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مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت:

صفحه8

حجاج، اطالعات و فیلم های غیرضروری گوشی خود را پاک کنند

برگزاری مسابقات کشوری هندبال 
ساحلی در اصفهان 10

ادامه در صفحه 11

رییس شورای شهر اصفهان تاکیدکرد:

 اجرای طرح ۹ماده ای 
تنها راه احیای زاینده رود

خاموشی نداریم

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان می گوید مصرف 
برق اصفهان در مرز کنترل است؛

3

افتتاح 30کيلومتر از آزادراه شرق 
اصفهان تا آبان ماه امسال

11

پيش بينی بهره برداری و تکميل بيش از 3
۴۵00 پروژه استانی در سال جاری

متخصصان و فعاالن اجتماعی، نگران عبور مترو از خط قرمز شهر هستند؛
حبس ابد چـهـاربـاغ؟!

 تجليل از ۴0 امامزاده عظيم الشأن 
در استان اصفهان 4

رییس شورای شــهر اصفهان در جلســه علنی روز گذشته شورای 
شهر اصفهان با تاکید بر عملی شدن قول رییس جمهوری مبنی بر 
جاری بودن آب در حوضه زاینده رود گفت:رییس جمهور در سفرهای خود 
به اصفهان این وعده را دادند و با توجه به مشکالت زیست محیطی اصفهان 

باید این طرح هرچه سریع تر عملی شود...

11

9

ویژه )ادبیات(

شاعری در والیت عشق

  قطره ای از دریای عرفان؛  شرح مقامات صوفيه

  راهی بر قاف؛     سخنی بر منطق الطير عطار

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛ زقوم
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تغییر میثاق نامه به سوگندنامه برای شهردار جدید!
محمد علیخانی منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران گفت: در جلسه روز شنبه 
منتخبین پنجمین دوره شورای شهر، شهردار آینده تهران متعهد به سوگندنامه خواهد شد و 

همانند رییس جمهور مراسم تحلیف را به جا می آورد.

يادداشت

بین الملل

پلیس آلمان: 

 تروریست هامبورگ
یک اماراتی است

پلیس آلمان اعالم کرد عامل کشته و زخمی شدن هفت 
تن در هامبورگ، یک اماراتی است.

این تروریست 26 ســاله اماراتی، عصر جمعه با چاقو به 
فروشگاهی در هامبورگ حمله کرد، یک نفر را کشت و 
شش تن را زخمی کرد. پلیس آلمان، از افشای جزئیات 
بیشتری از این عملیات خودداری و تنها به اعالم تکذیب 
ســعودی بودن این قاتل اکتفا کرد.پیش از این، روزنامه 
تاگس اشــپیگل آلمان اعالم کرده بود کــه عامل این 

جنایت، مردی عربستانی است.

ارسال 180 کامیون تسلیحات 
نظامی آمریکا به سوریه

بیش از 180 کامیون شامل تســلیحات ارسالی آمریکا 
هفته گذشته وارد استان حسکه در شمال این کشور شد.
خبرگزاری آناتولــی گزارش داد حــدود 100 کامیون 
تجهیزات نظامی و مهمات، شــنبه گذشته وارد استان 
حسکه شد. تســلیحات ارســالی آمریکا برای عملیات 
آزادســازی رقه از کنترل گروهک تروریستی داعش در 
اختیار جنگجویان ائتالف »نیروهای سوریه دموکراتیک« 
قرار می گیرد. اما گفته شده 80 کامیون دیگر، پنجشنبه 
گذشته از طریق نوار مرزی عراق و سوریه به این استان 
رسیده است. به گزارش آناتولی، ائتالف آمریکا از پنجم 
ژوئن گذشــته و تا 17 ژوئیه جاری حدود 629 محموله 
نظامی برای گروه های مســلح کرد در ســوریه ارسال 

کرده است.

پیشنهاد نتانیاهو به عباس برای 
تبادل شهرک ها

به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به منظور دستیابی به 
توافق نهایی با تشــکیالت خودگردان فلسطین، طرح 
جدید خود مبنی بر تبادل شهرک های یهودی احداث 
شده روی کرانه باختری با شهرک های عربی فلسطین 
اشغالی را ارائه و آن را به دو مقام آمریکایی پیشنهاد کرد.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که آویگدور لیبرمن 
وزیر جنگ اسرائیل این طرح را چند سال پیش مطرح کرد 
و با مخالفت تشکیالت رام ا... و رهبران عربی و فلسطینی 

در فلسطین اشغالی مواجه شد.

العوامیه در واقع شهرکی است در شمال شرق عربستان و در 
استان القطیف که به خلیج فارس مشرف بوده و فاصله کمی با 
بحرین دارد. وجود نفت در این مناطق باعث شده تا بر اهمیت 

راهبردی آن افزوده شود. 
عالوه بر این، به دلیل شیعه بودن اکثر مردم العوامیه و واگرایی 
نسبی از حکومت سعودی، ریاض همواره با حساسیت به آن 

نگریسته است.

اینکه شیخ شهید نمر که دو ســال قبل توسط رژیم سعودی 
اعدام شد، اهل العوامیه بود، زنگ خطر را برای ریاض با شدت 

بیشتری به صدا درآورده است.
در شهرک العوامیه، آنجا که عربستان بیشتر احساس تهدید 
می کند، منطقه المســوره اســت. اوایل بهمن ماه 95 رژیم 
عربستان سعودی مردم المسوره را به تخریب خانه ها و اخراج 
آنها از این منطقه تهدید کرد. همــان روزها مردم العوامیه با 

نصب چادرهایی در المسوره، همراهی خود با مردم این منطقه 
را فریاد زدند تا مانع از اقدام عملی نیروهای امنیتی عربستان 
شــوند. پس از مدتی کش وقــوس و ســرکوب های موقتی، 
درنهایت نیروهای امنیتی عربســتان در اردیبهشت ماه سال 
جاری العوامیه را تحت محاصره قرار داده و به سرکوب مردم و 
تخریب خانه ها پرداختند. هجوم وحشیانه به منطقه المسوره 
محدود نشد و سایر مناطق از جمله الدایره، شکرا...، کربال و... 

را نیز دربرگرفت. 
ســوزاندن مراکز تهیه کننده اقالم مورد نیــاز مردم، در کنار 
تخریب منازل و حمله به جوانان معترض، بیشتر از دو ماه است 
که در دستور کار نیروهای امنیتی عربستان قرار دارد. سوزاندن 
بزرگ ترین نانوایی العوامیه در کنار محدودیت های اقتصادی 
دیگر، زندگی را بر مردم آن ســخت کرده است. حتی برخی 
خبرها از ســرقت اماکن تجاری این منطقه حکایت می کند. 
مدارس مورد هجوم قرار می گیرند و از ورود اهالی شــهر که 

بیرون از العوامیه هستند، جلوگیری می شود.
بهانه عربســتان برای چنین حمالت وحشــیانه ای به مردم 
العوامیه، قانون شکنی برخی افراد است. ریاض می گوید برخی 
از شهروندان العوامیه با قانون شــکنی، رفتارهای تروریستی 
داشــته اند. با فرض اینکه این ادعا )که البته همیشه از سوی 
حکومت سعودی مطرح می شد( درســت است، باید پرسید 
آیا مجازاتی که آل ســعود در نظر گرفته، با جرمی که مدعی 
است صورت گرفته، هم  خوانی دارد؟ در کجای دنیا یک شهر 
را تخریب می کنند به بهانه  اینکه یک گروه یا چند شهروند آن 

شهر مرتکب جرم شده اند؟!
سال قبل، یک فایل صوتی از سفیر سابق و جنجالی عربستان 
در عراق، ثامر السهبان، منتشر شــد که از ضرورت تخریب و 
نسل کشی در العوامیه سخن می گفت. فارغ از صحت و سقم 
آن فایل، واقعیت این است که عربستان اکنون به دنبال تحقق 
این ایده است که العوامیه باید سرکوب شود چرا که شیعیانش 

با ریاض همراه نیستند!

عکس روز يادداشتيادداشت

شکنجه کودکان در زندان  امارات 
در بخش اشغالی یمن

اخبار

پیام توییتری ظریف به آمریکا
وزیر امور خارجه در واکنــش به اظهارات مداخلــه جویانه آمریکا 
درخصوص برجام با بیان اینکه ایران بر خالف آمریکا به روح و متن 
برجام پایبند بوده اســت، تاکید کرد: لفاظی هــا و اقدامات آمریکا 

نشان دهنده سوء نیت اوست. 
محمدجواد ظریف در صفحه شــخصی توئیتر خود نوشت: »درباره 
هر کلمه برجام با دقت مذاکره شده است. ایران موشک هایی تولید 
نمی کند که برای توانایی حمل سالح هسته ای طراحی شده باشند. 
وی افزود: ایران ســالح هســته ای تولید نمی کند و نخواهد کرد 
بنابراین اصوال نمی تواند چیزی تولید کند که برای حمل آنها )سالح 

هسته ای( طراحی شده باشد.

نیروی دريايی سپاه اعالم کرد:

تکرار اقدام تحریک آمیز و 
غیرحرفه ای آمریکا در خلیج فارس

روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطقه  چهارم نیروی دریایی سپاه، 
از تکرار اقدام تحریک آمیز و غیرحرفه ای آمریکایی ها طی یک هفته 

گذشته در خلیج فارس خبر داد. 
روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطقه  چهارم نیروی دریایی سپاه در 
اطالعیه ای اعالم کرد: با گذشت چند روز از اقدام تحریک آمیز یک 
رزم ناو آمریکایی در شمال خلیج فارس که با شلیک دو گلوله  هوایی 
برابر شناور گشتی نیروی دریایی سپاه صورت پذیرفت، شناورهای 
آمریکایی این بــار در منطقه  میانی خلیج فارس اقدام مشــابهی را 

مرتکب شدند.
این اطالعیه می افزاید: در ســاعت ۴ بعد از ظهــر جمعه )6 مرداد( 
ناو هواپیمابر »نیمیتز« و رزم نــاو همراهش در حالی که تحت رصد 
و رهگیری ناوچه های موشک انداز »ناوتیپ ذوالفقار منطقه  چهارم 
نیروی دریایی سپاه« قرار داشتند، در محدوده  نفتی-گازی »رسالت« 

اقدام به پرواز »بالگرد« و نزدیک شدن به شناورهای سپاه کردند. 
در این اطالعیه با اشاره به هوشمندی و هوشیاری رزمندگان نیروی 
دریایی سپاه تصریح شده است: آمریکایی ها با حرکتی تحریک آمیز 
و غیرحرفه ای، با اخطار به شناورهای ناوتیپ ذوالفقار به پرتاب منور 
مبادرت ورزیدند؛ اما رزمندگان اسالم بدون اعتنا به رفتار نامتعارف 
و غیرمعمول شناورهای آمریکایی، ماموریت خود را در منطقه دنبال 

کرده و در ادامه  ناو هواپیمابر و رزم ناو همراه منطقه را ترک کردند.

 ویزای تیم دیپلماتیک ایرانی
برای اعزام به عربستان صادر شد

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس از 
صدور ویزای تیم 10نفره دیپلماتیک ایرانی برای اعزام به عربستان 

سعودی خبر داد. 
کمال دهقانی فیروزآبادی با اعالم خبر صــدور ویزای تیم 10نفره 
دیپلماتیک ایرانی برای اعزام به عربســتان، گفــت: باالخره بعد از 
تالش های بسیار وزارت امور خارجه و برخی رایزنی ها، ویزای این تیم 
صادر شد. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی بر 
همین اساس تصریح کرد: تیم ده نفره دیپلماتیک ایرانی به عربستان 

اعزام می شوند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه با صــدور ویزای تیم دیپلماتیک ایران 
صرفا بخشــی از تقاضای ما انجام شــده، عنوان کرد: این به معنای 
برطرف شدن تمامی مشکالت نیست لذا از دولت عربستان سعودی 
انتظار داریم به سایر تعهدات خود در زمان برگزاری مراسم حج نیز 

عمل کند. 
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی، در پایان درخصوص وظایف این تیم 10نفره دیپلماتیک 
خاطرنشان کرد: این افراد به علم عدم وجود سفارت یا کنسولگری 
در عربستان، رابطین کنسولی و حقوقی جمهوری اسالمی با دولت 
سعودی به شمار می روند و برای پشتیبانی از حقوق شهروندان در 
عربستان حضور می یابند که اگر مشکلی برای هریک از حجاج ایرانی 
پیش آمد، کانال دیگری برای ارتباط با دولت سعودی بجز کارگزاران 

حج سازمان حج و زیارت وجود داشته باشد.

»آمازون« بابت نقض تحریم ایران 
جریمه می شود

شرکت آمازون اعالم کرد: وزارتخانه های بازرگانی و خزانه داری دولت 
آمریکا در حال تحقیق در مورد فروش های مرتبط با ایران این شرکت 

هستند و آمازون ممکن است با جریمه هایی مواجه شود.
بر اساس تحقیقات فدرال در مورد نقض احتمالی تحریم های آمریکا 
علیه ایران، شرکت آمازون اذعان کرده که حداقل به یک نفر که در 
لیست سیاه دولت آمریکا در مورد افراد و نهادهای مرتبط با تروریسم 

قرار داشته، کاالی مصرفی فروخته است.
شرکت آمازون در گزارش ماه فوریه خود نیز فروش 1300 دالر کاال به 
یک فرد مرتبط با ایران و تحت تحریم دولت آمریکا را اعالم کرده بود. 
آمازون گفته به ارائه خدمات به مشتریان مشکل ساز مرتبط با ایران 

خود پایان داده است.

دیدگاه

یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه قالیباف نمی خواهد 
صریح و آشکارا عدول خود از اصولگرایان را مطرح کند، 
گفت: این موضوع تحــت عنــوان نواصولگرایی مطرح 
می شــود اما می خواهد اعالم کند که اصولگرایان سنتی 

دیگر جوابگوی جامعه نیستند.
حجت االسالم محسن  غرویان، درباره بحث نواصولگرایی 
که با هدف تغییر در کنش جریان اصولگرایی مطرح شده 
اســت، گفت: اصطالح اصولگرایی و اصالح طلبی قبل از 
اعتدال گرایی مطرح بود و اعتدال را آقای روحانی از چهار 
سال قبل مطرح کردند و به نظر من مسئله اعتدال گرایی 
نشان دهنده این بود که اصولگرایی و اصالح طلبی مفهوم 
و کارکرد سیاســی و فرهنگی خود را از دســت داده و 

اعتدال گرایی آمده و جای آن را پر کرده است.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه مفهوم پیشنهاد 
نواصولگرایی نشانه ای از آن اســت که اصولگرایی دچار 
ابهام و اضمحالل شده است، ادامه داد: برخی اصولگرایان 
خودشان هنوز نمی دانند اصولگرایی یعنی چه و در درون 
خود دچار تشتت آرا شده اند و مسئله جمنا این موضوع را 

به خوبی نشان داد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، از ارائه طرح »پاسخ به اقدامات آمریکا« 

به صحن مجلس تا هفته آینه خبر داد.
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با شــبکه خبر سیما، 
ضمن اشاره به آماده شــدن برای برگزاری نشست فوق 
العاده این کمیســیون درباره تحریم های جدید آمریکا، 
گفت: طرح پاسخ جدی به اقدام نابخردانه کنگره آمریکا 
و تصویب تحریم های جدید علیه ایران را هفته آینده به 

مجلس ارائه می دهیم.
وی افزود: با توجه به اینکه فوریت طرح در صحن علنی 
مجلس به تصویب رسیده است، کلیات طرح را تصویب 
می کنیــم. رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهادهای متعددی 
 به کمیسیون امنیت ملی رسیده اســت که باید بررسی 

شود.
همچنین کمــال دهقانــی فیروزآبــادی نایب رییس 
کمیســیون امنیت ملی نیز از حضــور وزیراطالعات در 
نشست فوق العاده این کمیسیون برای بررسی تحریم های 

جدید آمریکا خبر داد.

غرويان: 

 قالیباف نمی خواهد عدول خود 
از اصولگرایان را مطرح کند

عالءالدين بروجردی تشريح کرد؛

آخرین وضعیت طرح »پاسخ به 
اقدامات آمریکا«

جهانگیری: 

اگر برجام نقص شود، عکس العمل 
تندی نشان خواهیم داد

قاسمی: 

 جمهوری اسالمی اطالعی 
از عامل اسبق FBI ندارد

معاون اول رییــس جمهور در واکنش بــه تصویب طرح 
تحریم های جدید علیه ایران از سوی مجلس نمایندگان 
ایاالت متحده آمریکا تصریح کرد: چنانچه در برجام طرف 
مقابل اقدامی کند که کمیســیون نظارت بر برجام )که 
ریاســت آن بر عهده رییس جمهور است( تشخیص دهد 
آن اقدام خالف برجام است، جمهوری اسالمی ایران حتما 
عکس العمل تندی نشان می دهد. اسحاق جهانگیری صبح 
دیروز در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی، با تاکید بر لزوم توجه به ویژگی های 
جمعیتی کشور خاطرنشان کرد: گفته می شود جامعه ما، 
جامعه ای جوان است و نمی توان در آن متناسب با مطالبات 
غیر جوانان مطالبات را اجرا کرد. جهانگیری درباره مشارکت 
زنان در عرصه های مختلف نیز اظهار کرد: امروز مکررا گفته 
می شود که مشارکت زنان در عرصه های مختلف افزایش 
یافته است. وقتی چنین سخنی مطرح می شود، باید توجه 
داشــت که این جمعیت مطالبات خود را طلب می کنند؛  
بنابراین باید به دنبال تحقق مطالبات این گروه )که بیش 
از نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند( 

رسیدگی شود.

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات سناتور 
جمهوری خواه کنگره آمریکا مبنی بر تعیین سرنوشــت 
عامل اسبق FBI در ایران گفت:فردی به ایران آمده، سپس 
ایران را ترک کرده و رفته است؛ اینکه االن کجاست ما هیچ 

اطالعی نداریم.
بهرام قاسمی ســخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی 
و رســانه ای وزارت امور خارجه، در گفت و گو با دانشجو 
درخصــوص اظهــارات اخیــر »مارکورویو« ســناتور 
جمهوری خواه کنگره آمریکا که مدعی شــد آینده روابط 
ایران وآمریکا به تعیین سرنوشت »باب لوینسون« عامل 
اسبقFBI در ایران بستگی دارد گفت: این فرد یک مقطع 

به ایران سفر داشته و سپس از ایران خارج شده است.
وی ادامه داد: این موضوع را قبل تــر هم اعالم کردیم و از 
زمانی که وی از ایران خارج شــد، هیچ خبری از نامبرده 

نداریم.
قاسمی با بیان اینکه دلیلی برای اطالع ما از سرنوشت هر 
فردی که به ایران ســفر دارد، وجود ندارد گفت: فردی به 
ایران آمده،ســپس ایران را ترک کرده و رفته است؛ اینکه 

االن کجاست ما هیچ اطالعی نداریم.

یک دادگاه آمریکایی، ایران را بــه پرداخت غرامت به قربانیان یک حمله 
تروریستی )که واشنگتن ادعا می کند کار حماس بوده است( محکوم کرد.

یک قاضی فدرال در ایالت واشــنگتن روز پنجشــنبه با صدور حکمی، 
ایران را به پرداخت حدود 209 میلیون دالر به خانواده های قربانیان یک 
حمله تروریســتی در بیت المقدس محکوم کرد. این دادگاه مدعی است 
که نهادهای ایرانی مرتبط با حماس را که از فعالیت های تروریستی این 
سازمان حمایت مالی کرده اند، پیدا کرده است و جمهوری اسالمی ایران باید 
به خانواده های قربانیان این حادثه غرامت پرداخت کند. کریستوفر کوپر، 
قاضی این دادگاه آمریکایی حکم داد که اورا کوهن، همسر سابقش شالوم و 
پنج فرزند آنها به دلیل جراحت های ناشی از بمب گذاری در یک اتوبوس در 
بیت المقدس، مجاز به دریافت غرامت از دولت ایران هستند که مبلغ آن، از 
15/75 تا 39 میلیون دالر خواهد بود. این حادثه در اوت 2003 اتفاق افتاد 

که طی آن 18 تن جان خود را از دست داده و بسیاری نیز زخمی شدند.

به نقل از آسوشیتد پرس، کاخ سفید می گوید دونالد ترامپ  رییس جمهور 
آمریکا، قانون مصوب کنگره را که بر اساس آن تحریم های روسیه، ایران و 
کره شمالی تشدید می شود، امضا می کند. سارا هاکابی سندرز، سخنگوی 
کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد رییس جمهور »نسخه نهایی این قانون 
را ارزیابی کرده و بر مبنای اعمال دیدگاه های مطرح شده در مذاکرات، این 
قانون را تایید می کند و قصد امضای آن را دارد.« این قانون رییس جمهور را 
از لغو تحریم های روسیه بدون دریافت مجوز از کنگره منع می کند. قانون 
مصوب کنگره همچنین تحریم های مالی جدیدی را بر ضد ایران و کره 
شمالی وضع می کند. مسکو با اخراج تعدادی از دیپلمات های آمریکایی و 
تصاحب برخی از ساختمان های متعلق به واشینگتن، به این قانون واکنش 
نشان داده است.این قانون هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای آمریکا 
با اکثریت قاطع آرا تصویب شده است و ترامپ نمی تواند از حق وتوی خود 

برای مقابله با آن استفاده کند.

