکت اتوبوس رانی برگزار شــود. همچنین باید وضعیت 
رانندگی و اعتیاد رانندگان هراز چندگاه بررسی شود. گویی 
برخی از آنها رانندگی با اتوبوس را با ماشین شخصی اشتباه 
می گیرند.در خطوط شلوغ باید تعداد اتوبوس ها را بیشتر کرد 
که باعث اتالف وقت مســافران در ایستگاه ها، نشود. بیایید 
شعار »از آوردن وسیله شخصی خودداری کرده و از وسیله 

همگانی استفاده کنید.« را به حقیقت تبدیل کنیم.

سختی های سفر با اتوبوس های شهری؛

حق الناسی که رعایت نمی شود

درشهر گردش کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، 
در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است برای آنکه 
در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح گرفته 
تا گالری های عکس و نقاشــی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

 رونمایــی از منظومــه »خــاک و 
خون«

زمان: یک شنبه ۱ مرداد- ساعت ۱۰ صبح
مکان: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

زاینده رود

+  اصفهان

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل عملیات اجرایی خیابان
 محله دنارت

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان اظهارکرد: عملیات عمرانی خیابان 
سازی خیابان محله دنارت به منظور ارتقای کیفی محله و تسهیل 
در عبور و مرور شهروندان در دستور کار قرار گرفت.منصور نجفی 
افزود: عملیات اجرایی این خیابان به طول ۳۰۰ متر و عرض ۳۶ متر 
و با اعتبار ۵ میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال تکمیل شد.مدیر منطقه ۶ 
شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: منطقه 
۶ برای اولین بار در بین مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان زمین 
ورزشی روباز بوستان شهدای شــهرداری را کف پوش کرد.نجفی 
هدف از اجرای این پروژه را به حداقل رساندن آسیب های ورزشی 
ورزشکاران دانست و ادامه داد: این پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال 

برای ارائه تسهیالت بیشتر به شهروندان اجرا شد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبرداد:

روکش آسفالت بیش از ۳۰ هزار متر 
مربع از معابر منطقه ۹

شهرداری منطقه ۹ اصفهان در ســال جاری به منظور تسهیل در 
عبور و مرور شــهروندان اقدامات متنوعی همچون مناسب سازی 
معابر، جدول گذاری و عملیات آسفالت را در دستور کار خود قرار 
داده است.ســیدعباس روحانی، مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
در این باره اظهار کرد: عملیات آســفالت معابر اصلی و فرعی شهر 
با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و رســیدن به استانداردهای 
مطلوب شهری در  دست اجراست. وی با اشاره به اینکه در ۳ ماه اول 
سال جاری بیش از ۳۰ هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی منطقه 
آسفالت تراشی و روکش آسفالت شده اســت، افزود: برای اجرای 
این پروژه نیز ۳۰۰۰ تن آسفالت پخش شده است. مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان عنوان کرد: همچنین 7۰۰۰ متر مربع از معابر 
فرعی لکه گیری، ۵۰۰۰ مترمربع زیرسازی معابر و ۴۰۰ مترمربع 

زیرسازی و آسفالت انجام شده است.
روحانی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه گفــت: پروژه احداث 
پارکینگ جنب بوستان جنت در خیابان آتشگاه با مساحت ۱۶۰۰ 

مترمربع در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه این پارکینگ نیز ظرفیت پارک ۲۹ خودرو 
و ظرفیت پارک ۲ خودرو ویژه معلــوالن را دارد، گفت: این پروژه 

تاکنون 7۰ درصد پیشرفت داشته است.

اصفهان در قاب تصویر

همایش بزرگ دوچرخه سواری

بازدید شهردار اصفهان از عملیات اجرایی پروژه مترو-ایستگاه 
جشن افتتاح پروژه پارک کوهستانی کوهسارنجف آبادمیدان انقالب

نخستین دوره مســابقات بازی های رایانه ای مراکز فرهنگی 
استان اصفهان )جام والیت(
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3. تنفس عمیق، اضطراب را فرو می نشاند
اگر در شرایط پر استرسی هســتید، ممکن است 
متوجه تنفس کم عمق و تنفس دهانی خود شده 
باشید. متاســفانه، افراد بالغ زیادی در تمام اوقات 
تنفس کم عمق دارند، تا جایی که در طوالنی مدت 
تنفس شکمی را از یاد می برند و مانند زمان کودکی 
تنفس می کنند. این تنفس کم عمق دائمی، شرایط 
استرسی بدنی را تشدید کرده و درنتیجه بدن را به 