در يک دادگاه آمريکايی صورت گرفت؛

 محکومیت ایران 
به پرداخت 209میلیون 

دالر غرامت

کاخ سفید:

ترامپ قانون تحریم های 
روسیه، ایران و کره شمالی 

را امضا می کند

آل سعود از جنایت در العوامیه به دنبال چیست؟

انديشکده تبیین: چهارشنبه 20 ارديبهشت ماه 96، نیروهای امنیتی عربستان به العوامیه حمله و آن را محاصره 
کردند. شدت حمالت به اين منطقه به گونه ای است که حتی نظامیان سعودی با توپخانه های خود هم به سوی آن 
شلیک می کنند. اين سرکوب همچنان ادامه دارد و هر چند روز يک بار،خبری در خصوص کشته شدن يا اعدام 

جوانان العوامیه در رسانه ها منتشر می شود. به تازگی حکم اعدام چندين جوان از العوامیه صادر شد.

جیمز ویلرمن روزنامه نگار آمریکایی با انتشار تصویری از زندان مرکزی 
سازمان اطالعات کشور امارات در بندر مکالی یمن، از شکنجه گسترده 
زنان و کودکان توسط نیروهای اطالعاتی و نظامی امارات خبر داده و 

تاکید کرده است که سی آی ای نیز از این زندان استفاده می کند.

واکنشپارلمانبرجام

یکی از اعضای خارجی داعش که گفته می شود اصالتا آفریقایی 
و در ساختار اعضای ارشد داعش است، بارها در سخنانش تاکید 

کرده که جنگ آتی این گروه تروریستی با اروپاست.
به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز، در دوره اخیر تعداد اعضای 
خارجی داعش کاهش یافته اما ســلطه جویی آنها با کنار زدن 
نیروهای محلی و در دست گرفتن زمام امور بعد از شکستشان در 

موصل افزایش یافته است.
یکی از اعضای خارجی داعش که ابواسحاق الفرنسی نام دارد و 

لقب »فرانسوی سیاه پوست« به وی داده  شده، یک شخصیت 
مبهم است که زبان عربی نمی داند و الفاظ رکیکی به زبان می آورد 
و برخی از جمالتش نیز نامفهوم است. به گفته یک منبع محلی 
در اســتان نینوا، براســاس اطالعات اولیه، این فرانسوی یکی 
از فرماندهان برجسته داعش اســت که پست و جایگاهش در 
ساختار داعش در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ اما ظهور وی بر منبر 
نماز جمعه همگان را غافلگیر کرده؛ زیرا به گونه ای ظاهر شد که 
گویی مسئول اول تلعفر است به نحوی که محافظان نقاب دار دور 

او را گرفته بودند.این منبع افزود: فرانسوی سیاه لقبی است که 
ساکنان به دلیل پوست سیاهش به او داده اند و گفته می شود اصالتا 
آفریقایی است. به گفته این منبع، این سیاه پوست بیش از چند بار 

عبارت »جنگ آتی ما در اروپاست« را به زبان آورد.
این منبع گفت: خطیبان داعش در خطبه های خود برخی عبارات 
مبهم را به زبان می آورند که اشاره ای است به اقدام یا موافقت با آغاز 

جنایتی که احتماال در منطقه رخ خواهد داد.
پیشــتر منابع محلی در اســتان نینوا اعالم کردند که داعش 
تغییراتی در ســاختار خود در تلعفر به وجود آورده و به اعضای 

خارجی خود پست های بیشتری داده است.

داعش: جنگ آتی ما در اروپاست
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 نابودی کشاورزی روستاهای نطنز 
با فعالیت معدنی

رییس شورای اسالمی شهرستان نطنز گفت: فعالیت های معدنی 
در نزدیکی برخی روستاها، کشاورزی را به نابودی کشانده است.

غالمرضا علیرحیمی اظهار کرد: متاســفانه در شهرســتان نطنز 
فعالیت های معدنی حیات بعضی از روستاها را به مخاطره انداخته و 

بخش کشاورزی را با ضرر و زیان روبه رو کرده است.
وی تصریح کرد: مشــکالت برخی معادن فقط به تخریب محیط 
زیست محدود نمی شود و عدم وجود مراکزی برای فرآوری سنگ 
در شهرستان موجب خام فروشی سنگ شده که هیچ سودی برای 

مردم شهرستان ندارد.
رییس شورای اسالمی شهرستان نطنز با اشاره به وجود بحران آبی 
در نطنز افزود: الگوی کشت فعلی در شهرستان با وضعیت منابع آبی 
متناسب نیست و کشت میوه های جالیزی و صیفی جات، وضعیت 
آب را بحرانی تر می کند که با توجه به سطح کشت وسیع محصوالت 
مذکور در نطنز باید الگوی کشــت به سمت کشت محصوالت کم 

آب تغییر کند.
وی بیان کرد: با همت جهاد کشاورزی نطنز و برخی دیگر از نهادها، 
کشت گیاهان کم صرف و گیاهان دارویی در منطقه آغاز شده است 
که عالوه بر کاهش مصرف آب، از نظر اقتصادی هم به صرفه بوده و 

ادامه این روند الزم و ضروری است.

خبر

ذره بین

سایپا گرانی پراید، تیبا و تندر۹۰ را ابالغ کرد
شرکت خودروسازی سایپا برای گرانی برخی محصوالت این شرکت با ارسال نامه ای به 
نمایندگی های فروش، خواستار اعمال افزایش قیمت ها شد. بر این اساس خودروهای 
پراید و تیبا حداکثر تا 1/5 درصد و تندر 90 تا 2/5درصد مجاز به افزایش قیمت هستند.

اقدامات غیرقانونی شهرداری 
برای خريد تجهیزات مترو

به گزارش ایمنا؛ شهرداری اصفهان برای خرید خودروی 
نجات مترو ناچــار به اعطای وام ٤ میلیــارد تومانی به 
شرکت مترو شــده اســت در حالی که مطابق با قانون 
شــهرداری اصفهان امکان اعطای وام به هیچ شخص، 
شرکت، سازمان و نهادی را ندارد.صبح دیروز در یکصد 
و هشتاد و هفتمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان الیحه شماره 96/3077/س مبنی بر بازگشت 
وام اعطایی شــهرداری اصفهان به شــرکت مترو برای 
خرید یك دســتگاه خودروی نجــات و تحویل آن به 
سازمان قطار شــهری قرائت شــد.در متن توضیحات 
این الیحه به وضوح عنوان شده که با وجود غیر قانونی 
بودن این الیحه الزم است مصوبه شورای اسالمی شهر 
را اخذ کند. به همین علت این الیحه با وجود غیر قانونی 
بودن برای رای گیری در یکی از آخرین جلسات شورای 
اسالمی شــهر قرائت شده است.شــعرباف، مدیرعامل 
سازمان قطار شــهري اصفهان که برای توضیح در این 
باره به شورای شهر فراخوانده شده بود، گفت: این وسیله 
آمبوالنس نیست و وجود آن برای افتتاح مترو الزم بود. 
بدون این وسیله در صورتی که مترو از ریل خارج شود 
امکان بازگشت واگن ها به ریل وجود ندارد و تونل مترو 
کامال مسدود می شــود.وی ادامه داد: در سال 93 و 9٤ 
که بخش های ابتدایی مترو افتتاح می شــد، با توجه به 
تحریم های موجود، از آنجایی که قوانین و آیین نامه های 
سازمان قطار شهری دولتی بود، پروسه خرید این وسیله 
برای سازمان قطار شهری بسیار طوالنی و بیش از 30 
درصد گران تر تمام می شــد. به همیــن خاطر تصمیم 
گرفته شد شــهرداری وامی به ارزش ٤ میلیارد تومان 

به شرکت مترو اعطا و آن شرکت اقدام به خرید کند.
شــعرباف تصریح کرد: ایــن وام پرداخت و دســتگاه 
خریداري شده اســت، اما در صورت ورود این مبلغ به 
معادالت، سهم شــهرداری اصفهان از متروی اصفهان 
بیشتر از سهم قانونی می شــود. به همین خاطر این وام 
باید بازگشت داده شود؛ در غیر این صورت مي شد این 

هزینه را در هزینه های شهرداری اصفهان لحاظ کرد.
رضا امیني، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اشاره 
می کند با توجه به رقــم این الیحه که بیــش از چهار 
میلیارد تومان اســت تصویب آن از اختیارات شــورای 

شهر خارج است.
با وجود اینکه اعطای وام توسط سازمان های عمومی و 
شهرداری ها به هر عنوان و به هر شکل ممنوع و خالف 
قانون اســت، نهایتا این موضوع غیر قانونی با 17 رای 

موافق از 19 نفر حاضر مصوب شد!

قیمت انواع لوازم جانبی و ماژول 
سوئیچ و روتر

بازار

TP-LINK MiniG-تی پی لین ک 
BIC Module TL - SM311LS

 1,035,000
ریال

 1,197,000
ریال

قاچاقچی تلفن همراه و فلش بیش از ســه میلیارد ریال در شهرستان 
کاشان جریمه شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت : چند روز پیش 696 
دستگاه گوشی تلفن همراه و ٤50 عدد فلش قاچاق به ارزش بیش از 
سه میلیارد و 535 میلیون ریال از سواری پژو پارس در کاشان کشف 

شد.
غالمرضا صالحی افزود: پس از بررسی پرونده، این محموله قاچاق در 
شعبه ویژه رســیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز اداره تعزیرات کاشان 
عالوه بر جمع آوری کاال به نفع دولت ، قاچاقچی کاال به پرداخت بیش 

از سه میلیارد و 535 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
کاشــان در مرکز ایــران و 220 کیلومتری جنــوب پایتخت  و 200 

کیلومتری مرکز استان اصفهان واقع شده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
26 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی برای اســتفاده از تسهیالت سرمایه 
ثابت و در گردش از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 96 از استان 
اصفهان معرفی شده اند. منصور قماشی اظهار داشت: این مدیریت در 
راستای صدور جواز تاســیس اقدام به بررسی و تایید طرح های صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کرده اســت.وی با بیان اینکه در این مدت تعداد 2۸ 
فقره موافقت اولیه با ظرفیت ۸2 هزار و 2۸5 تن در سال در سطح استان 
صادر شده است، افزود: سرمایه 12 طرح به مبلغ 113250 میلیون ریال 
و سرمایه در گردش 1٤ طرح به مبلغ 1۸2000 میلیون ریال، پیگیری 
مصوبات کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید برای جذب تســهیالت 
سرمایه ثابت برای یك طرح به مبلغ 20 هزار میلیون ریال از اقدامات و 

فعالیت های مدیریت صنایع کشاورزی در تیرماه بوده است.

جريمه سه میلیاردی بر ای 
قاچاقچی تلفن همراه

تسهیالت برای ۲۶طرح 
صنايع تبديلی در اصفهان

تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان  فاطمه کاویانی
یکی از بحــث برانگیزترین مباحث 
اقتصادی چند وقت اخیر بوده است. هر چند مسئوالن بانك 
مرکزی همواره تاکید داشتند تغییر ریال به تومان صرفا تغییر 
واحد پول است و نه اصالح پولی، اما بسیاری عقیده دارند که 
این دو کار باید در زمان مناسب و به همراه هم انجام شوند تا 

بتوان از نتایج مطلوب آن بهره برد.
در حالی که بر اساس بند »ب« ماده )2( الیحه پیشنهادی 
بانك مرکزی این تغییر مطرح نشــد و واحد پول ایران ریال 

اعالم شده بود، در آذرماه سال گذشته هیئت 
دولت در بررسی لوایح بانکی موضوع تبدیل 
واحد پولی از ریال به تومان را مورد بررسی 

قرار داد و سپس تصویب کرد. 
 از ســال 1960 تاکنون اقتصادهای در حال 

توســعه بیش از هفتاد بار اقدام به تغییر واحد 
پولی خود کرده اند. تغییر واحد پولی معموال 
شــامل حذف یك یا چندین صفر از پول 
ملی می شــود؛ اگرچه حذف صفر بیشتر 
اقدامی تکنیکی و اقتصادی به نظر می آید .

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان 
در مورد تغییر واحد پولی  از ریال به تومان  

می گوید: در زمانی که شــرایط تورمی 
حاد و در اصطــالح به وضعیت ابرتورمی 
تبدیل می شود حجم نقدینگی باال و غیر 
مولد در جامعه پدید مــی آید. دولت ها 

در حرکتی سنتی 
به تغییر واحد پول 
ملی خود مبادرت 

می ورزنــد؛ چرا که 
در این شــرایط لحظه به لحظه نــرخ تورم اوج 

گرفته و ارزش پول ملی کاســته می شود و یکی 
از روش های کنترل تنزل ارزش پول ملی، کم 

کردن صفرهای پول است.
ســید کمیل طیبی عنوان کــرد: اولویت 

اصلی بازار پول ما، تغییر واحد پول و یا 
حذف چند صفر نیست؛ این در حالی 

است که اصوال کشــورهایی سعی 
در تغییر واحد پولشــان را دارند 

که شهروندانشان در معامالت 
خود دچار مشکل می شدند و 

در خریدهای روزانه شان مجبور هستند حجم زیادی از پول 
را جا به جا کنند. کشورهای همچون زیمباوه و ونزوئال با تورم 
سه رقمی مواجه بودند و برای حل مشکل نقل و انتقال پول 
مجبور به تغییر واحد پول خود شــدند نه در شرایطی که ما 
بیشتر از معامالت اینترنتی بهره می بریم و تورم در کشور ما 

هیچگاه سه رقمی  نبوده است .
این اقتصاددان با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر 
در کشور شرایط ابرتورمی که الزمه و دلیل تغییر واحد پولی 
است حاکم نیست افزود:پس طبیعتا ضرورتی 
برای تغییر واحد پولی که بیشــتر حرکتی 
ظاهری و اسمی است احساس نمی شود و 
تنها هزینه چاپ پول با واحد جدید برای 

اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمی توان به آینده این 
حرکت خوش بین بود خاطر نشان کرد:  
مطالعات انجام شده در زمینه نتایج تغییر 
واحد پولی نشان می دهد که اگر حذف صفر در 
شرایطی انجام شــود که اصالحات اقتصادی 
ناموثر بوده و یا سیاست های ثبات اقتصادی 
در میانه راه قرار دارند، آنگاه نتایج مطلوبی از 
تغییر واحد پولی به دست نخواهد آمد؛ پس 
فراهم کردن زیرساخت ها و تقویت بنیه 
اقتصادی برای پیشگیری از برگشت 
پذیری تورم و تنــزل ارزش پولی 

بسیار مهم به نظر می رسد.
طیبی با بیان اینکه زمانی 
حذف صفر از 

پول ملی موثر واقع خواهد شــد که حــوزه کالن اقتصاد از 
ثبات برخوردار باشد، تورم در حال کاهش و نرخ ارز با ثبات 
باشــد افزود: بســیاری اعتقاد دارند با حذف صفر و تغییر 
واحد پولی از ریال به تومان ارزش پول ملی افزایش خواهد 
یافت؛ این در حالی اســت که ارزش پول ملی هیچ تغییری 

نخواهد کرد، ممکن است که 
با ارزهای رایج دنیا اختالف 
کمتری پیدا کند اما از لحاظ  
اقتصادی تغییــری نخواهد 
کرد؛ چرا که نرخ برابری ارزها 
اساســا یك موضوع شکلی 
اســت و در محتــوا اتفــاق 

جدیدی نخواهد افتاد.
با تمام این تفاســیر باید در 
نظر داشت اگرچه واحد پولی 
ایران، ریال اســت، اما مردم 
معامالت خود را برپایه تومان 
انجام می دهند. بســیاری از 
آنها در نوشــتن یا خواندن 

صفرها در عملیــات بانکی یا هنگام خوانــدن گزارش های 
اقتصادی در رسانه ها دچار مشکل می شوند. امروزه واحد پول 
ریال نسبت به تومان در زندگی مردم نقش چندانی ندارد و 
از سوی دیگر، داد و ســتد روزانه مردم بیشتر با تومان انجام 
می شــود و ارتباط قیمت ها با ریال برای جامعه قابل لمس 
نیست، اما همین موضوع کوچك و کم اهمیت تاثیری بزرگ 
بر اقتصاد کشور دارد که توجه صاحب نظران و مسئوالن را 

بیش از پیش می طلبد.

استاندار اصفهان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، 
اظهار داشت: برای سال 96، ٤ هزار و 539 پروژه استانی با اعتباری 
بالغ بر 7 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است که باید تا پایان 
سال 96 به بهره برداری برسد.رسول زرگرپور افزود: از اعتبارات 
مختلف تاکنون به دو صورت حدود ٤0 و 30 درصد تخصیص یافته 

و باید تالش شود که این اعتبارات به صورت کامل تخصیص یابد 
تا این پروژه ها هر چه سریع تر به بهره برداری برسد و کارها با قوت 
ادامه یابد.استاندار اصفهان با اشاره به ارائه برنامه الگوی توسعه 
مناطق برنامه ریزی استان اصفهان در این جلسه، افزود: برنامه 
ریزی یکی از اصلی ترین فعالیت های این شورا به شمار می رود 

و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت از مهم ترین وظایف مدیریت 
استان است. زرگرپور با بیان اینکه تشخیص بستر برنامه ریزی یکی 
از گام های مهمی است که باید برداشته شود، گفت: در ارتباط 
 با استان اصفهان تقسیم بندی چهارگانه صورت گرفته است و

 بر همین اساس از بعد سیاســی اصفهان به 2٤ منطقه تقسیم 
شده و بر اساس برنامه الگوی توسعه مناطق اصفهان به 6 منطقه 
تقسیم خواهد شد. وی انتخاب نوع شاخص ها در تقسیم بندی 
را مهم خواند و افزود: اصوال تقسیم بندی های منطقه ای از منظر 

طبیعی، سیاسی اجتماعی، کارکردی، ساختاری، هم پیوندی 
 و... صورت می گیرد و در اولین قدم باید شاخص های مربوط به 
تقسیم بندی ها مشخص شود. استانداراصفهان با بیان اینکه این 
منطقه بندی برنامه ریزی براساس یك کار علمی تدوین شده 
است، باتصویب کلیت این طرح، گفت: اصل، اهمیت و اولویت این 
طرح به عنوان یك کار مهم و اساسی مورد تاکید است و در همین 
راستا باید در کارگروه های تخصصی مختلف همه جنبه های طرح 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .

استاندار اصفهان اعالم کرد:

پیش بینی بهره برداری و تکمیل بیش از ۴۵۰۰ پروژه استانی در سال جاری

سکه تمام بهار آزادی
11،680،000 ریال)طرح جدید(

6،190،000 ریالنیم سکه

3،600،000  ریالربع سکه

2،440،000 ریالسکه یک گرمی

1،148،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کارشناس مسائل اقتصادی از تغییر واحد پولی کشور می گوید:

ضرورتی برای تغییر واحد پولی احساس نمی شود

engenius SFP2213- ان جنیوس
10 Fiber Module

 2,520,000
ریال

 3,320,000
ریال

TP-LINK TL-SG3424P تی پی لین ک

 16,000,000
ریال

 18,261,000
ریال

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه باید بازارهای 
صادراتی را پیدا و به بازارهای جهانی دست یابیم، گفت: ما 
باید برند صنعت خود را به دنیا معرفی کنیم و نباید دســت 

روی دست بگذاریم.
عبدالوهاب ســهل آبادی افزود: اتاق بازرگانی برای تحقق 
این موضوع وارد کار شــده و به دنبال شناسایی پتانسیل 

بازارهای جهانی است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از چالش های مهم استان نرسیدن 
به موقع تسهیالت مناســب و ارزان قیمت به بخش تولید 
است، تصریح کرد: متاسفانه تسهیالت بانکی در ایران گران 
و با بهره باالی 2٤ درصد، جرایم باالیی دارند که بعضا میزان 

بهره بانکی به٤0 درصد می رسد.
رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در خصــوص تامین 
نقدینگی واحدهای تولیدی، افــزود: ورود بخش تولید به 
بورس، کاهش ســود ســپرده های بانکی و همچنین ارائه 
 تســهیالت بانکی از جملــه راهکارهای تامیــن نقدینگی

 است.
به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، خانه های 
صنعت از تجمیع تشکل ها در استان ها شکل گرفته است و 
پیگیر مسائل بسیاری بوده و به دنبال ارائه تولیدات داخلی 
در بازارهای خارجی هستند. از سوی دیگر کاالهای زیادی 
در کشور تولید می شود که باید به دنبال شناسایی راه های 

صادراتی آنها باشند.
سهل آبادی همچنین درباره توسعه پایدار و توجه به صنایع 
پاک در استان، گفت: یکی از مسائل مهم این بخش، بحث 
آمایش سرزمین است که تعیین می کند در کدام منطقه، 
کدام تولید باید پایه ریزی شود، اما متاسفانه در سال های 
گذشــته به این مهم و فاکتورهای زیســت محیطی توجه 

نشده است.
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان افزود: خوشــبختانه اکثر 
صنایع اصفهان در باب محیط زیست، فیلتر شده و تبدیل 
به صنعت پاک شده اند و در درختکاری و ایجاد فضای سبز 

کوشا هستند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: مصرف برق اصفهان در مرکز کنترل است 

و با این روند خاموشی نخواهیم داشت.
محمد مهدی عســگری اظهار داشــت: پیك بار شبکه 
اصفهان یك هزار و 90 مگاوات بوده که رشد 2/2 درصد 
نسبت به سال گذشته داشته است.وی بیان داشت: البته 

رشد مصرف در خرداد ماه به حدود 10 درصد هم رسید.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اعالم کرد: با توجه به همکاری خوب مشترکان 

در تیرماه و در پیك بار، این رشد کنترل شد.
وی گفت: در حال حاضر و در صــورت ادامه همکاری به 

همین شکل خاموشی در اثر کمبود نداریم.
عســگری تصریح کرد: بهتریــن و اصلی تریــن راهکار 
مدیریت مصرف، بهینه ســازی تجهیــزات برقی و عدم 

استفاده تجهیزات پر مصرف در زمان اوج است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان از افزایش میزان گرمای زودتر از موعد خبر داد و 
گفت: این امر باعث شد پیك بار مصرف برق در خردادماه 
رکورد بزند و موجب رشــد 10 درصدی پیك بار مصرف 

برق شود.
وی اظهار داشــت: با کاهش مصرف وسایل سرمایشی، 
استفاده نکردن از وســایل پر مصرف انرژی تامین برق از 

دیزل ژنراتور در صنایع واحدهای مسکونی بزرگ و صنایع 
وابسته به کشــاورزی و خاموش کردن موتور چاه ها در 
بخش کشاورزی در ساعات 11 تا 15 می توان درمدیریت 

مصرف انرژی گام های بلندی برداشت.
عسگری افزود: شبکه برق اصفهان نهایتا توان تامین هزار 
و 100 مگاوات را دارد و حداکثر توان تامین برق کشور نیز 

53 الی 5٤ هزار مگاوات است.
 وی اظهار داشــت: 70 هزار مشــترکی که در تابستان 
گذشته مصرفشان از میانگین باالتر بوده است شناسایی 
و در سیستم آموزش خانه فرهنگ مدیریت مصرف قرار 

گرفتند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان می گوید مصرف برق اصفهان در مرز کنترل است؛

خاموشی نداريم

اتاق بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

برندسازی؛ ضرورتی برای توسعه صنعت

انرژی

 زمانی حذف صفر 
از پول ملی موثر 

واقع خواهد شد که 
حوزه کالن اقتصاد 
از ثبات برخوردار 

باشد
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شهرام ناظری به علت فشار و خستگی بستری شد
شهرام ناظری،پس از آن که ســاعت ها درکنار مردم،پشت دربسته ســالن کنسرت»آواز 
پارسی«در قوچان به انتظار نشست،در آخرین ساعت شــامگاه جمعه ششم مرداد،به علت 

فشار وخستگی،به بیمارستان منتقل وبستری شد.

خبر

 تازه ترین قطعه بهنام صفوی
 منتشر شد

رضا فوادیان، مدیر برنامه های بهنام صفــوی خواننده پاپ درباره 
وضعیت بهنــام صفوی توضیــح داد:»بهنام صفوی بعــد از انجام 
عمل جراحــی موفقیت آمیزی که در شــهر هانوفــر آلمان تحت 
نظارت پرفسور ســمیعی داشــت بعد از حضوری ۲۵روزه در این 
کشور و انجام مراحل درمانی به کشورمان بازگشت تا بعد از انجام 
آزمایش هایی نظیر خون و رادیوتراپی نسبت به تکمیل روند درمان 
خود اقدامات الزم را انجام دهد.« وی ادامه داد:»بهنام هم اکنون در 
مرحله اســتراحت بعد از عمل جراحی قرار دارد.خوشبختانه عمل 
اخیر این هنرمند با توجه به حضور پرفسور سمیعی در رأس کادر 
پزشکی عمل بسیار بهتری نســبت به جراحی دو سال گذشته بود 
به طوری که توده کامال از قسمت سر پاک سازی شده و ما منتظریم 
تا با انجام این جراحی موفقیت آمیز شاهد بازگشت قدرتمندانه وی 

روی صحنه باشیم.
 فوادیان بیان کرد:»جمعه ششــم مردادماه ســاعت۱۷تازه ترین 
قطعه بهنام با عنوان »حواست نیست« منتشر شد که به اعتقاد من 
یکی از قطعه های ویژه این خواننده طی ماه های اخیر بود؛ البته ما 
می خواستیم قبل از سفر آلمان این قطعه را منتشر کنیم اما چون 
همه چیز به یک باره اتفاق افتــاد و بهنام باید بــرای درمان هرچه 
سریع تر به آلمان اعزام می شــد ازاین جهت تصمیم گرفتیم بعد از 

سفر نسبت به انتشار قطعه اقدام کنیم.

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغنامــه: 9610103749103897 شــماره پرونــده:  /227
9509983749100559 شــماره بایگانی شــعبه: 951041 خواهان عبداله رادفر 
فرزند درویشعلی دادخواستی به طرفیت خوانده محسن عباس نژاد فرزند حسن به 
خواســته ابطال وکالتنامه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهقان واقع در دهاقان ارجاع 
و به کالسه 951041 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/06/22 و ساعت 
10:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن احدی از خوانده فوق 
الذکر و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر 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 جهت استماع شهادت شهود همراه 
با شهود حاضر گردد. م الف: 96/127 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان 

)165 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/92  رضا کریمی فرع دارای شناسنامه شماره 1325 به شرح دادخواست به کالسه  
332/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قاسم کریمی فرع به شناسنامه 242 در تاریخ 1396/03/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- معصومه 
طبقچی فرزند حسین ش.ش 92126 )همســر( 2- رضا کریمی فرع فرزند قاسم 
ش.ش 1325 )فرزند( 3- زهرا کریمی فرع فرزند قاسم ش.ش 656 )فرزند( 4- مژده 
کریمی فرزند قاسم ش.ش 194 )فرزند( 5- فاطمه کریمی فرع فرزند قاسم ش.ش 
773 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 4337 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک()154 کلمه، دو کادر(
احضار متهم

5 شــماره درخواســت: 9610463624700005 شــماره پرونــده:  /226
96099836247000005 شماره بایگانی شعبه: 960005 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960005 بازپرسی متهمین آقایان قاسم گلســتانه فرزند احمد و نعیم زروار 
فرزند محمدرضا به اتهام کالهبرداری به مبلــغ 262/000/000 ریال از طرف این 
دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان نامبردگان بدین وسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شــوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 193 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اردستان )114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100354802256 شــماره پرونــده:  /198
9509980359401225 شــماره بایگانی شــعبه: 960399 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960399 
برای آقای سید ایمان امامی فرزند علی اصغر به اتهام جعل عنوان، جعل، استفاده از 
سند مجعول و کالهبرداری حسب شکایت آقای جواد بهرامی تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 96/6/21 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 

وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 13373 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )122 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100353202868 شــماره پرونــده:  /195
9509980359301279 شماره بایگانی شعبه: 960506 نظر به اینکه شکایت آقای 
هدایت اسکندری فرزند عبدالحسین علیه آقایان صادق چردیده فرزند پاپی رضا و 
یاسر چردیده فرزند پاپی رضا و فرشاد میرزاوند دائر بر سرقت منزل تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی 
کیفری شهرستان ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 960506 ک 106 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 96/06/19 ساعت 8:30 صبح تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد بدیهی 
اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م 
الف: 13360 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( مجتمع 

شهید بهشتی )171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100353202571 شــماره پرونــده:  /190
9509980364901724 شــماره بایگانی شــعبه: 960546 نظر به اینکه شکایت 
بهروز مرشــدی فرزند محمدرضا علیه تقی محمدپور فرزند جهانگیر دائر بر تهدید 
و توهین تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 106 دادگاه عمومی کیفری شهرستان ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 
960546 ک 106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/06/14 ساعت 11:30 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 13359 شــعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 

جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )160 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100354802244 شــماره پرونــده:  /187
9509980363401366 شــماره بایگانی شــعبه: 960396 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960396 
برای آقای مســعود جهانگیر مقدم فرزند مصطفی به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع حسب شکایت آقای محمد قاسمیان با وکالت آقای حسین ایروانی تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
96/6/13 ساعت 9 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متم جهت دفاع 
از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 13374 شعبه 
122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )122 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی 

)148 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/179  مجید امینی تهرانی دارای شناسنامه شــماره 151 به شرح دادخواست به 
کالسه  265/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان بتول قاری تهرانی به شناسنامه 230 در تاریخ 1396/02/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- عباس امینی تهرانی به ش.ش 2710 )همسر متوفی( 2- علی امینی تهرانی 
به ش.ش 236، 3- مجید امینی تهرانی به ش.ش 151 )فرزندان ذکور( و به غیر از 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 166 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف شهرستان 

تیران)144 کلمه کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/154 در خصوص دادخواست آقای رمضانعلی حیرانی بیدگلی فرزند اسماعیل به 
طرفیت آقای محمدرضا قلیچیان فرزند علی رضا به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 227/7058170 مورخ 95/8/10 عهده 
بانک توسعه تعاون به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . باتوجه به گواهینامه 
عدم پرداخت بانک محال علیه و باتوجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و 
امضای خوانده در ذیل چک و نظر به اینکه امضای مذکور از تعرض مصون مانده و 
خوانده نیز علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته و به نحو دیگری نیز دفاعی به 
عمل نیاورده است . لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 310 
و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات 
دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی میباشد 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم 
بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکــزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی این شهرستان می باشــد . م الف: 5/2/96/318 گرامی نوش آبادی قاضی 

شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل )261 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرائیه

5/153 مشخصات محکوم له / محکوم لهم : زهرا علی اکبرزاده بیدگلی فرزند علی 
محمد به نشــانی اصفهان - آران و بیدگل - میدان معین آباد مشخصات / محکوم 
علیهم : علی اکبر گلی فرزند حسین مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 
علیه : علی رمضانی بیدگلی فرزند جواد به نشــانی اصفهان - آران و بیدگل - آران 
و بیدگل خ شــهدا کوچه معراج 14 نبش میدان امامزاده هادی علیه السالم  وکیل 
خانم زهرا علی اکبــرزاده بیدگلی محکوم بــه : بموجب شــماره دادنامه مربوطه 
9609973620200274 مــورخ 1396/02/23 محکوم علیه محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره های 
912773 مورخ 1393/03/15 و 505074 مورخ 1393/07/15 و 758374 مورخ 
1393/09/10 و 912764 مورخ 1394/03/15 به ترتیب به مبالغ 200/000/000 
ریــال و 228/000/000 ریال و 242/000/000 ریــال و 280/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواســته و به پرداخت حق الوکاله وکیل به میــزان 29000000 ریال 
و به پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتاد هزار ریال بابت ســایر خسارات دادرسی اعم 
از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خســارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت آن ها 
در حق محکوم له ضمنا هزینه اجرا به عهده محکوم علیه میباشــد . محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه :1. ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی ( 2. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3 . 
مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شــود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4. 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد .) ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق . م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394 ( 5. انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شــود . ) مــاده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالــی 1394 ( 6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394 ( م الف: 13/2/96/317 رمضانی مقدم آرانی مدیر دفتر دادگاه 
 حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگســتری شهرستان آران و بیدگل

 )556 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/151 چون خانم زیبا یزدانی سودجانی فرزند حســن و آقای علی اسماعیل زاده 
سودجانی فرزند امیرقلی  با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تایید دفتر 114 اصفهان رسیده مدعی است که اسناد ششدانگ 
پالک 15191/5809 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 110511 و 
550044 که در صفحــات 235 و 498 دفاتر 8 و 937 فــرد و جنوب امالک به نام 
نامبردگان فوق ســابقه ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
ششدانگ موجب سند رهنی 79886 مورخ 76/9/6 دفترخانه 10 اصفهان در رهن 
بانک کشاورزی می باشد و به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم 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 نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
 خواهد شد. م الف: 13887 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

  )232 کلمه، سه کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/123 شماره صادره : 1396/42/394682 - 1396/5/4 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/3728 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام منصور شمسی ارمندی فرزند جعفر در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد. م الف: 13857 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)143 کلمه، دو کادر(

موسیقی

اینستاگردی

3۱ کتابخانه ســیار کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان به صورت همزمان امروز در آیینی آغاز به کار 
می کنند. با آغاز به کار این3۱کتابخانه سیار که در مراسم 
رسمی آن محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور 
آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و علیرضا حاجیــان زاده، مدیرعامل کانون ســخنرانی 
دارند، تعــداد مراکزکانون  چهار رقمی می شــود و به 
۱۰۱۲می رسد.این آیین ساعت ۱۰:3۰ امروز در سالن 
کنفرانس مرکز آفرینش های فرهنگــی هنری کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان واقــع در خیابان 
حجاب تهران برگزار می شــود.کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در حال حاضر دارای ۱۱۸ کتابخانه 
سیار روستایی و ۲۰سیار شهری است که با آغاز به کار 
این 3۱ کتابخانه، تعداد آن به ۱۶۹ مرکز سیار در سراسر 
کشور می رســد.کانون همچنین دارای۷۸۷مرکز ثابت 
و۵۶کتاب خانه پستی است که جمع آنها به ۹۸۱مرکز 
می رســید ولی با آغاز حرکت خودروهای سیار جدید 
از محوطه مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون به 
نقاط مختلف کشور تعداد آنها به ۱۰۱۲ افزایش می یابد.

مراکز ســیار کانون کتاب خانه هایی اســت که در آن 
مربی به منظور توســعه فرهنگ کتاب خوانی و کشف و 
پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان با یک دستگاه 
خودروی مجهز به کتــاب و امکانات فرهنگی هنری به 
روز به روستاها و مناطق شهری کم برخوردار از امکانات 
فرهنگی مراجعه کــرده و فعالیت هــای متنوعی را به 

مخاطبان خود )۶ تا ۱۷ سال( ارائه می کند.
خدمت رسانی ســیار کانون پرورش فکری به کودکان 
ایرانی از سال ۱3۴۵و ابتدا با اســتفاده از چهارپایان به 
کودکان عشایر قشقایی در استان فارس آغاز شد و بعدها 
کتاب خانه های سیار کانون با اســتفاده از خودروهای 
مختلفی مانند جیپ، لندرور، مینی بوس، اتوبوس و... در 
مسیر روستاهای کشور و توسعه فرهنگ کتاب خوانی در 

ایران قرار گرفتند.

پستی به مناسبت تولدهمسر
مهراب قاسم خانی به مناسبت تولد همسرش نوشت:

خب از اونجا که پست هزار وسیصد وپنجاهم رو به خاطر سال تولدم 
تقدیم کردم به خودم،چاره ای ندارم جز این که پست هزار و سیصد 
وپنجاه وهفتم رو هم تقدیم کنم به همسر جان که توی این سال و 
در آلمان به دنیا اومده.یعنی یه جورایی من زن آلمانی گرفتم ولی از 
اون جالب ترش اینه که پدر و مادر شقایق اون موقع مهاجرت کرده 
بودن به آلمان و قصد برگشتن هم نداشتن، اون وقت اسم بچه شون 
رو گذاشــتن شــقایق... فکرش رو بکنید که آلمانی ها می خواست 
تلفظ بکنن این اســم رو... یعنی شــانس آوردن که اینا دو سه ماه 
بعدش برگشــتن ایران وگرنه بعید نبود که تا االن نسل آلمانی ها 

منقرض شده بود درراه تلفظ اسم شقایق دهقان.

اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در روز تجلیل 
از امامزادگان و بقاع متبرکه از ۴۰ امامزاده عظیم الشــأن در 
اســتان اصفهان تجلیل کرد. این تجلیل همراه با مداحی و 
سخنرانی بود و عموم مردم می توانستند در آن شرکت کنند.

یک کارشــناس مذهبــی بیان کــرد: مردم با شــرکت در 
برنامه هایــی که بــه مناســبت روز تجلیــل از امامزادگان 

برگــزار می شــود اعتقــادات مذهبــی خــود را محکــم 
می کنند. آنها بــا انجــام اقداماتی ماننــد غباروبی صحن 
امامــزادگان، پخش کردن شــیرینی و شــربت بین مردم، 
آب و جــارو کــردن صحــن امامــزادگان و ...احســاس 
 آرامش کــرده و به ایــن انســان های بزرگــوار ادای دین

 می کنند.

سخنرانی و مداحی در سراسر استان اصفهان  
به مناســبت روز تجلیل از امامــزادگان و بقــاع متبرکه و 
همچنین دهه کرامت همایش ها و سخنرانی های مذهبی و 
مداحی در سراسر استان اصفهان از 3 تا ۱3 مرداد ماه در جوار 

امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می شود.
این همایش ها در شهرستان های کاشان، اصفهان، گلپایگان، 
مبارکه، لنجان، فریدن، چادگان، فریدونشهر، تیران و کرون، 

نجف آباد، نطنز و سمیرم در حال برگزاری است.
کاروان زیر سایه خورشید  

همایش های تجلیل از امامزادگان در استان اصفهان با حضور 
کاروان »زیر سایه خورشید« شامل خادمان حرم امام رضا )ع( 
و همچنین کاروان »ســفیران کریمه« شامل خادمان حرم 

حضرت معصومه )س(، در اصفهان برگزار می شود.
در روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه نمایشــگاه های 
محصوالت فرهنگی و مذهبی در جوار برخی از امامزادگان 
استان اصفهان برپا شــده و عموم مردم با شــرکت در این 
نمایشــگاه ها با فعالیت های امام زادگان و بقاع متبرکه آشنا 

می شوند.
تبدیل بقاع متبرکه به اماکن فرهنگی و مذهبی  

رسول فاضلی که از شــهروندان اصفهانی و فعاالن مذهبی 
است بیان کرد: در اســتان اصفهان اهمیت بسیار زیادی به 
امور مذهبی و فرهنگی می شــود و بقاع متبرکه بسیاری در 
این استان تبدیل به قطب فرهنگی شده و مردم نیز استقبال 
کرده اند، تبدیــل بقاع متبرکه به اماکــن فرهنگی از این رو 
اهمیت دارد که مردم اهمیــت زیادی برای اما مزادگان قائل 
هســتند و انجام امور فرهنگی در این اماکن تاثیر بیشتری 
بر آنها دارد.وی افزود: امامــزادگان در ارتقای فرهنگ دینی 
مردم نقش تاثیرگذاری دارند و استان اصفهان از نظر حقیر و 
بسیاری دیگر از مردم در امور دینی و فرهنگی پیشتاز است.

به مناسبت تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه انجام شد؛

تجلیل از 40 امامزاده عظیم الشأن در استان اصفهان

پنجم ذی القعده در تقویم به عنوان روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه نام گذاری شده است. روزی 
که در سراسر کشور ویژه برنامه هایی در شهرها و استان هایی که صاحب صحن امامزاده هستند برگزار 
شده و با حضور پرشور مردم، مداحی، سخنرانی های مذهبی، برپایی نمایشگاه ها و عطرافشانی و غبارروبی صحن 

امامزاده ها و ...همراه است.

نمایش »پستچی پابلو نرودا« از ۲۰ تا ۲۶ مرداد ماه در مجتمع 
فرهنگی هنری فرشــچیان روی صحنه می رود. کارگردان این 
نمایش در مورد جزییات آن گفت: پستچی پابلو نرودا که پیش از 
این در تاالر هنر روی صحنه رفته بود به دلیل استقبال مخاطبان 
از ۲۰ مرداد ماه در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 
اجرا می شود. رادمهر کشانی تصریح کرد: این نمایش بر اساس 
زندگی این شاعر بزرگ شیلیایی نوشته شده است و عاشقانه ترین 

نمایشنامه معاصر به شمار می رود.وی افزود: در این نمایش بنده 
به همراه بازیگرانی چون اسماعیل موحدی، بهاره مهدوی و منیره 
سادات حســینی ایفای نقش می کنیم و آهنگسازی کار نیز بر 
عهده حسین احمد جو است.عالقه مندان برای دیدن این نمایش 
عاشقانه می توانند با تهیه بلیت از سایت navayemehr.ir از 
۲۰ تا ۲۶ مرداد ماه هر شب رأس ساعت ۲۰ به مجتمع فرهنگی 

هنری فرشچیان مراجعه کنند.