احساس استرس وا می دارد.
زمانی که یاد بگیرید هر روز تنفس عمیق )تنفس از 
راه دیافراگم شکمی( داشته باشید، استرس عمومی 
بدن را کاهش داده و به فواید دیگر ناشی از آن مثل 
کاهش فشــار خون و ضربان قلب دست می یابید. 
تخمین زده شده که 70درصد از سموم و ضایعات 
بدن از طریق دستگاه تنفسی خارج می شود؛ پس از 

هم اکنون تنفس عمیق را شروع کنید!
پیشنهاد می شود در بخشــی از برنامه هر روزتان 
20 تا 30 دقیقه در روز تمرین تنفس عمیق کنید. 
بدن در پاسخ به این تنفس عمیق آرامش می یابد. 
 عالوه بر تالش برای کاهش اســترس که ســبب 
انضباط فکری-روحی می شــود، تمریناتی مانند 
تای چی، یوگا و تمرینات فکری تمرکزی، همگی به 
بهبود تنفس صحیح در زندگی روزمره تان کمک 

می کنند.
برای انجام کارهای خیر داوطلب شــوید. این کار 
برای بهبود تمرکز و کاهش اضطراب و اســترس 
شگفت انگیز است و در عین حال  اعتماد به نفستان 

را افزایش می دهد.
4. برای کاهش اضطــراب از گیاهان کمک 

بگیرید
سنبل کوهی که گاهی به عنوان »مسکن طبیعی« 
شــناخته می شــود، برای تنظیم سیستم عصبی 
استفاده شده و تنش، کج خلقی، خستگی عصبی 
و استرس و اضطراب قرن حاضر را کاهش می دهد. 
البته ســنبل کوهی به عنوان یک داروی مسکن، 
اعتیادآور نیســت و بی خوابی را غیر از سســتی 
صبحگاهی برطرف می کند که اغلب این سستی 
و بی حالی مربوط به وابستگی به تجویز داروهای 

خواب آور است.
دانه شــیزاندرا هزاران ســال اســت که در چین 
به عنوان داروی »احســاس حیات بخش زندگی« 
شناخته شده و باعث افزایش تحمل بدنی و تمرکز 
فکری می شــود؛ همزمان آرامــش بخش بوده و 

ناراحتی را نیز برطرف می کند.
 این گیاهــان را به هیــچ وجه به شــکل چای یا 
کپسول قبل از خواب اســتفاده نکنید. بسیاری از 
 بیماران از این اکســیر قوی آرامبخش نتایج عالی 

گرفته اند.

گوناگون

چگونه یک سفر بدون 
استرس داشته باشیم؟)2(

لبخندک

در اتوبوس نشسته  بودم و خانم کنار دستی 
که معلوم بود خیلی اهل ســفر نیست و توی 
راه خوابش نمی برد، داشــت یکریز برایم از 

خاطرات و تجربیات زندگی اش می گفت. 
همین تازگی ها دخترش را شوهر داده بود و حاال هم داشت به سراغ 
تازه عروس و دامــاد می رفت. از تعریف های مــادر عروس این طور 
بر می آمد که داماد باید آدم موجهی باشــد و عروس خانم به خوب 
کسی بله گفته اســت؛ اما خانم مدام تاکید داشــت که یکی از این 
خواستگارهایی که برای دخترم می آمد برای آباد کردن یک فامیل 
کافی بود؛ اما خب از قدیم گفته اند که پیشانی، من را کجا می نشانی 

و وقتی قسمت باشد دهان همه بسته می شود. 
همین جمله خانم من را به فکر فرو برد که دور و بری های ما روی چه 
حسابی به بعضی از این خواستگارهای خیلی خوب از دید بقیه جواب 
منفی داده و بنا به نظر تحلیلگران لگد محکمی به بخت خودشــان 