فرشچیان میزبان نمایشنامه »پستچی« می شود

به صورت همزمان انجام می شود؛

 آغاز به کار31کتابخانه سیار
 در روستاهای کشور
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فناورانه

بسیاری از حیوانات می توانند رنگ پوست خود را تغییر دهند. اکنون دانشمندان 
چینی با الهام از این ویژگی قلمرو حیوانات توانســته اند نوعی پوست مصنوعی 
الکترونیک بسازند که قابلیت تغییر رنگ دارد. در مطالعات پیشین در این حوزه 
نوعی پوست مصنوعی با قابلیت تغییر رنگ ساخته شد اما تغییر رنگ آن زمانی قابل 

مشاهده بود که ماده تحت فشار ۱۰۰ تا ۵۰۰ برابری قرار گیرد.
اما محققان دانشگاه تسینگوا در پکن نوع جدیدی از پوست الکترونیک ساخته اند 
که تغییر رنگ آن با فشار ۱۰ درصدی قابل مشاهده است. این پوست الکترونیک 
از گرافن ساخته شده و  در حقیقت شامل دوالیه از گرافن همراه حسگری مقاوم 
به فشار است. عالوه برآن یک دستگاه الکتروکرومیک نیز در آن به کار می رود. این 

پوست هنگام قرار گرفتن در معرض جریان الکتریسیته تغییر رنگ می دهد.
ساخت این ماده هنوز در مراحل اولیه است اما محققان معتقدند که می توان در 
صنایع مختلف از آنها استفاده کرد. این ماده جالب کاربردهای متعددی در آینده 
خواهد داشت؛ از جمله در حوزه روباتیک، پروتزها و گجت های پوشیدنی که برای 

نیروهای نظامی به کار می رود.

پوست الکترونیک با قابلیت تغییر رنگ 
ساخته شد

خودروی الکتریکی با پنل های خورشیدی 
به بازار می آید

یک استارت آپ آلمانی نوعی خودروی الکتریکی طراحی کرده که روی بخش های 
بیرونی آن پنل های خورشیدی وجود دارد.

 این پنل ها از قابلیت شارژ باتری خودرو در زمان  توقف آن برخوردار بودند. اکنون 
مرحله پیش سفارش برای تولید خودرو آغاز شده است.

 خودروی الکتریکی Sion دارای ۳۳۰ سلول PV مونوکریستالین است که روی 
سقف، درها و پشت آن نصب شده و هرکدام ظرفیت تولید ۳/6۵وات برق  دارند.  
جمع آوری نور خورشید به تنهایی برای حرکت دادن این خودرو کافی نیست؛ اما 
شرکت ادعا می کند سیستم PV آن می تواند در شرایط ایده آل انرژی الزم برای 

طی ۳۰ کیلومتر را فرهم کند.
یکی از ویژگی های جالب این خودرو  وجود سیستم فیلتر هوا داخل آن است که به 

غبار روبی از هوای داخل کابین کمک می کند.
 عالوه برتمام این موارد، خودروی خورشیدی شامل نوعی سیستم اطالعاتی است 
که روی یک صفحه نمایش ۱۰ اینچی نمایان می شود؛ همچنین شامل پدال های 

ضد قفل، ایربگ راننده و مسافران و سیستم تبدیل  انرژی جنبشی  است.
 این خودرو اکنون با قیمت ۱6 هزار یورو آماده پیش سفارش است.

دانشــمندان می گویند ترکیباتی را در یکی از ماه های سیاره زحل یعنی تایتان 
شناسایی کرده اند که احتمال وجود حیات در آن را تقویت می کند.

ستاره شناسان می گویند ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در تایتان، زیست برخی 
از انواع میکروارگانیسم ها را در آن ممکن می کند. این در حالی است که قمر یادشده 

بسیار سرد بوده و در فاصله بسیار زیادی از خورشید قرار دارد.
به گفته محققان مولکولی در اتمسفر تایتان شناسایی شده که می تواند منجر به 
شکل گیری سلول های زنده شود و شواهد نشان می دهد که این مولکول در سطح 
این قمر زحل نیز وجود دارد. ترکیب شناسایی شده که »وینیل سیانید« نام دارد 
بعد از ۱۳ سال تحقیق و بررسی در مورد جو قمر تایتان شناسایی شده و در بخش 
فوقانی آن قرار دارد. تایتان دارای اتمسفر ضخیمی است که عمدتا از نیتروژن و دیگر 
ترکیبات مشابه با جو کره زمین ساخته شده. شناسایی وینیل سیانید در جو تایتان 
با استفاده از تلسکوپ پیشرفته و بسیار حساس ALMA صورت گرفته که متشکل 
از 66 تلسکوپ مستقل دیگر بوده و در صحرای Atacama شیلی نصب شده است.

علمپژوهی

آزمایشهایموفقیتآمیزنشانداد؛

محققان؛ در یک قدمی تولید 
چسب زخم های داخل بدن

محققان با الهام از  قابلیت چســبندگی مایع مترشــح 
از حلزون، نوعی چســب ســاخته اند که قابلیت به هم 

چسباندن زخم و بریدگی داخل بدن انسان را دارد.
به زودی پزشــکان می توانند زخم و بریدگی های بدن 
انسان را با چسب به هم بچسبانند! این چسب بیولوژیکی 
با الهام از مایع چسبنده مترشــح از حلزون  ساخته شده 
است. هنگامی که حلزون ها حرکت می کنند، پشت سر 
آنان ردی مایع به جا می ماند که قابلیت به هم چسباندن 

سطوح مرطوب را دارد.
محققان انسیســتو وایس در دانشگاه هاروارد این چسب 
را ســاخته و در آزمایش های خود از این چســب برای 
ترمیم قلب تپنده یک خوک اســتفاده کردند. همچنین 
با استفاده از این چسب توانســتند خونریزی کبد موش 

را متوقف کنند.
این تحقیق بخشــی از تالش برای ساخت نوعی چسب 
مخصوص بافت های بدن موجودات است که بتوان به طور 
ایمن و موثر زخم ها و سوراخ های درونی بدن انسان پس از 
جراحی و موارد دیگر را از بین ببرد.  در هرحال این چسب 
را می توان در محیط های مرطوب به کار برد؛ عالوه برآن 

برای سلول های بدن انسان نیز سمی نیست.  
این چسب با الهام از مایعی ترشح شده از حلزون  ساخته 
شــده و دارای دو بخش کلیدی است: چسبی که سطوح 
را به هم می چســباند و با نوعی ژل انعطاف پذیر ترکیب 

شده است.
محققان در اصــل از مولکول های موجــود در این مایع 
استفاده نکردند؛ بلکه از نوع بافت اتصالی که از دم موش 
جدا شده، ترکیبی در پوسته میگو و دو مولکول مصنوعی 

برای ساخت چسب استفاده کردند.
سپس آنها این مواد را با نوعی هیدروژل ترکیب کردند. به 
این ترتیب چند نوع چسب سخت ساختند که حتی روی 
سطح خون آلود طی چند دقیقه خشک می شد و قابلیت 

تحمل فشار ضربان قلب را نیز داشت.

روبات های امدادگر  ایرانی، قهرمان ربوکاپ ۲۰۱۷ ژاپن شدند
اولین مقام قهرمانی کاروان روباتیک جمهوری اسالمی ایران توسط تیم »کاوش دانش« در لیگ 
امدادگر دانش آموزی در مسابقات ربوکاپ ۲۰۱۷ ژاپن کسب شد. این تیم از دبیرستان دانش و با 

حمایت سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات شرکت کرده بود.

احتمال وجود حیات در یکی از ماه های 
زحل

هوش سنج

در یک مسابقه  فوتبال  ۱۰  تیم شرکت کرده اند. هر دو 
تیم یک بار با هم مسابقه می دهند. هر برد دو امتیاز، هر 
مساوی یک امتیاز و هر باخت صفر امتیاز دارد. حداکثر 
اختالف امتیاز بــرای دو تیم که رتبه هــای متوالی را 

کسب کرده اند چه قدر می تواند باشد؟
الف( ۸   ب( ۱۰   ج( ۱۲    د( ۱۵  هـ(  ۱۸

پاسخ معمای المپیادی: همه حضار در سالن: گزینه )الف( 
درست است. حداکثر تعداد نفرات زمانی است که در هر یک 
از ردیف های ۱6،۱۱،6،۱،...، ۹6 و ۱۰۱ دقیقا ۲۰۰ نفر و در 
هر یک از سایر ردیف ها ۰ نفر نشسته باشند که در این حالت 

تعداد نفرات ۲۱×۲۰۰ یعنی ۴۲۰۰ خواهد شد.
حداقل تعــداد نفرات نیز زمانی اســت کــه در هر یک از 
ردیف های ۱۵،۱۰،۵،... و ۱۰۰ دقیقا ۲۰۰ نفر و در هر یک 
از سایر ردیف ها ۰ نفر نشسته باشند که دراین حالت تعداد 

نفرات ۲۰×۲۰۰ یعنی ۴۰۰۰ خواهد شد.
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تا حاال اصطالح تصاویر ســینماگراف به گوشتان خورده؟ 
اگر با آن آشنا نباشید هم مطمئنا صدها نمونه از این تصاویر 
را در شبکه های اجتماعی و فیلم های سینمایی دیده اید. 
تصاویری را مــی گوییم که چیزی مابیــن عکس و ویدئو 
هستند؛ بخش بزرگی از آنها ثابت است و فقط یک شیء یا 
 ،Loopsie موجود زنده در آنها حرکت می کند. اپلیکیشن
محصول جدید سازندگان کیبورد Chrooma به کمکتان 
آمده که چنین تصاویری را برایتان بسازد. اما چطور باید از 
آن یک تصویر سینماگراف بسازید؟ با لوپسی کافی است 
فقط چند ثانیه از یک منظره فیلم بگیرید.  بعد از این کار 
فیلم کوتاه شما به شکل یک تصویر ثابت برایتان به نمایش 
در می آید. حاال کافی است برای به حرکت افتادن هر بخش 
از تصویر، انگشتتان را روی آن بکشید تا شاهد جان گرفتن 
آن باشید؛ به همین سرعت و به همین آسانی. برای تماشای 
حرکت تصویر آن را در یک تب جدید باز کنید. حتی برعکس 

این کار را هم می توانید انجام دهید؛ یعنی اگر بخشــی از 
 Freeze تصویر را به اشــتباه به حرکت انداختید، با ابزار
می توانید دوباره آن را به حالت سکون برگردانید. خبر خوب 
این است که در اپلیکیشن تعیین لوپ بخش متحرک هم به 
دست خود شما سپرده شده. اپلیکیشن دو حالت متفاوت از 
لوپ را به شما ارائه می کند: یکی لوپ تکرار شونده یا همان 
حلقه بی پایان و دیگری حرکت جسم از اول فیلم برداری به 
آخر که هر دو می توانند برای سوژه ها و موقعیت های مختلف 
کاربرد داشته باشند؛ اما شاید بهترین نکته در مورد لوپسی 
مکانیزم اشتراک گذاری آن باشد. خروجی های لوپسی را 
می توانید به شکل ویدئو در اینستاگرام به اشتراک بگذارید 
یا اینکه آن را مستقیما در حافظه ذخیره کنید. خوشبختانه 
خروجی های لوپسی، واترمارک ندارند و می توانید بعد از 
ساخت هم مجددا به ویرایش آنها بپردازید. برای دانلود این 

اپلیکیشن از لینک   goo.gl/VChXT6  استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپلیکیشنLoopsie؛

تصاویر سینماگراف شگفت انگیز بسازید

بدافزار اسرائیلی لیپیزان؛ جاسوس 
گوشی های اندرویدی

مجموعه ای از بدافزارهای موسوم به لیپیزان ساخت کمپانی اسرائیلی 
Equus Technologies از گوشــی های اندرویدی جاسوسی 
 دولتی می کنند. محققان گوگل طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی 
Black Hat در الس وگاس، چنیــن گفتنــد که کلکســیونی از 
اپلیکیشن های قانونی در فروشگاه گوگل ساخت این کمپانی امنیتی 
در اسرائیل، به عنوان بدافزار، گوشــی های اندرویدی آلوده شده را 

»روت« کرده و تمام اطالعات گوشی را به سرقت می برند.
 Lipizzan معروف ترین و وحشی ترین بدافزار این مجموعه با نام
شــهرت دارد که ایمیل کاربر، پیامک ها، اطالعــات مکانی کاربر، 
پیغام های صوتی و دیتای متنی و تصویری روی حافظه گوشی را به 
سرقت می برد. همچنین با گرفتن اسکرین شات، تمامی فعالیت های 
کاربر را زیر نظر گرفته و با سوء استفاده از دوربین گوشی، از کاربر به 
صورت آنالین جاسوسی می کند. محققان گوگل تعجب کرده اند که 
چگونه مجموعه ای از بدافزارها به صــورت قانونی روی گوگل پلی 
قرار گرفته و کاربــران آنها را دانلود کرده اند. لیپیــزان بعد از آلوده 
 Gmail، Google Hangouts کردن گوشــی، از اپ هایی مانند
 LinkedIn، facebook Messenger، Skype، Snapchat،
Wahtsapp، Viber و تلگرام جاسوســی دولتــی می کند و به 
احتمال زیاد دیتای به سرقت رفته را برای دولت اسرائیل می فرستد.

بدافزار در نقش اپلیکیشن بک آپ، در نقش notepad، ضبط صدا و 
اپلیکیشن زنگ هشدار برای بیدار شدن از خواب در گوگل پلی ظاهر 
شده است که پس از دانلود یکی از آنها توسط کاربر، الیسنس آلوده 

روی گوشی نصب شده و کنترل گوشی را در دست می گیرد.
گوگل بــه کاربــران توصیه کرده اســت که قبل از نصــب هر نوع 

اپلیکیشنی، از برنامه Google Play Protect استفاده کنند.

 تمام قابلیت های پریسکوپ 
باالخره به توییتر افزوده شد

هشــتگ GoLive که احتماال با آن در توییتر برخورد داشته اید، 
مربوط به بازگرداندن Adobe GoLive نیست و در عوض به ادغام 

پریسکوپ و توییتر اشاره دارد.
پریسکوپ، استارتاپی که شاید همان کار توییتر را در قالب ویدئو انجام 
می دهد، چند ماه پیش به اختیار توییتر درآمد تا کمی به قابلیت های 
این شــبکه اجتماعی )که با مشکالت بسیاری دســت و پنجه نرم 
می کند( افزوده شود. حاال اما تمام امکانات پریسکوپ به توییتر آمده 
و برای آنکه از همه آنها استفاده کنید نیازی به نصب اپلیکیشن اضافه 
)همان اپ پریسکوپ( نیست و می توانید با خیال راحت ویدئوها را 
تماشا کنید، کامنت گذاشته و حتی یک ویدئو را  به اشتراک بگذارید. 
تا پیش از این، کاربران توییتر فقط قادر بودند ویدئوها را تماشا کنند 
و نه بیشتر. برای اینکه ویدئویی را به اشتراک بگذارید، نظر بدهید یا 
هر کار دیگری بکنید، نیازمند نصب جداگانه پریسکوپ بودید. با این 
حال، قرار نیست اپلیکیشن پریسکوپ حذف شود و همچنان در کنار 
این قابلیت، اپ آنها نیز ســر جای خود باقی می ماند. طی چند روز 

آینده، این قابلیت در اختیار همه کاربران توییتر قرار خواهد گرفت.

سرویس های گوگل پلی موزیک و 
یوتیوب رد به زودی ادغام می شوند

گوگل در روزهــای اخیر تاییــد کرده کــه بــه زودی دو مورد از 
محبوب ترین ســرویس های اســتریمینگ خود یعنی گوگل پلی 
موزیک و یوتیوب رد را برای ارائه تجربه ای بهتــر با یکدیگر ادغام 
می کند. تا امروز شایعات زیادی پیرامون ادغام این دو سرویس وجود 
داشت، اما گوگل باالخره به طور رسمی بر این شایعات مهر تایید زد.

Lyor Cohen از گوگل می گوید که تصمیم گیری برای ادغام این 
دو سرویس در جریان کنفرانس New Music Seminar کمپانی 
که در نیویورک برگزار شــده، صورت پذیرفته است. گوگل هدف از 
این کار را آموزش مشتریان و افزایش تعداد مشترکان سرویس های 

استریم خود عنوان می کند.
به گفته آقای کوهن، گوگل ادغام این دو سرویس را جزو اولویت های 
مهم خود قرار داده و می خواهد این دو را در قالب یک سرویس واحد 
به کاربران ارائه نماید. در حال حاضر مقامات گوگل برای چگونگی 
ادغام این دو سرویس مشغول مذاکره هستند تا بتوانند تجربه بهتری 

از قبل را برای مشتریان خود به ارمغان آورند.
موسیقی برای گوگل اهمیت بسیار زیادی دارد و ما مشغول ارزیابی 
این موضوع هستیم که چگونه محصوالت موسیقی خود را یک جا 
گردآوریم و به بهترین روش ممکن آن را بــه کاربران، هنرمندان و 

شرکای تجاری خود ارائه کنیم. 
تا اطالع ثانوی هیچ چیز بــرای کاربران تغییر نمی کند و در صورت 
انجام این کار از قبل اطالع رسانی کامل صورت خواهد گرفت. با این 
اوصاف باید منتظر ماند و دید که ایــن ادغام در آینده به چه صورت 

انجام خواهد شد.

نوعی کشتی با بادبان های 
خورشیدی ساخته شد

به تازگی نوعی کشتی ساخته شده که به جای بادبان دارای پنل های 
خورشیدی اســت که از انتشار گازهای ســمی و دی اکسید کربن 

جلوگیری می کنند.
یک کشتی مجهز به پنل های خورشیدی سال آینده به طور آزمایشی 

به دریا انداخته می شود.
 این کشــتی به جای بادبان، از پنل های خورشیدی خشک به نام 
EnergySail استفاده می کند که با چرخش خود، انرژی بادی و 
خورشیدی را جمع آوری کرده و با این کار به کاهش انتشار گازهای 
سمی و دی اکسید کربن کمک می کند. همچنین هنگامی که کشتی 
در بندر است، این پانل ها نقش لنگر را ایفا می کنند. به عبارت دیگر 
آنها در برابر بادهای قدرتمند مقاوم هستند. این کشتی برای حمل 
بار طراحی شده است. جالب آنکه بادبان های خورشیدی را می توان 

برای کشتی های مختلف به کار برد.

در حال حاضر انتخاب هایی بسیار زیاد برای کسانی که به دنبال 
خرید یک خودروی شاسی بلند هستند وجود دارد و پژو ۳۰۰۸ 
مدل ۲۰۱۷ نیز از بهترین خودروهایی است که می توان در این 
لیست قرار داد. در زیر نگاهی به ویژگی های این خودرو می اندازیم:

پژو ۳۰۰۸ با رنــگ ویژه ســقف و ســانروف و طراحی خاص 
چراغ هایش از متمایزترین خودروهای شاسی بلند موجود در بازار 

است. چرخ های این خودرو ۱۹ اینچ و از جنس آلیاژ بوده و چراغ 
ها نیز از جنس LED است. اگر از دنبال کنندگان اخبار تکنولوژی 
و خودرو باشید می دانید که از خصوصیات این چراغ ها این است که 
نور از طریق حرکت الکترون تولید شده و مصرف بهینه و طول عمر 

باالتری نسبت به دیگر المپ ها دارند.
این خودرو همچنین یکی از بهترین طراحی های داخلی را دارد. 

از ابزارهای کاربردی در قســمت های داخلی می توان به صفحه 
نمایش ۸ اینچی موجود در آن اشاره کرد که استفاده ای کاربردی 
دارد و همچنین کلیدهایی که شبیه به دکمه های پیانو بوده و هر 
یک مربوط به کار خاصی است. همچنین می توان به آسانی گوشی 
های اندروید یا آیفون را به این خودرو متصل کرد و از آن بهره برد.

سیستم کابین مجازی )i-Cockpit( متشکل از یک نمایشگر 
۱۲/۳ اینچی است که در پشت فرمان قرار گرفته و سرعت و دیگر 
اطالعات مربوط را به صورت دیجیتال نشان می دهد. فضای کافی 
برای نشستن ۵ نفر به راحتی در این خودرو وجود دارد و ظرفیت 

باک این خودرو نیز ۵۲۰ لیتر است.
مواد به کار رفته در ساخت این اتومبیل از باالترین کیفیت ممکن 
برخوردار هستند. مصرف سوخت این خودرو 6/۲ لیتر بنزین در 
هر ۱۰۰ کیلومتر اســت و همچنین سیستم و مهندسی خاص 
این خودرو رانندگی در جاده های باریک و پر پیچ و خم را بسیار 

راحت می کند.
قیمت تمام شــده  این خودرو در پایین ترین آپشن آن در ایرلند 
 Renault Kadjar معادل ۲۵/۹۹۵یورو و هم قیمت خودروهای

و SEAT Ateca است.
چراغ های LED عقب، صفحه نمایش لمســی ۸ اینچی، ترمز 
خودکار در مواقع اضطراری، سیســتم هشــدار فاصله، سنسور 
تشخیص سرعت مجاز و سیستم هشدار خروج از بین خطوط راه، 

از جمله تجهیزات ایمنی این خودرو هستند.
شرکت پژو سزاوار دریافت عنوان بهترین خودروی سال برای این 
اتومبیل بوده است. ویژگی ها و طراحی فضای داخلی، طراحی 
زیبای ظاهری، سیستم موتور، همه و همه باعث شده اند که جایزه 
بهترین خودروی سال به این خودرو برسد. فضای زیاد، می تواند 
این خودرو را به انتخابی بــرای خانواده های پرجمعیت تبدیل 
کند. همچنین تکنولوژی به کار رفته در آن می تواند دوستداران 

تکنولوژی را نیز به خرید این خودرو ترغیب کند.
در آخر کســانی که به دنبال خرید یک خودروی شاسی بلند با 
قیمتی مقرون به صرفه و ویژگی های خاص هســتند باید این 
خودرو را به عنوان یکی از گزینه های خود مد نظر قرار دهند. گمانه 
زنی ها راجع به ورود احتمالی این خودرو به بازار خودروهای ایرانی 
بسیار زیاد است. باید ببینیم برادر کوچک تر آن یعنی پژو ۲۰۰۸ 
چگونه جایش را در میان مخاطبان باز خواهد کرد و اینکه آیا نوبت 

به ۳۰۰۸ هم خواهد رسید یا خیر؟

پژو۳۰۰۸مدل۲۰۱۷همانندمدلهایدیگر۳۰۰۸کهدرسالهایقبلعرضهشدهاندخودروییشاسیبلند
وبسیارلوکساست.شرکتپژوبرایمدل۲۰۱۷خودتغییراتیدراینخودروبهوجودآوردکههمگیسبب
بهترشدناینخودروشدندودرنهایتباعثشدکهاینخودروجایزهبهترینخودرویسالرابارایمثبت۵۸

کارشناسدرنمایشگاهژنوازآنخودکند.

پژو۳۰۰۸مدل۲۰۱۷؛

نگاهی نزدیک تر به SUV سال اروپا

فروشــگاه  زنجیره ای آمریکایی والمارت به تازگی حق اختراع 
نوعی فناوری را ثبت کرده است که چهره مشتریان ناراضی و 

ناامید از خرید را اسکن و شناسایی می کند.
این فنــاوری از دوربین هایی که در بخش صندوق فروشــگاه 
نصب شده اند، استفاده خواهد کرد و تغییرات و حرکات صورت 
مشتریان را ردیابی و مشتریان ناراضی را به سرعت شناسایی 
می کند. در صورت شناســایی یک مشتری ناراضی، بالفاصله 
سیستم، کارکنان فروشــگاه را از این موضوع باخبر می کند و 

آنها برای کمک به مشــتری وارد عمل می شوند تا بفهمند در 
این فروشگاه به دنبال چه بوده که نتوانسته است آن را پیدا کند.
این فناوری عالوه بر ردیابی مشــتریان، رفتار آنها را نیز ثبت 
می کنــد. والمارت با اســتفاده از داده هــای بیومتریک که از 
حرکات و تغییرات صورت مشــتریان جمع آوری می شود، به 
بررسی تغییرات خلق و خوی آنها و ارتباط آن با تغییرات میزان 
خریدشان می پردازد. والمارت می گوید که پتنت مذکور کمک 
خواهد کرد تا این فروشگاه زنجیره ای مشتریان خود را حفظ 

کند و همیشه آنها را راضی نگه دارد.
مبدع این فناوری می گوید: »برای ما بهتر است که مشتریان 
کنونی مان را حفظ کنیم تــا اینکه بخواهیم از طریق تبلیغات 
مشتریان جدید جذب کنیم.« اگر ارتباطی میان میزان خرید 
کمتر و حالت چهره منفی مشــتری پیدا کنیم، خیلی راحت 
می توانیم به نکاتی پی ببریم که آنها را از خرید کردن بازمی دارد.

گفتنی اســت که این نخستین بار نیســت که فروشگاه های 
والمارت از فناوری تشخیص چهره اســتفاده می کنند؛ بلکه 
در سال ۲۰۱۵ نیز از فناوری مشــابهی برای تشخیص دزدان 

فروشگاه بهره برد.

شناسایی مشتریان ناراضی با کمک فناوری تشخیص چهره

۵
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مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027008911 مورخ 1395/07/18 سید جعفر 
قریشي  فرزند حســین بشــماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291367284 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

183/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139560302027008914 مــورخ 1395/07/18 زهــره 
ضیائي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 287 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289387321 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

183/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139560302027010919 مــورخ 1395/08/27 فاضــل 
مرکزي فرزند علي بشماره شناســنامه 43397 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282356666 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144/8 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139560302027014430 مورخ 1395/11/06 زهراء رفیعي 
مهردوست فرزند اسداله بشماره شناســنامه 71 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284446123 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1586 فرعــي از اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 246/59 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139560302027014475 مــورخ 1395/11/06 تیمــور 
بلدي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 767 صادره از اصفهان بشماره ملي 
6639540657 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139560302027014478 مورخ 1395/11/06 محســن 
توشقانیان فرزند علي بشماره شناســنامه 117 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287985491 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139560302027016375 مورخ 1395/12/08 گوهر سعیدی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199455040 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي 
از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/90 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139560302027016730 مــورخ 1395/12/16 احمــد 
عبدالهیان خوراسگاني  فرزند عباس بشماره شناسنامه 130 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284071243 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 300 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139560302027016769 مورخ 1395/12/16 مهدي طاهري 
قهجاورستاني فرزند اسداهلل بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291738193 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139560302027016772 مــورخ 1395/12/16 مجید 
آران فرزند منصور بشــماره شناســنامه 740 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1285813146 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139560302027016775 مورخ 1395/12/16 حسین 
امیدواري قهجاورستاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2174 صادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1284062449 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 163/20 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
12- راي شــماره 139660302027000202 مورخ 1396/01/08 حسین 
نواب راد فرزند سیدعلي بشماره شناسنامه 7679 صادره از شهرری بشماره ملي 
0490512747 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152/06 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139660302027000384 مورخ 1396/01/15 قدمعلي 
هرندي جبلي فرزند عباس بشماره شناسنامه 39 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659545173 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

162/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027000457 مورخ 1396/01/17  محمدرضا 
یارعلي فرزند حســین بشــماره شناســنامه 150 صادره از اهواز بشماره ملي 
1754755488 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/48 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027000588 مورخ 1396/01/20  ســید 
محسن احمدي فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 37029 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1282297694 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027001072 مورخ 1396/02/02  بتول شاه 
زیدي فرزند غالم بشــماره شناســنامه 30868 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282236245 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139660302027001074 مورخ 1396/02/02 محمد غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 71252 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1282456261 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139660302027001078 مورخ 1396/02/02 محمود 
غیاثي اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288035381 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027001079 مورخ 1396/02/02 مهدي غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناســنامه 8134 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288089988 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027001080 مورخ 1396/02/02 امیر حسین 
غیاثي اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 404 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288404654 در 2/7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027001081 مورخ 1396/02/02 پروین غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 43717 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282358464 در 3/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027001082 مورخ 1396/02/02 زهره غیاثي 
اصفهاني فرزند اصغر بشماره شناســنامه 2134 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288228678 در 3/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء 
بها ثمنیه آن احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027001162 مــورخ 1396/02/03 محمد 
کریمي فرزند محمود بشــماره شناســنامه 52 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286931444 در ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 15240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/06 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027001190 مــورخ 1396/02/04 مهدي 
فروغي فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 12347 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283825376 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12641 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 101/35 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027001231 مورخ 1396/02/06 حســن 
مهدیان دولت آبادي فرزند حفیظ اله بشــماره شناسنامه 131 صادره از برخوار 
بشماره ملي 6609498431 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3752 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 140/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027001236 مورخ 1396/02/06 مریم عباسي 
جنداني فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 2006 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283527804 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 322 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

112/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027001623 مورخ 1396/02/16 علي رباني 
خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناســنامه 6788 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283769662 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6381 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/92 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027001959 مورخ 1396/02/24 علي عنایتي 
کردآبادي  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1375 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283989042 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/62 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027001969 مــورخ 1396/02/24 صغري 
توانگر فرزند امراله بشــماره شناســنامه 2025 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286668042 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 132/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027001970 مورخ 1396/02/24 سید حسین 
حســیني ارزناني فرزند سید کاظم بشماره شناســنامه 184 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284015068 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 183/01 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027002583 مــورخ 1396/03/07 حمید 
احمدی  فرزند حســین بشماره شناســنامه 15 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659376819 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 146/59 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027002639 مورخ 1396/03/08 عباسعلي 
ایزدي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 1 صادره از شــهرضا بشــماره ملي 
1199603902 در یکدانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

234/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027002640 مورخ 1396/03/08 ابراهیم 
ایزدي فرزند اســماعیل  بشماره شناســنامه 9 صادره از شــهرضا بشماره ملي 
1199441422 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

234/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شماره 139660302027002643 مورخ 1396/03/08 رمضانعلي 
ایزدي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 8 صادره از شــهرضا بشــماره ملي 
1199594581 در یکدانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

234/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027002651 مورخ 1396/03/08 سیدرسول 
طباطبائي فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 

5649862461 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/97 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027002657 مورخ 1396/03/08 محمود 
اخالقي  فرزند علي بشماره شناســنامه 13351 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283835266 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/85 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027002664 مــورخ 1396/03/08 منصور 
نیکخواه فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 1817 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287771149 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027002686 مــورخ 1396/03/09 علــي 
خرمي فرزند بشیر بشــماره شناســنامه 2030 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289669538 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 108/25 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027002711 مورخ 1396/03/09 عباسعلی 
خمسه عشری فرزند اکبر بشماره شناسنامه 30297 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1282230530 در ششــدانگ یکباب انبار مصالح ساختمانی و محدثات 
احداثی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 6000 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027002714 مورخ 1396/03/09 نوروز علي 
آقاجاني کردآبادي فرزند غالم بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291317821 در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 146/24 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027002821 مــورخ 1396/03/13 هاجر 
کردآبادي فرزند حســین  بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291447555 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

110/58 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139660302027002822 مورخ 1396/03/13 سید علي 
صالحي ابري فرزند سید مرتضي بشماره شناســنامه 62782 صادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1281725153 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقــع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 110/58 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139660302027002913 مورخ 1396/03/16  نرگس 
خرمي فرزند بشیر بشــماره شناســنامه 1314 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289519765 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 404/26 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139660302027002915 مــورخ 1396/03/16  مریم 
کاغذگران فرزند منصور بشماره شناسنامه 91173 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281908444 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

184 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139660302027002920 مورخ 1396/03/16 علیرضا 
عمراني پوده فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشماره ملي 
5129837517 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12197 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/10 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139660302027002946 مــورخ 1396/03/17 علــي 
اسماعیلي فرزند محمود بشماره شناسنامه 2466 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293389862 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 15234 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139660302027002953 مورخ 1396/03/17 ابراهیم 
مســائلي فرزند حبیب اله بشماره شناســنامه 325 صادره از آباده بشماره ملي 
2410920055 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 116-332 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 199 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شــماره 139660302027002961 مــورخ 1396/03/17  مجید 
نیکبخت فرزند فریدون بشماره شناسنامه 838 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289659869 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139660302027002962 مورخ 1396/03/17  رســول 
رجالي فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 798 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1285611985 در ششدانگ یکباب سوله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

536/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139660302027002981 مــورخ 1396/03/18 پــري 
نقش فرزند علي بشــماره شناســنامه 45826 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280883847 در ششــدانگ یکباب خانه ویالیی احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 903/33 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139660302027003040 مورخ 1396/03/21 کرمعلي 
طاهري عمروآبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1199551147 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 12197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 107 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی .

52- راي شماره 139660302027003043 مورخ 1396/03/21 سید خلیل 
حسیني نسب فرزند آقاتقي بشماره شناسنامه 2909 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 6339289721 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 104/65 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا اسدی .
53- راي شماره 139660302027003045 مورخ 1396/03/21 علي ربیعي 
سمسوري فرزند عباس بشماره شناســنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283923971 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 7007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027003159 مورخ 1396/03/22 حسین شیخ 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 5 صادره از زابل بشماره ملي 3673842341 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

6662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 129/45 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي.

55- راي شماره 139660302027003164 مورخ 1396/03/22 مدینه شیخ 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 12738 صادره از کردکوي بشماره ملي 
2248547536 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 6662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

129/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139660302027003196 مورخ 1396/03/23 مریم ایزدي 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288306342 
در 64/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 30/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139660302027003200 مــورخ 1396/03/23 علــي 
گرجي فرزند جعفر بشــماره شناســنامه 1465 صادره از خوانسار بشماره ملي 
1229382682 در 7/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 30/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مریم ایزدی .
58- راي شماره 139660302027003473 مورخ 1396/03/29 مریم قاسمي 
سلیمان آبادي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 430 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1288143400 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/32 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027003487 مورخ 1396/03/29 معصومه 
سرجوقیان فرزند مهدي بشماره شناسنامه 174 صادره از خرمشهر بشماره ملي 
1828879479 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4063 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

148/83  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027003493 مورخ 1396/03/29  حسین 
شــایان نژاد  فرزند عباس بشماره شناســنامه 8925 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283791129 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6406 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 295/14 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027003570 مورخ 1396/03/31  سید علیرضا 
نعمت اللهي  فرزند محسن بشماره شناسنامه 1381 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287733875 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 12034 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/93 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139660302027003571 مــورخ 1396/03/31  عباس 
حیدري فرزند رضا بشــماره شناســنامه 221 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291310495 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک شماره1 فرعي از  8864 اصلی و 8864 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 158/52 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محترم نیکلی .
63- راي شــماره 139660302027003814 مــورخ 1396/04/07 مریم 
زماني فرزند امیر بشــماره شناســنامه 13142 صادره از تهران بشــماره ملي 
0037099043 در ششــدانگ یکباب انبار و سوله باســتثناء بها ثمنیه اعیاني 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 1498/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شاهپور ایروانی فرزند محمد علی.
64- راي شماره 139660302027003990 مورخ 1396/04/12 اعظم همتي 
ولنداني فرزند مهدي بشماره شناسنامه 60370 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282434438 در یکدانگ و یک - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
65- راي شماره 139660302027003991 مورخ 1396/04/12 اکرم همتي 
ولنداني فرزند مهدي بشماره شناســنامه 4590 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282793489 در یکدانگ و یک - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
66- راي شماره 139660302027003994 مورخ 1396/04/12  محمدرضا 
همتي فرزند مهدي بشماره شناســنامه 1899 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288419600 در دو دانگ و دو - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
67- راي شماره 139660302027003997 مورخ 1396/04/12 لیال همتي 
ولنداني فرزند مهدي بشماره شناســنامه 4591 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282793497 در یکدانگ و یک - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و مغازه متصله باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4702 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
300 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی همتی 

ولندانی فرزند ابراهیم .
68- راي اصالحی شــماره 139660302027004079 مورخ 1396/04/13  
ابرار افخمي اردکاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1274374367 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
196/47 مترمربع وخریداري طي ســند رســمي صحیح می باشد که در رای 
شماره139560302027014660 مورخ 1395/11/10 اشتباه ثبت شده بود. 
69- راي  اصالحی شــماره 139660302027001977 مورخ 1396/02/25 
امیر امیني هرندي فرزند یداله بشماره شناسنامه 441 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287611771 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
153 مترمربع. خریداري طي سند رســمي صحیح می باشد که در رای شماره 

139560302027010516مورخ 1395/08/19 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/08

هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
م الف: 12024    
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کرمعلی قندالی رییس سازمان امور عشایر کشور در سفر به شهرستان کوهرنگ گفت: با 
پیشنهاد هیئت دولت و مصوبه مجلس، یک و نیم میلیارد دالر اعتبار به ایجاد اشتغال پایدار 

در مناطق روستایی و عشایری کشور اختصاص یافته است.

یک و نیم میلیارد دالر اعتبار برای ایجاد اشتغال عشایر
اخبار

بهادر نوروزی با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی افراد با عنوان 
تورهای گردشگری و بدون مجوز رســمی گفت: باتوجه به 
شــروع تعطیالت تابســتان و افزایش تقاضای سفر، برخی 
افراد بدون مجوز رسمی از میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری، با هزینه کمتر و تبلیغ در فضای مجازی تحت 
عناوینی همچون تورهای طبیعت گردی، کوهنوردی، کویر، 
نجوم، گشت علمی، آموزشــی، تورهای داخلی ، خارجی و 
تورهای لحظه آخری بــدون رعایت قوانین فروش تور اقدام 
به جذب مســافر می کنند که به دلیل تفاوت اندک قیمت 
توسط گردانندگان این نوع تورها، متاسفانه با استقبال مردم 

مواجه می شود.
 وی ادامــه داد: برگــزاری تورهای گردشــگری بــه ویژه 
 تورهــای طبیعت گــردی بــا خطــرات بســیاری همراه

 بوده و در صورت بروز هرگونه مشــکل به دلیل عدم حضور 
راهنمای آشــنا به محیط و قوانین تور و نیــز بیمه نبودن 
مســافران، هیچ ارگانی پاسخگوی مشــکالت مالی و جانی 

مسافران نخواهد بود.
نوروزی با اشــاره به خدمات دهی دفاتر مسافرتی بیان کرد: 

شرکت های خدمات مسافرتی سه دسته هستند: دسته اول 
شامل شرکت های خدمات مسافرت هوایی بند»الف« است 
که تنها مجاز به تهیه بلیت هواپیما  برای افراد بوده و زیر نظر 
سازمان هواپیمایی کشور فعالیت دارند و این شرکت ها مجاز 
به اجرای برنامه سفر اعم از رزرو محل اقامت، برنامه گشت، 

تهیه راهنما و... نیست.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان بروجن خاطرنشان کرد: دسته دوم نیز شرکت ها 
یا دفاتر سیاحتی و  زیارتی دارای مجوز بند»پ« هستند که 
زیر نظر سازمان حج و زیارت تنها به منظور انجام سفرهای 
زیارتی به عتبات عالیات، سوریه و حج قرار دارند و این دفاتر 
نیز مانند دســته بند»الف« مجاز به تورگردانی و هماهنگی 
برای ســایر ســفرهای خارجی و ســفرهای داخلی اعم از 

سیاحتی و زیارتی)مشهد مقدس( نیستند.
نوروزی دسته سوم را شرکت ها یا دفاتر خدمات مسافرتی و 
جهانگردی خواند و تصریح کرد: شرکت ها یا دفاتر خدمات 
مســافرتی و جهانگردی که دارای مجوز بند »ب« هستند، 
تحت نظارت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشــگری فعالیت می کنند و تنها این دفاتر یا شرکت ها 
مجوز الزم جهت انجام مسافرت های گروهی یا انفرادی در 
قالب یک بسته کامل سفر را در قالب انعقاد قرارداد به منظور 
رزرو هتل و محل اقامت، تهیه بلیت هواپیما و اخذ ویزا دارند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان بروجن ادامه داد: عموم مردم و متقاضیان سفر به 
سایر کشورهای خارجی و سفرهای داخلی)اعم از سیاحتی 
یا زیارتی( در قالب تور، باید صرفا به این دفاتر یا شرکت ها، 
مراجعه و در قالب انعقاد قراردادی که فرمت یکسان نیز دارد، 

ازطریق این موسسات اقدام کنند.
نوروزی تصریح کرد: براساس قانون توسعه صنعت گردشگری 
و جهانگردی، تنها دفاتر خدمات مســافرتی و گردشــگری 
دارای مجوز از ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مجاز به برگزاری تورهای ســیاحتی داخلی و 
خارجی هستند و ارائه خدمات تور توســط افراد حقیقی و 
حقوقی غیرمجاز تخلف بوده و طبق قوانین با متخلفان در این 
حوزه برخورد خواهد شد که دادستانی و نیروی انتظامی نیز 
برای حفظ امنیت خانواده ها با این سازمان همکاری کرده و از 

فعالیت تورهای غیرمجاز جلوگیری می کند.
وی یادآور شــد: افرادی که صرفا دارای کارت راهنمای تور 
هستند نیز مجاز به برگزاری تور نبوده و تورهای گردشگری 
باید توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای پروانه 

بهره برداری بند »ب« برگزار شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان بروجن، تضمین امنیت جانی و مالی مسافران در 
طول سفر را مهم خواند و افزود: کلیه تورهای مسافرتی باید 
دارای قرارداد و بیمه مسافر باشند و در صورت بروز مشکل 
در تور، بر اساس قوانین ســازمان میراث فرهنگی این دفاتر 
پاسخگو خواهند بود؛ در حالی که بدون مجوز رسمی، هیچ 
بیمه ای حاضر به پرداخت خســارت نبــوده و این امر باعث 

تضییع حقوق مسافران می گردد.
 نوروزی با اشــاره به اینکه تاکنون چهار آژانس مسافرتی در 
سطح شهرســتان بروجن دارای مجوز اســت، عنوان کرد: 
آژانس های مســافرتی مجوزدار در شهرستان عبارت اند از: 
بام ایران، سهیل، راهجو و هزار سو که در شهرستان بروجن 
قرار دارند و مردم باید مسافرت های خود را با این شرکت ها 

پیگیری کنند.
متقاضیان ســفر با مراجعه به این دفاتــر و اطمینان از دارا 
بودن پروانــه بهره برداری معتبر فروشــندگان تور، صرفا با 
مجوز ســازمان میراث فرهنگی با عنوان پروانه بهره برداری 
بند»ب« و عقد قرارداد، برای سفر اقدام کرده و از مسافرت با 

افراد غیرمجاز خودداری کنند.