زده اند. نتیجه، این نوشته ای است که می خوانید.
آن 35 نفر

 دامــاد آدم تحصیل کرده ای بــود. خانواده تحصیل کــرده ای هم 
داشت. روزی که برای خواستگاری آمده بودند تقریبا همه یکدیگر 
را دکترجان خطاب می کردند و برای همین خیلی ســخت بود که 

بفهمیم االن دقیقا چه کسی دارد چه کسی را صدا می کند.
تا جایی که ما فهمیدیم لحن گفتــن کلمه دکتر معلوم می کرد که 
منظور کدام یک از اعضای فامیل است. دکتر که اینجا منظور همان 
خواستگار است، از آن موارد همه چی تمام بود. برای همین قرار شد 
که برویم و چند جلسه ای با هم صحبت کنیم؛ اما زهی خیال باطل 
چون عوض دیالوگ فقط باید یک گوشه می نشستم و مونولوگ های 
طوالنی دکتر را گوش می دادم؛ آن هم راجع به 35 مورد خواستگاری 
دکتر که نتیجه نداده بود. به نظــرم دکتر با تعریف کردن این موارد 
می خواست به من گوشــزد کند که اگر یکی از این عیب و ایرادها را 
دارم خودم کتبا اقرار کنم و بی سر و صدا از زمین بازی بیرون بروم. 
من هم که آدم صبوری هســتم چهار  پنج جلسه ای گوش کردم و 
حتی جزوه برداشتم و بعد باالخره یک روز که دیگر جانم داشت به لب 
می رسید گفتم: »دکتر میون کلومتون، تو رو خدا از من یه داستان 
 خوب برای نفر بعدی تعریف کنید!« به این ترتیب دکتر رفت و من نفر

 سی و ششم شدم.

باغ 
کاغذی

کتاب های »بچه های حاج قاسم« و »نگاه پرباران« از سوی نشر               
فاتحان تجدید چاپ شــد.کتاب »بچه های حاج قاسم« نوشته 
افسر فاضلی  شهربابکی، روایتی مستند از زندگی سردار حسین 

معروفی، از جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس است.
سردار معروفی در سال 1367 و چهار روز پس از پذیرش قطعنامه 
598 شورای امنیت در شلمچه به اسارت نیروهای بعثی درآمد 
و به مدت بیست وشش ماه در زندان های رژیم بعثت به سر برد؛ 
همچنین چاپ دوم کتاب »نگاه پرباران« با ویرایش جدید از سوی 

این نشر روانه بازار کتاب شد.»نگاه پرباران«، 549 روایت کوتاه را 
در بر گرفته و در هشت فصل تدوین شده است.  برخی از عنوان 
های هشت گانه کتاب  عبارت است از: »عشق مرز ندارد؛ حضور 
زنان در جنگ«، »آتش در گلستان؛ زنان در نخستین روزهای 
دفاع مقدس«، »آرزوی آواره؛ آوارگی زنان در هشت سال جنگ«، 
»دســت های پرمهر؛ زنان در پشتیبانی از جنگ«، »می خواهم 
کنارت باشم؛ همراهی زنان با مردان رزمنده«، »چشم هایم برای 

تو؛ مادران و همسران شهدا«. 

بچه های حاج قاسم

با اجازه بزرگ ترها، نه!

سایت جهانی یونســکو به معرفی مناطق و جاذبه هایی 
پرداخته اســت که دارای زیبایی های خاصی هستند. به 
نقل از سایت فرانسوی »هنر«، این ســایت به زیباترین 

مناطق ثبت شده توسط یونسکو می پردازد.
1. جزیره آزادی: نام جزیــره ای در نیویورک، واقع در 
ایاالت متحده آمریکاســت که در دهانه رود » هادسن« 
قرار دارد و بیشــتر به عنوان محل قرارگیری مجســمه 
آزادی شــناخته می شــود و دارای مســاحت14/717 
جریب )59/560مترمربع( است. این جزیره گردشگران، 
مهاجران و آمریکایی های بسیاری را جذب خود می کند.