با مسئوالن

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان بروجن، از مسافرت با تورهای 
غیرمجاز هشدار داد و گفت: تنها دفاتر خدمات مسافرتی و گردشــگری دارای مجوز از سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجاز به برگزاری تورهای سیاحتی داخلی و خارجی هستند و ارائه خدمات 

تور توسط افراد حقیقی و حقوقی غیرمجاز تخلف محسوب می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پرداخت ۲۱۸ میلیارد ریال 
تسهیالت طرح رونق در استان

اعضای ستاد تســهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و 
بختیاری، پرداخت ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیالت در قابل  
»طرح رونق تولید« به ۳۰ طرح و واحد تولیدی در استان 
را تصویب کردند. استاندار چهارمحال و بختیاری سهم 
تسهیالت فراگیر اشتغال را ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال 
عنوان کرد. قاسم سلیمانی دشتکی اظهار کرد: با توجه به 
باال بودن نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در این استان، 

سهم چهارمحال و بختیاری با ۴/۲درصد محاسبه شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سیستم بانکی 
و بخش خصوصی باید با همگرایــی یکدیگر در جذب 
این میزان اعتبار که فرصت بســیار مطلوبی برای ایجاد 
اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری استان است، حرکت 
انقالبی داشته باشند. سلیمانی دشتکی ادامه داد: مطابق 
قرارداد سازمان مدیریت و برنامه و بودجه کشور با یکی از 
شرکت های تولیدی پوشاک این شرکت در چهار استان 
ازجمله چهارمحال و بختیاری ۲ هزار فرصت شــغلی 

ایجاد می کند.
به گفته وی، مصوبات ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
چهارمحال و بختیاری باید راهگشای مشکالت اشتغال 
در استان باشد. در این نشست مشکالت تقسیط بدهی، 
وثیقه بانکی، بدهی مالیــات و تامین اجتماعی ۵ طرح 
تولیدی و صنعتی در استان، بررسی و راهکار آن ارائه شد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 ۵۰۰ هکتار از اراضی استان 
به کشت کلزا اختصاص یافت

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:۵۰۰ 
هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشــت دانه 
روغنی کلزا اختصاص یافت. ذبیح ا... غریب با اشــاره به 
این موضوع اظهار داشت: کشــت کلزا در چهارمحال و 
بختیاری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: حمایت دولت از کشت دانه های روغنی 
و خرید تضمینی این محصول، موجب افزایش کشت آن 

در استان شده است. 
رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: دو مرکز برای خرید تضمینی کلزا در چهارمحال و 
بختیاری، در دو شهرستان شهرکرد و لردگان فعال شده 
است. وی ادامه داد: برداشت ۷۰۰ تن کلزا در این استان 

پیش بینی می شود.

رکاب زن کرمانی، قهرمان 
دوچرخه سواری کوهستان شهرکرد شد

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان رشته دانهیل با قهرمانی رکاب زن 
کرمانی در شهرکرد پایان یافت. رییس هیئت دوچرخه سواری چهارمحال 
و بختیاری گفت: در این بخش امین نجفی دوچرخه سوار کرمانی موفق به 

کسب عنوان قهرمانی شد. 
علیرضا احمــدی افزود:در این رشــته ، طاها قابلی از اســتان قزوین و 
محمدتقی محمدنیا از گلستان رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.به 
گفته وی،رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی کشور در بخش 
دانهیل با حضور ۳۰ ورزشکار از ۱۴ استان در بوستان ملت شهرکرد برگزار 
شد. به گفته وی ، در بخش کراس کانتری جوانان کشور نیز محمد حسین 
اسکندری از استان فارس قهرمان شد و سینا صالحیان از چهارمحال و 
بختیاری و محمدرضا عسگری از اصفهان مقام های دوم و سوم را کسب 

کردند. 
به گزارش ایرنا، رقابت های دوچرخه  سواری قهرمانی کشور به میزبانی 
شهرکرد و با حضور ۳6 ورزشکار از ۲۳ استان به مدت سه روز از پنجم تا 
هفتم مردادماه برگزار شد. مسابقات کراس کانتری در مسیرهای صخره 
ای،جنگلی و سراشیبی به مســافت ۵ تا 9 کیلومتر برگزار می شود. این 
مسابقات بین زمان یک ســاعت و ۴۵ دقیقه تا ۲ساعت و ۳۰ دقیقه به 
طول می انجامد. این رشته از پر طرفدارترین رشته های دوچرخه سواری 
کوهستان در مسابقات المپیک بوده و رشته دانهیل نیز دوچرخه سواری 

در کوهستان و صخره است.

 درخشش بانوان قایقران استان 
در مسابقات قهرمانی کشور

تیم بانوان شهرستان ســامان اســتان چهارمحال و بختیاری قهرمان 
مسابقات قایقرانی بزرگساالن کشور شد.

تیم »ب« بانوان قایقران اســتان که با عضویت سمانه صفاری، فرشته 
رئیسی، زهرا قاعدی، مرضیه فقیه زاده و زهرا مهدوی در این مسابقات 
حضور داشت، با غلبه بر حریفان نشان نخست را از آن خود کرد و بر سکوی 
قهرمانی کشور ایستاد. در رده سنی زیر ۲۳ سال آقایان هم تیم باشگاه 
سیر و سپهر سامان به عنوان نماینده چهارمحال و بختیاری پس از تیم 

فرماندهی مرزبانی ناجا به مقام دوم رسید.
میالد خســروی، نوید فتاحی، مهدی فتاحی، محمد خســروی فرزند 
احمد، محمد خسروی فرزند ولی و محمد بزرگ پور، اعضای تیم استان 

چهارمحال و بختیاری در این رقابت ها بودند.
مسابقات قایقرانی رفتینگ قهرمانی کشور گرامیداشت دهه کرامت با 
شرکت ۱۲ تیم در بخش مردان و 9 تیم در بخش بانوان از هشت استان 

کشور، به میزبانی استان البرز در رودخانه کرج برگزار شد.

مزایده
5/122 شعبه 3 اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه ج/3  
961682 له مرتضی قربانی علیه احمد آقاعلیان بخواسته مطالبه 479/267/000 ريال 
بابت اصل خواسته و هزينه دادرسی و حق الوکاله و خسارات وارده و مبلغ 23/963/350 
ريال حق االجرای دولت جلسه مزايده ای در روز شنبه مورخ 96/5/28 ساعت 9 صبح در 
محل اين اجرا واقع در خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری کل اصفهان طبقه زيرزمین 
واحد اجرای احکام شعبه 3 برگزار نمايد. مشخصات و مورد مزايده میزان 39/17 حبه از 
72 حبه ) 6 دانگ( پالک ثبتی 14915/11794 بخش 5 اصفهان ملکیت محمدقاسمی 
جبلی )وثیقه گذار( واقع در اصفهان خ 24 متری اول نرسیده به مسجد امام جعفر صادق 
مقابل کبابی طوس کوی 23 )شــهید مرتضی طباطبائی( نبــش کوی صبا پالک 2 به 
صورت يک باب خانه مسکونی با قدمت حدود 30 سال ساخت در يک طبقه ساخت در 
همکف و يک زيرزمین کوچک بصورت انباری با ســقف تیرآهن و ديوار آجری باربر و 
سیستم ســرمايش کولر آبی و گرمايش بخاری گازی دارای انشعاب آب، برق و گاز می 
باشد و حمام در پشت اتاق خواب و دستشويی در کنار حیات می باشد و دارای مساحت 
94/31 مترمربع عرض و حدود 71 متر مربع اعیانی می باشد که با توجه به جمیع جهات 
و موقعیت محل و متراژ و عرضه و تقاضا، ارزش 6 دانگ آن توســط کارشناسان رسمی 
دادگستری 925/000/000 ريال ارزيابی و نظريه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده 
است و در حال حاضر در تصرف مستاجر می باشد. لذا طالبین خريد می توانند  5 روز قبل 
از تاريخ مزايده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازديد از محل با توديع 10 درصد از قیمت 
پايه فی المجلس در جلسه مزايده شرکت نمايند باالترين پیشنهاد دهنده برنده مزايده 

خواهد بود. م الف: 12379 شعبه 3 اجرای احکام حقوقی اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/121  فرزانه يزدانی دينانی دارای شناســنامه شــماره 1714 به شرح دادخواست به 
کالسه  343/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فضل اله يزدانی دينانی به شناسنامه 20 در تاريخ 1396/3/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طاهره عباس 
زاده فرزند محمدصادق به ش.ش 264 )همســر( 2- فريده يزدانی دينانی فرزند فضل 
اله به ش.ش 420 )فرزند( 3- شهربانو يزدانی دينانی فرزند فضل اله به ش.ش 1102 
)فرزند(  4- فرزانه يزدانی دينانی فرزند فضل اله به ش.ش 1714 )فرزند( اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 4351 شــعبه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره يک()153 کلمه ، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/120 شماره: 997/95 حل 12 به موجب رای شــماره 1166 تاريخ 95/10/14 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت يافته است محکوم علیه 
نجف جعفرزاده فرزند نورمحمد  به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
يکصد و پنجاه میلیــون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ هفتصد و پنجــاه هزار ريال 
هزينه دادرســی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید 
چک )94/6/30( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له محمدحســین علیجانی فرزند 
جواد با وکالت مريم مشتاقی به نشانی خمینی شــهر خ امام جنوبی کوی فتحی پ 8. و 
پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد.ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:4346 
 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر)مجتمع شماره يک(

)201 کلمه، دو کادر(
مزایده

5/118 دايره اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 951542 
موضوع شــکايت آقای علی کريمی علیه آقايان علی و نبی اله رضايی در نظر دارد يک 
باب گله دانی به مساحت حدوداً 145 متر مربع که فاقد امکانات و ارزش اعیانی بوده و به 

آدرس خمینی شــهر، جاده نجف آباد، قلعه امیريه، کوچه شهید رضايی را که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش آن را معادل 580/000/000 ريال ارزيابی نموده است از طريق 
مزايده به فروش رساند، لذا جلسه مزايده روز دوشنبه 96/5/23 ساعت 10 در محل اجرای 
احکام کیفری دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد وطالبین می توانند ظرف 5 روز 
قبل از مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از نزديک مورد مزايده را بازديد نمايند. خريدار 
کسی است باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد خريدار بايد 10% قیمت پیشنهادی  را فی 
المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حســاب دادگستری خمینی شهر 
واريز نمايد، در غیر اينصورت 10% اولیه پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و مزايده تجديد می گردد. م الف: 4347 اجرای احکام کیفری دادسرای 

عمومی و انقالب خمینی شهر )183 کلمه، دو کادر(
مزایده

5/117 شماره نامه: 9610113634500121 شماره پرونده: 9009983633500468 
شماره بايگانی شعبه: 900199 دايره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری خمینی 
شهر در پرونده کالسه 900199 اجرا له خانم شقايق حدادی به خواسته مطالبه مهريه 
به میزان 400 ســکه و مقدار 80 مثقال طال و مبلغ 11/000/000 با احتساب خسارت 
تاخیر تاديه به طرفیت محکوم علیه رضا علی میرزايی در نظر دارد سهم االرث محکوم 
علیه از پالک ثبتی 1188 فرعی از 88 به آدرس خمینی شهر قرطمان خیابان قرطمان 
موجه غالمرضا حسن حیدری به مســاحت 362 مترمربع که حسب نظريه کارشناس 
رسمی دادگستری به میزان 1/500/000/000 ريال ارزيابی گرديده را از طريق  مزايده 
به فروش برساند لذا جلسه مزايده در تاريخ 1396/05/19 ساعت 9/30 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسداران روبروی بسیج  خواهران مجتمع 
قضايی شماره يک برگزار می گردد و خريداران می توانند 5 روز قبل از مزايده مورد را به 
نشانی فوق الذکر بازديد نمايند خريدار کسی است که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد و 
خريدار 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده 
به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد. در غیر اينصورت 10% اولیه پس از کسر هزينه 
های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4357 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)215 کلمه، دو کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/116 کالسه پرونده: 198/96 ح 2 شماره دادنامه: 164 - 96/2/20 خواهان: جمال 
علی نقیان الیادرانی به نشــانی اصفهان خ خرم مجتمع 110 طبقه اول وکیل: مصطفی 
مستاجران به نشــانی اصفهان خ مقداد نبش کوچه شماره 7 ســاختمان زيتون طبقه 
اول خوانده: حمیدرضا احمدی کردشوئی به نشــانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان جمال 
علی نقیان الیادرانی فرزند حســنعلی با وکالت آقای مصطفی مستاجران بطرفیت آقای 
حمیدرضا احمدی فرزند فريدون به خواسته  مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه چک 
به شماره 793329 - 95/6/20 عهده حســاب جاری 0107148904002 بانک ملی 
ايران بانضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد 
دادخواست تقديمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان که 
به ظهور در مديونیت خوانده دارد و اينکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده اســت شورا دعوی خواهان را 
وارد تشخیص و مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 
قانون صدور چک و احضاريه آن خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بعنوان 
اصل خواسته و مبلغ 1/475/000 ريال بعنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از 
تاريخ سررسید چک لغايت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق 
الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز از تاريخ  ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاريخ 
انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 
4355 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

يک( )314 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/107  محمدرضا خضری قهه دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه  
298/96 ح ش 2  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان  علی خضری قهه به شناسنامه 33 در تاريخ 1395/10/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بهرام خضری 
قهه فرزند علی بــه ش.ش 750 متولد 1314 صادره از دهاقان )پــدر متوفی( 2- ربابه 
پیکانی فرزند حسینعلی به ش.ش 36 متولد 1320 صادره از دهاقان )مادر متوفی(  3- 
زهرا کمالی قهه فرزند علی به ش.ش 17 متولد 1346 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 
4-  محمدرضا خضری قهه فرزند علی به ش.ش 5 متولد 1364  صادره از دهاقان )پسر 
متوفی(  5- ابوالفضل خضری قهه فرزند علی به ش.ش 5 متولد 1369  صادره از دهاقان 
)پسر متوفی( 6- ســمیه خضری قهه فرزند علی به ش.ش 39 متولد 1365  صادره از 
دهاقان )دختر متوفی(  7- نرگس خضری قهه فرزند علی به ش.ش 107 متولد 1367  
صادره از دهاقان )دختر متوفی( و الغیر. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 96/123 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان 

)221 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/219 شماره نامه: 9610113634001076 شماره پرونده: 9509983625200588 
شماره بايگانی شعبه: 951256 از شعبه: 103 کیفری دو خمینی شهر به: آقای احمدرضا 
ابراهیمی فرزند رمضان که مجهول المکان اعالم شده است. حسب شکايت آقای محسن 
توکلی و به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادســتان محترم دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمینی شهر شما متهم هستید به سرقت که جلسه رسیدگی به اتهام 
شما مورخ 96/6/11 ساعت 9:30 تعیین شده است لذا به اين وسیله به شما ابالغ میگردد 
که جهت شرکت در جلســه رســیدگی در وقت مقرر در اين دادگاه حاضر و يا نسبت به 
معرفی وکیل اقدام و يا اينکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی 
به دادگاه ارائه نمايند در صورت عدم حضور بــا عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه 
به صورت غیابی اقدام به رســیدگی خواهد نمود. اين آگهی وفق ماده 180 قانون آيین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای يک نوبت در يکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 4361 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی 

شهر )103 جزايی سابق( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

5/218 شماره پرونده: 139604002121000080/1 شماره بايگانی پرونده: 9600110 
شماره ابالغیه: 139603802121000023 بدينوسیله به آقای مرتضی حجتی فر نام 
پدر: علی تاريخ تولد: 1357/6/30 شماره ملی: 1140851391 شماره شناسنامه 1341 
به نشانی خمینی شهر جوی آباد خ کهندژ خ شمس تبريزی خ ولیعصر فرعی 19 پالک 
4 ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ 292/000/000 
ريال به استناد چک شماره 0936/406872 - 30/ 1395/07 بانک صادرات علیه شما 
اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9600110 در اين اداره تشــکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1396/4/8 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط يک مرتبه در 
روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مهلت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايید، عملیات اجرائی جريان 

خواهد يافت. م الف: 4364 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)158 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/87  کمال صادقی دارای شناســنامه شماره 1959 به شــرح دادخواست به کالسه  
284/96  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قربانعلی صادقی به شناســنامه 1955 در تاريخ 96/3/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- کمال صادقی ن 
پ قارلی ش.ش 1959 ت.ت 1343/1/3 صادره از شــیراز )برادر متوفی( 2- مرتضی 
صادقی فرزند قارلیخان ش.ش 2275 ت.ت 1348/2/18 صادره از شیراز )برادر متوفی( 
3- ناصر صادقی فرزند فرزند قارلیخان ش.ش 61 ت.ت 1326/1/1 صادره از ممسنی 
)برادر متوفی( 4- بیژن صادقی فرزند قارلیخان ش.ش 1958 ت.ت 1342/8/3 صادره از 
شیراز )برادر متوفی( 5- علیرضا صادقی فرزند قارلیخان ش.ش 6715 ت.ت 1354/4/2 
صادره از شــیراز 6- غالمرضا صادقی فرزند قارلیخان ش.ش 6716  ت.ت 56/3/10 
صادره از دوگنبدان )برادر متوفی( 7- امان اله صادقی فرزند قارلی ش.ش 1960 ت.ت 
44/6/3 صادره از شــیراز )برادر متوفی( 8- حاصل صادقی فرزند قارلی ش.ش 1284 

ت.ت 1330/3/2 صادره از شیراز )برادر متوفی( 9- سرائیل صادقی فرزند قارلی ش.ش 
1286 ت.ت 1334/5/6 صادره از شیراز )خواهر متوفی( 10- سرايل صادقی فرزند قارلی 
ش.ش 1285 ت.ت 1342/4/4 صادره از شیراز )خواهر متوفی( 11- افروز صادقی فرزند 
قارلیخان ش.ش 2274 ت.ت 1346/10/10 صادره از شیراز )خواهر متوفی( 12- جهان 
 افروز فرزند قارلیخان ش.ش 61 ت.ت 1357/1/1 صادره از ســمیرم )خواهر متوفی( 
13- صغرا صادقی فرزند قارلــی ش.ش 2276 ت.ت 1350/9/22 صادره از شــیراز 
14- شمايل صادقی فرزند قارلی خان ش.ش 1957 ت.ت 1338/6/3 صادره از شیراز 
)خواهر متوفی( متوفی وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 96/121 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان 

)303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/119 کالسه پرونده: 96-398حل/4 شماره دادنامه: 613 تاريخ رسیدگی: 96/4/28 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی ستاره پور با 
وکالت حسین حاج حیدری مقیم: خمینی شهر خیابان شريعتی شمالی روبروی رستوران 
نمونه. خوانده: سید حســام الدين رضوانی راد ف ســید ضیاء الدين به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست تقديمی آقای علی ســتاره پور با وکالت حسین حاج حیدری به 
طرفیت آقای سید حسام الدين رضوانی به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ريال 
وجه يک فقره چک به شماره 0127587-95/6/31 )120/000/000 ريال( عهده بانک 
ملت شعبه فرمانیه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تاديه باتوجه به محتويات 
پرونده دادخواست تقديمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 96/4/24 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اينکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا 
باتوجه به نظريه مشورتی اعضاء شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 96/4/24 و با احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دين و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 120/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره محترم اجرای احکام حقوقی براساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 2/475/000 ريال 
بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 4349 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره يک()376 کلمه، 4 کادر(

اعالم مفقودی 
سند و کارت سبز و گواهی تعویض سیلندر خودروی سواری 
پژو 405  مدل 1386 بــه رنگ نقره ای متالیک به شــماره پالک 
13- 194 و 28 و شــماره شاسی 40800993  و شــماره موتور 
12486084109 به نام ناصر حســن پور فراموش جانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان بروجن هشدار داد:

گردشگران از سفر با تورهای غیرمجاز خودداری کنند
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اخباريادداشت

محیط زيست

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان بوشهر از پیدا 
شدن الشه یک قالده پلنگ در ارتفاعات کوه بیرمی این 
استان خبر داد. حسین دلشب اظهار داشت: روز پنجشنبه 
یکی از اهالی شهرستان دشتی، گزارشی را درخصوص 
تلف شدن یک قالده پلنگ در ارتفاعات آشی درمنطقه 
حفاظت شــده به این اداره کل اعالم کرد. وی افزود: در 
همین راســتا بالفاصله اکیپی به محل اعزام شد و پس 
از ثبت محل و بررسی های اولیه الشه به پاسگاه محیط 

زیست انتقال یافت.
دلشــب با بیان اینکه در این بررســی ها آثاری از مرگ 
جانور به طریق شکار مشــاهده نشده است، افزود: علت 
اصلی مرگ بعد از بررسی های الزم اطالع رسانی خواهد 
شد. وی تصریح کرد: مناطق کوهستانی شهرستان های 
دشتی، تنگستان و دشتستان از مناطق عمده حضور این 

گونه ارزشمند است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی گفت: اگر بیش 
از ۱۰درصد جمعیت ما را افراد باالی ۶۵ ســال تشــکیل دهند، وارد مرحله 
سالخوردگی جمعیت می شویم که در حال حاضر در اصفهان حدود 7درصد 
جمعیت سالمند داریم که این میزان را هم می توان سالخوردگی دانست که 

همه آن به سبک زندگی ما بر می گردد.
حیدرعلی عابدی افزود: سال گذشته موفق شدیم پیشــنهادی را در برنامه 
ششم به مجلس شورای اسالمی بدهیم و این برنامه هم خوشبختانه، تصویب 
و طبق آن دولت مکلف شد مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منازل را 
به نیازمندان ارائه دهد که این به دولت تکلیف شد و این خدمات باید گسترش 
پیدا کند. وی تاکید کرد: به هر حال ســالمندان نیاز به مراقبت های ویژه ای 
دارند که به جای نگرانی برای آنها، باید به تشــدید مراقبت ها و ارائه خدمات 

مناسب پرداخت.

برگزاری مانور دوساالنه 
امداد و نجات سانحه فرضی 

هواپیمای مسافربری

7 درصد جمعیت اصفهان 
را سالمندان تشکیل 

می دهند

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان ، از برگزاری مانور دوساالنه 
امداد و نجات سقوط فرضی هواپیمایی فوکر در فرودگاه شهید بهشتی با حضور فعال 

تیم های امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد.
داریوش کریمی با بیان این خبر اظهار کرد: این مانور که براساس تقویم دوساالنه 
سازمان هواپیمایی کشوری و مطابق با استانداردهای سازمان ایکائو برگزار می شود، 
به منظور ارتقای سطح استانداردهای ایمنی و مقابله با بحران های ناشی از نقص 
فنی و اقدامات تروریستی انجام شد. وی با اشاره به اینکه در ماه گذشته دو مورد 
حضور به موقع نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان در عملیات نقص فنی 
هواپیمای مسافربری در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان صورت گرفته است تصریح 
کرد: در این مانور ۵۸ نفر از عوامل امدادی در قالب ۱۳ تیم عملیاتی امداد و نجات، 
رهاسازی، آنست، حمایت روانی و بالگرد و ۱۳ دستگاه خودروی نجات و آمبوالنس 

و درمانگاه سیار مشارکت داشتند.

طرح نسیم مهر 
طرحی معنوی 

برای بیماران 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه زمانی یک انسان در سالمت کامل است که ازنظر هر دو بعد جسمی و معنوی سالم باشد 
گفت: دانشجویان عالوه بر شناخت بیماری ها و راه های درمان بیماری های جسمی، باید بیماری های روحی را نیز به خوبی شناخته و بتوانند آنها را درمان کنند. حجت االسالم 
علیرضا جوادی افزود: پس از موافقت وزارت بهداشت، به منظور بررسی زوایای شناخت مسائل معنوی و راه درمان آن، واحدی برای تدریس در دانشگاه آماده شده است. وی با بیان 
اینکه در دفاتر نسیم مهر روحانیون آقا و خانم پس از پذیرش در بیمارستان های استان اصفهان مشغول به فعالیت می شوند گفت: این طرح در همه بیمارستان های استان اصفهان 
که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی است اجرا شده و در دیگر بیمارستان ها نیز اجرا می شود. حجت االسالم جوادی روحیه و آرامش دادن به بیمار برای ورود به اتاق عمل را بسیار با 

اهمیت دانست و افزود: تقویت روحیه بیمار، رفع شبهات اعتقادی و کنترل پرخاشگری بیمار از دیگر وظایف روحانیون نسیم مهر است.
طرح نسیم مهر با حضور 49 روحانی خانم و آقا در 24 بیمارستان استان اصفهان در حال اجراست که از این تعداد ۱7 بیمارستان در شهر اصفهان قرار دارد.

مسئول شــبکه دامپزشکی شهرســتان نجف آباد گفت: از 
ابتدای ســال تاکنون بیش از 2/۵تن فــرآورده خام دامی 
شامل انواع گوشت قرمز و ســفید غیر قابل مصرف از مراکز 
 تولید، عرضه و مراکز بــزرگ طبخ غذا جمع آوری و معدوم 

شد.
محمدمهدی حسن پور اظهار داشت: بازرسان بهداشتی و 
نظارت بر فرآورده های خام دامی این شبکه از ابتدای سال 
تاکنون بیش از 2/۵تن فــرآورده خام غیر قابل مصرف اعم 
از انواع گوشت قرمز و ســفید از مراکز تولید، توزیع، عرضه 
فرآورده خام دامی، کارگاه های بسته بندی و مراکز بزرگ 
طبخ غذا کشــف کردند که پس از انجام نمونــه برداری، 
تشخیص آزمایشگاهی و هماهنگی با مرجع قضائی به مراکز 

تبدیل ضایعات ارسال شد.
وی حفــظ ســالمت و تندرســتی مــردم را از مهم ترین 
دغدغه های دامپزشــکی دانســت و تاکید کرد: با هر گونه 
عرضه فرآورده های غذایی فاســد در جامعه که ســالمت 

جامعه را به خطر می اندازد، قاطعانه برخورد خواهد شد.
حسن پوردرخصوص گزارشــات مردمی، تخلفات واحدها 
در اقصی نقاط استان و خصوصا شهرستان نجف آباد افزود: 
این گزارشــات عامل موثری در ارتقای سالمت و بهداشت 
عمومی جامعه اســت و یکی از منابع مهــم جهت برخورد 
با موارد تخلــف درتامین امنیت غذایی جامعه محســوب 

می شود لذا از شهروندان درخواســت می شود درصورت 
مشــاهده هرگونه تخلف در نحوه تولید، نگهداری و عرضه 
فرآورده های خام دامی، مراتب را به ســامانه پاسخگویی 
و اطالع رسانی دامپزشکی با شماره ۱۵۱2 یا شماره تلفن 
۰۳۱4272۶۵7۰شــبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد 

اعالم کنند.
حسن پور کشــتار غیر مجاز دام و تخلفات در تولید، عرضه 
و نگهداری فــرآورده های خام دامــی را مطابق ماده ۶۸۸ 
قانــون مجازات اســالمی، تهدید علیه بهداشــت عمومی 
دانســت و اضافه کرد: دامپزشــکی در جهت اجرای قانون 
 و تامین ســالمت مردم با متخلفان برخورد جدی خواهد 

داشت.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: سند تحول و برنامه ملی هم آموزش و پرورش 
را ملزم کرده است تا در برنامه های تربیتی و آموزشی خود از 
رسانه های مختلف و متنوعی، استفاده و عالوه بر محیط های 

کتاب و یادگیری، محیط های متنوعی را پیش بینی کند.
حجت االســالم محی الدین بهرام محمدیان در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در اصفهان درخصــوص تولید محتوای 
الکترونیکی اظهار کرد: چند سالی است که بخشی از کتاب ها 
و برنامه های درسی مان را بر پایه IT در فضای الکترونیک 
ارائه می دهیم؛ به همین جهت است که هم باید به صورت 
آموزش های رسمی دانش آموزانمان را آموزش دهیم و هم 
معلمان در دوره های کارآموزی شرکت کنند تا بتوانند در 
این محیط برای ارائه برنامه های آموزشــی، تربیتی مجهز 

باشند.
وی افزود: همچنین برای اینکــه بتوانیم این برنامه ها را در 
یک سطح رقابتی ببینیم، جشنواره و همایش تولید محتوای 
الکترونیکی را در استان ها برگزار کردیم که خود این قبیل 
ساخته ها و تولیدات این جشــنواره به بازار کسب و کار نیز 

ارائه می شود و تولید ثروت می کند.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش 
و پرورش تصریح کرد: در برنامه های درسی هم در پایه ششم 
درس علم و فناوری و در پایه دهم تفکر و سواد رسانه ای را 

داریم که جزو آموزش های رسمی وزارت آموزش و پرورش 
قرار گرفته اند و بسیاری از دروس بر همین اساس طراحی 

شده و ارائه می شوند.
وی تاکید کرد: سند تحول و برنامه ملی هم ما را ملزم کرده 
تا در برنامه های تربیتی و آموزشی خود از رسانه های مختلف 
و متنوعی اســتفاده کرده و عالوه بــر محیط های کتاب و 

یادگیری، محیط های متنوعی را پیش بینی کنیم.
وی در رابطه با اولویت های معاونت پژوهش وزارت آموزش 
و پرورش بیان کرد: در ســند تحول بنیادین در حوزه این 
معاونت، پژوهش های آینده نگارانه ای وجود دارد تا بتوانیم 
در چشم اندازهای 2۰ ساله ببینیم که نیازهای کشور چه 

بوده است.

معاون وزارت آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش ملزم به استفاده از رسانه های مختلف و متنوع است

 آموزش و پرورشخبر

مسئول شبکه دامپزشکی نجف آباد:

دو و نیم تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در نجف آباد معدوم شد

قاسم نصیری در همایش مســافران قبله در مصالی بقیه ا...
االعظم دارالمومنین کاشان، اظهار کرد: وظیفه ما اطالع رسانی 

به شماست که به نام امنیت در سفر معرفی شده است.
وی افزود: به مسئوالن ســعودی گفتیم که با توجه به تغییر 
ولیعهدی عربستان، آیا رویکرد شما نسبت به حج عوض شده و 
چه تمهیداتی برای زائران فراهم شده است؟ در طول مذاکرات 
به خوبی از ما استقبال شــد و تاکید کردند که وظیفه امنیت 
همه حجاج بر عهده ماست، نگران نباشید و ایرانی ها به دستو 
رالعمل های دو طرف پایبند بوده اند. اولین توصیه ما در حج 

امسال سعه صدر و صبوری است.
نصیری با بیان اینکه ممکن اســت معطلی هایی در فرودگاه 
پدید آید، گفت: این معطلی ها درخصوص انگشــت نگاری و 
عکس برداری از زائران است که نباید حساسیتی به آن نشان 
داد؛ چرا که امری رایج اســت و برای زائران تمامی کشورها 

انجام می گیرد و البته به صورت تصادفی و مقطعی است.
وی ادامــه داد: زائــران ایرانــی امســال کمی بیشــتر به 
دستورالعمل ها و راهنمایی های سازمان حج و بعثه مقام معظم 
رهبری توجه کنند که اگر به خوبی دقت عمل صورت گیرد، 

حجی نمونه و منظم همانند همه سال ها خواهیم داشت.

مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت تصریح کرد: بسیاری 
از کشورها از ما الگو می گیرند و مدیران حج به گونه ای رفتار 
می کنند که به تناسب شــأن و منزلت زائران ایرانی، بهترین 

شرایط برای آنها فراهم شود.
وی تاکید کرد: زائران در بازرســی فرودگاه های عربستان، 
فقط وسایل خود را حمل کنند. برخی از عناصر که مواد مخدر 
حمل می کنند، ساک ها راجابه جا کرده و باعث گرفتاری برای 
حجاج و مسئوالن حج می شوند و با توجه به شرایط و قوانین 

سختگیرانه عربستان روانه زندان می شوند.
نصیری گفت: با توجه به آنکه فیلم برداری از اماکن عربستان 
ممنوع است، قبل از سفر باید اطالعات و فیلم های غیرضروری 
را از رایانه و گوشی پاک کنید و توجه داشته باشید که  عکاسی 
از اماکن خاص عربســتان ممنوع اســت اما برای عکاسی از 
محدوده بیرونی مسجد الحرام و مســجدالنبی منعی وجود 

ندارد.
مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت، در مورد مچ بندهای 
الکترونیکی اظهار کرد: مچ بندها به ســبب امنیت و سالمتی 
زائران طراحی شده و اطالعات شناسنامه ای به همراه اطالعات 
کاروان ها و پرونده پزشکی زائران و کروکی مسیرها در حافظه 

آن گنجانده شده است.
وی درباره نحوه اســتفاده از مچ بندهای الکترونیکی گفت: 
در صورت گم شدن یا ایجاد مشــکل برای زائران، کسانی که 
دارای گوشی هوشمند هستند می توانند اطالعات الزم را از 
مچ بندهای الکترونیکی دریافت کنند که متاسفانه طی ماه های 
اخیر اطالعات غلطی دربــاره این مچ بندهای الکترونیکی در 
اختیار مردم قرار گرفته بود که مشخص شد جز تبلیغات منفی 

چیزی نبوده و زائران نباید به آن توجه کنند.
وی به موضوع طــواف زائران ایرانی اشــاره کرد و گفت: طی 
سال های گذشته حساسیت هایی نســبت به طواف در زمان 
شلوغ وجود داشــت که باید تاکید کرد زائران ایرانی فاصله 
خود را در زمان طواف با سایرین حفظ کنند؛ چرا که درصورت 
 تماس، شــاید از لحاظ عرفی و شــرعی نیز برای ما مناسب 

نباشد.
نصیری گفت: حجاج باید به نکات مطرح شــده پیش از سفر 
معنوی حج دقت کافی داشته باشند و امیدواریم به موضوعات 
و نکاتی که از سوی مسئوالن کاروان ها بیان می شود یا سایر 

اعالن های سازمان حج و بعثه اهتمام کنند.
وی به بیان پاره ای توضیحات برای زائران حج تمتع پرداخت و 
گفت: زائران ایرانی در قبرستان بقیع از بحث و جدل با ماموران 
امر به معروف پرهیز کنند؛ چرا که گاهی برخی عوامل تندرو 

به دنبال سوءاستفاده از این فضاها هستند.
نصیری بااشاره به تعطیلی سفارت و کنسولگری ایران گفت: 
زائران در رابطه با مسائل کنســولی نیز هیچ نگرانی نداشته 
باشند؛ چرا که ۱۰ نفر از نیروهای وزارت امور خارجه در موسم 

حج، در شهرهای مکه، مدینه و جده مستقر هستند.
وی همچنین به زائران ایرانی توصیه کرد که در شهرهای مکه 
و مدینه مراقب عبور و مرور از خیابان ها باشند چرا که سرعت 
اتومبیل ها در این شهرها بسیار باالست و زائران باید از خطوط 

عابر پیاده برای رفت و آمد استفاده کنند.
مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت تصریح کرد: زائران از 
لمس کردن و بوسیدن ضریح نبوی، روی زمین گذاشتن قرآن، 
تردد در میان صفوف نمازجماعت و باال گرفتن کفش در میان 
جمعیت خودداری کنند و وســایل زینتی خود را به صندوق 

امانات بسپرند و هنگام طواف به همراه خود نبرند.
نصیری گفت: حتی االمکان زائران بــرای رفتن به حرم های 
مطهر به صورت انفرادی رفت و آمد نکرده و دســته جمعی و 
با همراه به این کار مبادرت ورزنــد تا در صورت بروز بیماری 
 یا حادثه مشــکلی پدید نیایــد و کمک هــای الزم صورت

 گیرد.

زندان اصفهان؛ متبرک به بیرق حرم کریمه اهل بیت )س(
همزمان با دهه کرامت و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ستاد برگزاری 
دهه کرامت اصفهان، مراسم پرچم گردانی در زندان و کانون اصالح و تربیت اصفهان 

برگزار شد.

مدير کل حراست سازمان حج و زيارت گفت: وظیفه و هدف ما کم کردن دغدغه و نگرانی کارگزاران حج و زايران در سفر 
معنوی حج است که به زيارت خانه خدا دعوت شده اند تا در کمال اطمینان و آرامش از سفر خود بهره ببرند.

 زاینده رود خاموش
بازهم قربانی گرفت

مدير کل محیط زيست استان بوشهر:

 پیدا شدن الشه یک قالده پلنگ 
در ارتفاعات کوه بیرمی

جوان ۱7ساله ای در رودخانه زاینده رود غرق شد.
فرمانده آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری باغبادران گفت: عصر 
دیروز این جوان ۱7ســاله در رودخانه زاینده رود واقع در روســتای 

پرکستان هنگام شنا غرق شد.
محمد اسماعیلی با بیان اینکه پس از تماس اهالی این روستا یک گروه 
امدادی به منظور نجات حادثه دیده به محل اعزام شد افزود :پیکر بی 
جان این جوان پس از ۵ســاعت با تالش غواصان آتش نشانی از آب 

بیرون کشیده شد .
وی گفت : آشنا نبودن به فنون شنا، قطع تنفس و پرشدن ریه ها از آب 

علت مرگ در حوادث غرق شدگی است.

 اهدای زندگی به سه بیمار 
نیازمند عضو

اعضای جوان مرگ مغزی الیگودرزی در ا صفهان به سه بیمار نیازمند 
عضو اهدا شد.

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی 
الزهرای اصفهان گفت: امیر آشــوری ۳۰ ســاله  کــه براثر تصادف 
دچارمرگ مغزی ودربیمارستان منتظری نجف آباد بستری شده بود، 
پس از رضایت خانواده اش برای برداشت اعضا به این مرکز منتقل شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: کبد این جوان مرگ مغزی برای پیوند به 
بیمارستان نمازی شیراز و کلیه های وی نیز به دو بیمار نیازمند دراین 

مرکز پیوند زده شد.

جزئیات دستگیری سارقان زورگیر 
خیابان مشتاق اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: سارقی که با استفاده از سالح 
ســرد اقدام به زورگیری در منطقه مشتاق کرده بود، پس از عملیات 

ردیابی توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی درباره جزئیات زورگیری خیابان مشتاق 
اصفهان اظهار داشت: سه شنبه شب سارقی با استفاده از سالح سرد 
اقدام به زورگیری از عابری در منطقه مشــتاق می کند و طی تماس 
مال باخته با مرکز فوریت های پلیس و اعالم سرقت گوشی تلفن همراه 

خود، عملیات ردیابی آغاز می شود.
وی افزود: با ردیابی های پی درپی، سرانجام با پیدا کردن سرنخی، دو 
باند که به وسیله موتور سیکلت اقدام به زورگیری می کردند، شناسایی 

شده و در نهایت متهم در کمتر از 4۸ ساعت دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه بازجویی همچنان ادامه 
دارد، تصریح کرد: 2 باند دستگیر شده در بازجویی، به ۱۵ مورد دیگر 

در زمینه زورگیری اعتراف کردند. 
زورگیر ســابقه دار خیابان مشــتاق که تاکنون چندین فقره سرقت 

مرتکب شده، در اختیار مقامات قضائی قرار گرفته است.
وی پیرامون دستگیری باندی در اصفهان ادامه داد: باند دیگری که 
اقدام به ۸مورد سرقت در مقابل بانک و ۸۰ مورد سرقت از منازل کرده 
بود، روز پنجشنبه توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شدند و 

در اختیار مقامات قضائی قرار گرفتند.

بیمه معتادان دو برابر می شود
رییس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی گفت: قرار نیست کوپن تریاک به 
معتادان داده شود بلکه باید نظارت و پیشگیری را قوی تر کنیم؛ چراکه 
هم اکنون در توزیع متادون و ترامادول نظارت درستی نداریم و روزانه 

۶ معتاد تزریقی در کشور می میرند.
فرید براتی در رابطه با وضعیت بیمه معتادان، اظهار کرد: خوشبختانه 
قرار است اتفاقات خوبی در رابطه با این موضوع رخ دهد به طوری که 
وزارت رفاه امسال رقم اعتباری این بیمه را دو برابر از سال قبل دیده 
است. وی ادامه داد: اما این برنامه باید به تدریج اجرا شود؛ چرا که به 
منابع زیادی نیاز دارد و این در حالی است که هم اکنون در بهزیستی 
اگر معتادان برای درمان به ســازمان مراجعه کنند و تمایل به طرح 
داشته باشند یارانه درمان به آنها ارائه می شود؛ همچنین به معتادانی 

که از نظر مالی در مضیقه باشند این یارانه پرداخت می شود.
براتی در مورد توزیع مواد مخدر دولتی گفت: در چنین مسائلی باید 
مراقب باشیم که توجیهی برای برخی از افراد در جامعه نباشد که به 
سمت آن بروند. این افراد به خیال خود تریاک مصرف می کنند و بعد 
هم از سوی دولت به آنها کوپن داده می شود. باید به هنجاری کردن 
این موضوع بیشــتر دقت شده و به گونه ای نباشــد که در جامعه بد 

مطرح شود.
وی گفت: وزیر رفاه متعهد شده که اعتبار بیمه درمان معتادان را دو 

برابر کند و این درحالی است که امسال این اعتبار بسته شده است. 
رییس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی با بیان اینکه 
نظارت ها باید قوی تر شود، گفت: این شــدنی نیست که فکر کنیم 
تشکیالت بهتری برای ســاماندهی وضعیت درمان معتادان ایجاد 
می شود؛ اما اگر اعتبارات الزم باشــد و مجلس هم کمک کند شاید 
تحول اساســی در ارائه خدمات درمانی برای کاهش آسیب صورت 

گیرد.