لباس مجســمه به طرز لباس های روم باســتان است و 
تاجش دارای 7 دندانه سمبلی از 7 دریا در جهان است. 
در دست چپش یک لوح قرار دارد که روی آن با حروف و 
اعداد رومی  نوشته شده است: 4 جوالی 1776، یعنی روز 
استقالل آمریکا از انگلیس. در دست راست مجسمه نیز 
یک مشعل فروزان قرار دارد. این مکان یک میراث جهانی 

یونسکو در آمریکاست.
2. خانه اپرای ســیدنی:یکی از مکان هایی است که 

موســیقی های متنوع و زیبایی در آنجا برگزار می شوند. 
خانه اپرای ســیدنی یکی از متمایزتریــن بناهای قرن 
بیستم از لحاظ هنر معماری به شمار می رود که در شهر 
 ساحلی سیدنی و در ایالت نیو سات ولز کشور استرالیا قرار

 دارد.
خانه اپرای شهر سیدنی در حال حاضر یکی از مهم ترین 
اماکن توریستی در کشور استرالیا به شمار می رود. پوسته 
حلزونی شــکل اپرا هاوش شــامل میلیون ها تکه سنگ 

گرانیت است.
3. کلیسای دومو: کلیسای اصلی شهر میالن، »دومو« 
نام دارد که تاریخ گذشته این شــهر را به جهانیان نشان 

می دهد.
این کلیسا در سال 1064 ساخته شد و نمای آن از مرمر 
خاکستری و سفید است. در پوشش سقف و گنبدهای آن 
از نقش و نگارهای طالیی و رنگارنگ کار شده است. بعد از 
آتش سوزی که در سال 1595 در کلیسای دومو رخ داد، 
هنرمندان و معماران ایتالیایی از تمام نقاط برای بازسازی 

و تزئین دوباره این کلیسا بسیج شدند.

مکان های  ثبت شده جذاب در دنیا توسط یونسکو
دانستنی ها

حرف حساب

به یاد می آوری چهره کســی که صدایش را از 
یاد برده ای...

 »صدای کسی را می شنوی که چهره اش را از 
یاد برده ای و چهره کسی را به یاد می آوری که 
صدایش را فراموش کرده ای! زندگی آدم را در 
کنجی گیر می اندازد، درختی سرشار از اسرار 
برگ هایش را فرو می ریزد. کار پیش پا افتاده ای 
که انجــام داده ای بــه جادویــی خارق العاده 
بدل می شــود و ناگهان هدفی پیش رویت رخ 

می نماید...

»تفریحگاه خانوادگی«
یکتا کوپان

جدول شماره 2191

افقی
1- فیلمی بــه کارگردانــی آلن پارکر - شــتر 

بی کوهان
2- مخزن قوه برق - اسباب خانه - بازگشتن

3- پیامبر - جنگ انگلیس ها و روس ها با ناپلئون 
که به نبرد ملل شهرت دارد

4- بیماری سگ - ابر سفید - راهی درون کوه 
5-  بوی پشم ســوخته - ایالتی در شمال هند- 

زجاج
6- کوچک تر و زیر دست - اسکنه نجاری - ناشنوا

7- لیکن - بدبختی و بیچارگی - از جزایر جنوب 
کشورمان 

8- خدای هندی - فیلم واقعی - فالنی 
9- پاک و اصیل بودن - کمک رسانی - لغزنده 

10- ضمیر انگلیســی - از آالت موسیقی شبیه 
تار - رشد و نمو

11- چکاندنی سالح - تلخ شدن - اسب آذری
12- تکرار شــده - بد گمان و ترســو - چپاول و 

غارت 
13- بازیگر نقش زلیخا - نژاد سفید

14- ستون خیمه - صدای گربه - فرشته موکل 
روی زمین

15- کوچک تریــن واحد گفتاری - از شــعرای 
نامی ایران در قرن هشــتم که در قصیده و غزل 

استاد بود.
عمودی

1- اثری به قلم پیر لوییس - تنبیه بدنی
2- شریک - قهرمان داستان خوشه های خشم، 

اثر جان اشتاین بک - روبالشی
3- بسیار بزرگ - ویرگول - بزرگواری ها 

4- پسوند شــباهت - تنها و یگانه - درآمد اندک 
ولی مستمر 

5- واگن های مسافری - زمستان - بدخو و اخمو
6- تابلویی از اوژن دالکروا، نقاش فرانسوی - میوه 

پاییزی - راسو 
7- پروردگار من - هر چیز گستردنی مثل فرش- 

خط برجسته
8- خیس و مرطوب - کوچک ترین ذره هر ماده- 

واسطه احضار ارواح
9- دلربــا و جــذاب - پارچه ابریشــمی - نوعی 

دوش انداز 
10- از رودهای روسیه - بدی - خانه غم و اندوه 

11-  دختر پدر از دست داده - بعید - گل نومیدی 
12- تالش برای پنهان کردن چیزی ناخوشایند- 

غول خیالی برف ها - من و تو 
13- شوهر خواهر- کفش الســتیکی - بانگ و 

فریاد
14- راغب - ادویه هندی - خیزابه های دریا

15- جیوه و ســیماب - اثری از شیخ نجم الدین 
رازی، عارف ایرانی.
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 سفر ۴ هزار کیلومتری 
ماهی های رودخانه آدامز

رودخانه آدامز در کانادا قرار دارد که در اواســط ماه اکتبر میلیون ها ماهی 
سالمون از آن عبور کرده و در نزدیکی دهانه رودخانه برای تولیدمثل جمع 
می شوند. این پدیده هر چهار ســال یکبار اتفاق می افتد. حدود 10 تا 15 
میلیون ماهی در رودخانه فریزر و تامپســون نبرد می کنند تا به رودخانه 
12 کیلومتری آدامز برسند و پس از طی مسیر 4 هزار کیلومتری متوقف 
می شوند و در آنجا تخم ریزی کرده و می میرند. این ماهی ها از محل تولد 
خود به رود تامپسون جنوبی و سپس رود فریزر می روند و وارد اقیانوس آرام 
می شوند. آنها سه سال در اقیانوس می مانند و مسیرشان را در جریان های 
آالسکا و جزایر الوطه دنبال می کنند. سپس مسیر خود را به سوی رودخانه 
آدامز از ســر می گیرند و 4 هزار کیلومتر ســفر می کننــد. دراین مرحله 
تعداد آنها به 2 میلیون کاهش 

می یابد.
آنها ســفر خــود را در 17 روز 
انجام می دهند و باور نکردنی 
اســت اگــر بگوییــم در این 
دوره غــذا نمی خورنــد و در 
عــوض از چربی هایــی که از 
تابستان قبل در تنگه جورجیا 
 ذخیره کرده بودند اســتفاده

 می کنند.

 آغاز سفر ۶ ساله
 یک قایق متفاوت از پاریس

این قایق به صفحات خورشــیدی مجهز اســت که انرژی مورد نیازش را 
تامین می کند. طراحان این قایق امیدوارند که این فناوری به عنوان مدلی 
ارزشمند برای توسعه شبکه های حمل و نقل غیرآالینده در آینده مد نظر 

قرار گیرد.
این قایق Energy Observer نام دارد و نه تنها به صفحات خورشیدی 
مجهز است بلکه توربین های بادی و سیستم ســلول سوختی هیدروژنی 
نیز دارد که انرژی کلی مورد نیاز در ســفر 6 ســاله را تامین می کند. قایق 
Energy Observer با هزینه ای حدود 5/25میلیون دالر ساخته شده 
و چند روز پیش  سفر خود را آغاز کرده و روانه اقیانوس اطلس شده است.

قایق 30/5 متر طول داشته و به سبک و سیاق ایده های خالقانه آینده نگر 
ساخته شده اســت. اتکا به نور 
خورشید و جریان باد در طول 
روز و استفاده از ذخیره انرژی 
در سیســتم ســلول سوختی 
هیدروژنــی در شــب امکان 
حرکت پایدار را برای آن فراهم 
می کند.  جالب اینجاست که 
این قایق از آب دریا برای تولید 
هیدروژن مورد نیاز در سلول 

سوختی استفاده می کند.

 ندا
 شاه نوری

امور پیمان های  شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری دعوت می شود تا از تاریخ 1396/04/31 الی 1396/05/05 با واریز مبلغ 400/000 
ریال برای پروژه ذیل به شماره 2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( و دریافت اسناد و مشخصات فنی پروژه 
و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل 
پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1396/05/17 می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: خرید و حمل 22/000 قطعه جدول پیش ساخته پرسی بتنی جهت شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان

مبلغ برآورد اولیه: 2/244/000/000 ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 113/000/000 ریال

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
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