 شرایط استفاده از دستمزد 
ایام بارداری 

برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باید یکسال قبل از زایمان 
حداقل»۶۰« روز ســابقه پرداخت حق بیمه را نزد ســازمان تامین 
اجتماعی داشته باشــند. کاربری در صفحه مشکالت مردم نوشته 
است: »با توجه به اینکه بنده سه سال در هنرستان معاون اجرایی بوده 
و بیمه نشده ام، اگر قبل از زایمان کارفرما سه ماه مرا بیمه کند مرخصی 
زایمان به من تعلق می گیرد؟« روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
در این باره پاسخ داد: بیمه شــده برای دریافت غرامت دستمزد ایام 
بارداری باید یک سال قبل از زایمان حداقل »۶۰« روز سابقه پرداخت 
حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند. همچنین اشتغال 

به کار نداشته و از جایی حقوق دریافت نکند.

رییس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل گفت: شهرستان 
در موضوع منابع طبیعی با توجه بــه نیروی کم، موفق 

عمل کرده و به مقام چهارم کشوری نائل آمده است.
رضا شفیعی اظهار کرد: نظارت موفق این اداره، موجب 
کاهــش  7۰ درصدي تعــرض به حریــم جنگل های 

دست کاشت در محدوده آران و بیدگل شده است.
وی به جایگاه شهرستان در حفاظت منابع طبیعی اشاره 
کرد و گفت: رتبه چهارم کشوری و رتبه اول در تشکیل 
پرونده تخلف و تجاوز به جنگل های دست کاشت با توجه 
به کمبود نیروی حفاظتی، نشانگر تالش موفق این اداره 
است؛ در صورتی که طبق استاندارد جهانی آران و بیدگل 

به ۶9 نیروی حفاظتی )قرقبان( نیاز دارد.
شفیعي افزود: تشکیل بیش از ۱۶۰ فقره پرونده قضائی 
که ۱۳۳ فقــره از آن، کیفــری ومابقــی حقوقی بوده 
اســت و ۳4 پرونده مربوط به قطع درختــان، ۱۱ فقره 
مرتبط با ساخت ۳4 کوره ذغال پزی غیر مجاز، 4 فقره 
درگیری قاچاقچیان با ماموران حفاظت اداره، 49 فقره 
دســتگیری متخلفان و بیش از 2۰ فقره ضبط وسیله 
 نقلیه متخلفان، از اقدامات این اداره در ســال گذشته

 بوده است.

کاهش 70 درصدي تعرض به حریم 
جنگل هاي دست کاشت 

مدير کل حراست سازمان حج و زيارت:

حجاج، اطالعات و فیلم های غیرضروری گوشی خود را پاک کنند
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  قطره ای از دریای عرفان؛

شرح مقامات صوفیه

برگزاری مجدد دوره های آموزشی علی معلم در حوزه هنری
علی معلم دامغانی، شــاعر، ترانه ســرا و رییس فرهنگســتان هنر در سلســله 
 نشست های آموزشی تازه خود در حوزه هنری، به شرح آثار بزرگان ادب پارسی

 می پردازد.

درختی تلخ و زهر دار که بنابه قرآن ) صافات 63و62( در بن جهنم می روید و میوه آن شباهت به 

سرهای دیوان دارد. چنان که از سوره دخان )46تا43( بر می آید ، زقوم در جهنم غذای بدکاران 

است و در شکم های آنان مانند مس گداخته و یا چون آبی که بر آتش نهند می جوشد. اهل دوزخ 

از میوه زقوم  چندان می خورند که شکم هایشان انباشته می شود و از آن به عذاب سخت گرفتار 

می آیند. زقوم ، در لغت ، نام درختی تلخ و زهردار است و در بیابان می روید و روغن و میوه آن 

خواص طبی دارد . در کتاب های پزشکی قدیم از آن سخن رفته است و از میان انواع آن ، زقوم 

حجازی و شامی از همه مشهور ترند همچنین زقوم طعامی است برای اعراب که در آن خرما و 

مسکه به هم آمیخته باشد . در ادبیات فارســی زقوم به عنوان درخت جهنمی که مظهر تلخی 

است مورد توجه بوده ومضامین متعددی در ارتباط با آن پدید آمده است: 

رسته ز دلشان خالف آل محمد                            همچو درخت زقوم رسته ز پوالد )ناصر خسرو (

 آب حوضش به طعم چون  زقوم                            برگ شاخش به شکل چون نشتر )مسعود سعد ( 

درخت زقوم ار  به جان پروری                مپندار هرگز کزو برخوری  )سعدی (    

ترمز که کرد و صدا خوابيد گفتم : » این حرف ها قباحت داره .
معلم جماعت کجا پولش به عرق مي رســه ؟ حاال بدو زغال 

آورده اند .«
همين طور که داشــت بيرون مي رفت ، افــزودم :» دو روز 
دیگه که محتاجت شد ند و ازت قرض خواستند با هم رفيق 

مي شيد.« و آمدم توي ایوان .
در بزرگ آهني مدرسه را باز کرده بودند وکاميون آمده بود تو و 
داشتند بارش را جلوي انبار ته حياط خالي مي کردند و راننده، 
کاغذي به دست ناظم داد که نگاهي به آن انداخت و مرا نشان 
داد که در ایوان باال ایستاده بودم و فرستادش باال . کاغذش را 

با سالم به دستم داد .
بيجک زغال بود .رسيد رسمي 
اداره فرهنگ بود در سه نسخه 
و روي آن ورقه ماشين شده 
» باســکول« که مي گفت 
کاميــون و محتویاتــش 
جمعا دوازده خروار است،اما 
رســيدهاي رســمي اداري 

فرهنگ ساکت بود ند .
جاي مقــدار زغالي کــه تحویل 
مدرسه داده شده بود ، در هر 

سه نسخه خالي بود .
پيدا بود که تحویل گيرنده باید 

پرشان کند .

همين کار را کردم . اوراق را بردم توي اتاق و با خودنویسم عدد 
را روي هر سه ورق نوشتم و امضا کردم و به دست راننده دادم 
که راه افتاد و از همان باال به ناظم گفتم :  »اگر مهر هم بایست 
زد ، خودت بزن بابا « و رفتم سراغ کارم که ناگهان در باز شد و 
ناظم آمد تو ؛ بيجک زغال دستش بود و : »مگه نفهميدین آقا ؟ 
مخصوصا جاش رو خالي گذاشته بودند آقا ....« نفهميده بودم .

اما اگر هم فهميده بودم ، فرقي نمي کــرد و به هر صورت از 
چنين کودني نا به هنگام از جا در رفتم و به شــدت گفتم : 

»خوب ؟« - »هيچي آقا ... 
رسم شون همينه آقا .

اگه باهاشون کنار نيایيد کارمونو لنگ مي گذارند آقا ....« که 
از جا در رفتم .

به چنين صراحتي مرا که مدیر مدرسه بودم در معامله شرکت 
مي داد .

فریاد زدم :  »عجب ! حاال ســرکار براي من تکليف هم معين 
مي کنيد ؟.. .

خاک بر سر این فرهنگ با مدیرش که من باشم ! برو ورقه رو 
بده دست شون ، گورشون رو گم کنند .

پدر ســوخته ها ...« چنان فریاد زده بودم که هيچ کس در 
مدرسه انتظار نداشت .

مدیر سر به زیر و پا به راهي بودم که از همه خواهش مي کردم 
و حاال ناظم مدرسه ، داشــت به من یاد مي داد که به جاي نه 
خروار زغال مثال هجده خروار تحویــل بگيرم و بعد با اداره 

فرهنگ کنار بيایم .

هي هي !....تا ظهر هيچ کاري نتوانستم بکنم ، جز اینکه چند 
بار متن استعفا نامه ام را بنویسم و پاره کنم .. .

قدم اول را این جور جلوي پاي آدم مي گذارند . بارندگي که 
شروع شد دستور دادم بخاري ها را از هفت صبح بسوزانند .

بچه ها هميشه زود مي آمدند .
حتي روزهاي باراني .

مثل اینکه اول آفتاب از خانه بيرونشــان مي کنند  یا ناهار 
نخورده .

خيلي سعي کردم یک روز زودتر از بچه ها مدرسه باشم .
اما عاقبت نشد که مدرسه را خالي از نفس به علم آلوده بچه ها 
استنشاق کنم . ا زراه که مي رسيدند دور بخاري جمع مي شد 
ند و گيوه هاشان را خشک مي کردند . خيلي زود فهميدم که 

ظهر در مدرسه ماندن هم مسئله کفش بود .
هر که داشت نمي ماند .این قاعده در مورد معلم ها هم صدق 

مي کرد، اقال یک پول واکس جلو بودند .
وقتي که باران مــي بارید تمام کوهپایــه و بدتر از آن تمام 
 حياط مدرســه گل مي شــد .بازي و دویدن متوقف شده 

بود .
مدرسه سوت و کوربود .این جا هم مسئله کفش بود .چشم 
اغلبشــان هم قرمز بود .پيدا بود باز آن روز صبح یک فصل 
گریه کرده اند و در خانه شان علم صراطي بوده است.مدرسه 
داشت تخته مي شد . عده غایب هاي صبح ده برابر شده بود و 
ساعت اول هيچ معلمي نمي توانست درس بدهد . دست هاي 
ورم کرده و سرمازده کار نمي کرد .حتي معلم کالس اول مان 
هم مي دانست که فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفا تابع 

تمرین است .                                                                                   
                    ادامه دارد...

داستان واره ها و اساطير ادبيات فارسی؛

زقوم

                                                      
یکی از موضوعات اصلی شــعر  سعيد نریمانی
فارســی در تاریــخ پــر رنگ 
خود،توجه به ائمه اطهار اســت.حتی با وجــود اینکه اکثر 
شاعران بزرگ ایران سنی مذهب بوده اند ،عشق به خاندان 
مطهر پیامبر اسالم)ص( در کالمشان موج می زند.پس از نام 
مبارک پیامبر)ص(،امام اول شیعیان ،حضرت علی)ع(،در 
اشعار شاعران بزرگ فارسی جایگاهی ویژه داشته اند.ایرانیان 
نه تنها عشق به خاندان پیامبر را در اشعار و متون خود ذکر 
کرده اند بلکه در میزبانی از امام هشــتم)ع(نیز سنگ تمام 

گذاشته اند.
وجود مرقد تابناک حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد 
مقدس، موهبتی بزرگ برای ایرانیان است.موهبتی استثنایی 
ومنحصر به فرد؛ این حضــور در جای جای زندگی ایرانیان 

خودرانشان داده است.
عشــق واعتقاد به 
حضــرت امام 
رضا )ع( در 
اقشار  بین 

مختلــف 
مردم ریشه دارد 
وآنها  با این عشق 
واعتقــاد روزگاران 

سخت ودشــوار وطوالنی را ســپری کرده اند. امام 
رضا)ع( نویسندگان را هم از ســده های دور نیز تحت تاثیر 
خود داشته واین گونه است که شاعران بزرگ ایران همواره 

این شخصیت استثنایی را ستوده اند. 

سنایی
 از شاعران بزرگ قرن ششم است؛ اورا باید از تاثیر گذارترین 
شاعران در حوزه های مختلف شعر فارسی دانست .سنایی در 
قصاید خود از مضامینی چون زهد وحکمت واخالق وعرفان 
بهره می گیرد ونخستین کسی است که افکار واصطالحات 
عرفانی را با مضامینی عاشقانه در هم آمیخته است .قصیده ای 

در مدح حضرت امام رضا  )ع( با مطلع زیر سروده است: 
دین را حرمی است در خراسان

 دشوار تورا به محشر آسان

از معجزه ها ی شرع احمد
 از حجت های دین یزدان

همواره رهش مسیر حاجت
 پیوسته درش مشیر غفران

           
بی نام رضا همیشه بی نام

 بی شأن رضا همیشه بی شأن
و در پایان قصیده می گوید:

ای کین تو کفرومهرت ایمان
 پیدا به تو کافراز مسلمان

در دامن مهرتو زدم دست
 تا کفر نگیردم گریبان

 اندر ملک امان علی راست
دل در غم غربت تو بریان

 خاقانی شروانی
افضل الدین بدیل، خاقانی شاعر نام آور قرن ششم هجری 
اســت .در پاره ای از اشعار او چاشــنی زهد وعرفان دیده 
می شــود.دو قصیده در مدح حضرت امام رضا)ع( 
سروده ودر یکی از قصاید اشتیاق سفر خراسان 
انگیزه ای در درون او پدیــد آورده وآن زمانی 
بود که حکومت خوارزمشــاهیان در اوج خود 
بود وبازار شعر وشــاعری در آن ناحیه سخت 

رونق داشت:
چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند    

        عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند
نیست بستان خراسان را چون من مرغی   

 مرغم آوخ سوی بستان شدنم نگذارند
روضه پاک رضا دیدن اگر طغیان است   

       شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند

 عبدالرحمن جامی
عبدالرحمن جامی ،شاعر ونویسنده قرن نهم هجری است.
او مشهورترین اثر خود را به تقلید از گلستان سعدی نوشته 
است.به جز دیوان شــعر وآثار منثور، هفت اورنگ او شهرت 
فراوان دارد.دربیشــتر قالب های شعری طبع آزمایی کرده 
اســت.پیرو مذهب اهل ســنت بود  وقصیده ای در مدح  
حضرت رضا)ع( ســروده که چند بیت آن را به عنوان شاهد 

مثال می آوریم :
علی آل طه ویاسین سالم ٌ

سالم ٌ علی آل خیر الّنبّیین
علی روضٍه حلَّ فیها         سالم ٌ

اماًم یباهی بِِه الُملکَ َوالّدین

 وحشی بافقی

شمس الدین محمدبافقی، شاعرنازک دل وپر احساس سده 
دهم هجری در سرودن منظومه های عاشقانه وغزل وقصیده 
 استاد بود، اما بیشــترین شهرت وحشــی مرهون غزلیات

 اوست.
قصایدی هم در منقبت امامان شیعه در دیوان وحشی وجود 
داردکه دارای حال وهوای خاصی اســت.در ســتایش امام 

هشتم)ع( قصیده ای با مطلع زیر سروده است:
تا شنید از باد پیغام وصال یار گل

برهوا می افکند از خّرمی دستار گل
گر نمی آید زطوف روضه ی آل رسول 

چیست مهر آن که آورده است بر طومار گل
نخل باغ دین علی موسی جعفر که هست

باغ قدر ورفعتش را ثابت وسیار گل
آنکه بر دیوار گلخن گردمد انفاس لطف 

عنکبوت وپرده را سازد برآن دیوار گل
نخل اگر با موم سازی در ریاض روضه اش

  گردداز نشو ونما سر سبزوآرد بار گل
 قيصر امين پور

شاعر انقالب اســالمی که مجموعه  شــعرهای در کوچه 
آفتاب،تنفس صبح و آینه های ناگهان از آثار اوست.بیشتر در 
قالب نیمایی شعر سروده ولی در قالب سنتی ،مخصوصاغزل 
هم اشعار ی از خود به یادگار گذاشته است. در شعر زیر شاعر 
عظمت وبزرگی امام رضا )ع( را به نظم در آورده وهمچنین با 

استفاده از آرایه های ادبی بر زیبایی شعر خود افزوده است:
چشمه هاي خروشان تورا مي شناسند

 موج هاي پریشان تو را مي شناسند
پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي

 ریگ هاي بیابان تو را مي شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت

 زین سبب برگ و باران تو را مي شناسند
کاش من هم عبور تو را دیده بودم

 کوچه هاي خراسان تو را مي شناسند 

           
شــاعران بزرگ دیگری نیز در مدح امام هشــتم)ع( ابیاتی 
سروده اند.شاعرانی چون فرخی یزدی،حزین الهیجی،علی 
موسوی گرمارودی و ... همچنین امام رضا )ع( جایگاه ویژه ای 
در آثار منثــور و عرفانی ما دارند که پرداختــن به آن خود 

تحقیق دیگری می طلبد.
سخن گفتن  از امام رضا )ع( در شــعر فارسي از قرن ششم 
با سنایي آغاز مي شــود و تا روزگار ما ادامه مي یابد.دامنه 
گستردگی ذکر ثامن الحجج)ع( در شعر فارسی حاکی از آن 
است که ایشان از دیرباز در جان و دل ایرانیان بوده و شاعران 
ما نیز ســودای زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( را در سر می 

پرورانده اند.

شاعری در والیت عشق

َقدر/َغدر 

این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد . قدر ، به فتح اول و سکون دوم ، به معنای ارزش است :

                 قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 

                که نه هر کو  ورقی خواند معنای دانست ) حافظ( 

اما غدر ، به فتح اول و سکون دوم ، به چند معنی اســت : یکی به معنای » بی وفایی « است » سزاوارتر 

چیزی که خردمندان از آن تحرز نموده اند بی وفایی و غدر است خاصه در حق دوستان «؛ دیگر به معنای 

» مکر، خدعه ، فریب « است :» باید که هدیه امیران و عمیدان و متصرفانِ دیوان قبول نکنی که در ضمن 

آن غدر مکرو فریب است «؛ معنای دیگر آن » خیانت « است : » چند چیز است که بیم آن بَود که چاکر 

را به خیانت و غدر آرد :یکی آنکه او را بی گناهی از خود دور دارند و ...« 
َقرابت / ُقربت /ُقرب 

معنای این سه کلمه به هم نزدیک است ، اما تفاوت های مختصری نیز دارد که نباید آنها را باهم مخلوط 

کرد . قَرابت به معنای » نزدیکی از نظر خویشاوندی « است : »ُعتبه و َشیبه پیغمبر را دیدند بر لب حوض 

نشسته بر خاک . دانستند او را از طایف بیرون کرده اند و برانده . ایشان را دل بسوخت از جهت قَرابت و 

َرِحم « ُقربت  به معنای » نزدیکی از نظر محبوبیت « است :» یعقوب اسحق کندی .... فیلسوف زمانه 

خویش بود و حکیم روزگار خود و به خدمت ماموران او را ُقربتی بود « اما ُقرب در اغلب موارد به معنای 

» نزدیکی از نظر مکان«  است )در مقابل بُعد ( : » ُمشبهه ...ُقرب رسول )ص( را به خدای تعالی به 

معنای قرب مکان تاویل کردند ، در حالی که این نوع ُقرب ُمحال است.« 

هر 
زمــان نــام 
»حکیم فریدالدین عطار 
نیشابوری« را می شنویم، بی اختیار 
یاد منظومه گران ســنگ منطق الطیر یا همان 
مقامات طیور می افتیم؛ البته این به یاد آوردن نام منطق الطیر 
تنها خاص ما ایرانیان نیست؛ بلکه اغلب مردمان جهان که با ادبیات فارسی 
اندک آشنایی دارند، کم و بیش با داستان منطق الطیر عطار و آن پرندگان و آن 
هدهد و آن سیمرغ و آن کوه قاف که همگی نمادی هستند از دنیا و به تبع آن 

پیوستن به آن عالم، آشنا هستند.
منطق الطیر یا همان مقامات طیور، داســتان پرواز ناگهانی هزاران پرنده برای 
پیدا کردن سیمرغ و رسیدن به آن اســت؛ یعنی یک سفر جمعی معنوی که 
سرانجامش به یافتن یک مکان اقتدار جمعی منتهی می شود و البته آن مکان 
اقتدار جمعی چیزی نیســت جز یگانگی و وحدت اقتدار نفوس که پس از طی 
مسیری بس طوالنی و نفس گیر به خودفراموشی و فناء فی ا... ختم می شود. این 
سفر که به صورت ناگهانی آغاز شده، خود به خود یادآور این نکته است که انسان 
در هر حال که باشد و در هر مقام و منصبی به سر ببرد و به خاطر مشغول شدن در 
امور دنیوی خدا را فراموش کرده باشد، این امکان در او وجود دارد که ناگهان آن 
حس خداجویی اش به تکاپو بیفتد و این چنین پای در راه شناخت حق بگذارد؛ 

این همان چیزی است که پرندگان داستان منطق الطیر به آن مبتال هستند.
مجمعی کردند مرغان جهان

آن چه بودند آشکارا و نهان
جمله گفتند این زمان در روزگار

نیست خالی هیچ شهر از شهریار
پس این تصمیم ناگهانی آغازگر یک حرکت عظیم و بزرگ است؛  البته ناگفته 
نماند که هر چند از همان ابتدای آغاز حرکت ، هدف همانا رسیدن به سیمرغ 
بیان می شود، اما خود پرندگان هم چندان با مقوله سفر و نوع آن آشنا نیستند و از 
ادامه راه و این که چطور و به کجا می روند، اطالعات دقیقی ندارند. پس وقتی که 
سختی های راه را می شنوند، ناگهان آن شور و هیجان سفر را از دست می دهند؛ 

به این گفته هدهد توجه کنید:
بس که خشکی بس که دریا بر ره است

تا نپنداری که راهی کوته است
شیرمردی باید این ره را شگرف

زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف
هر یک از پرندگان زبان به گالیه می گشایند و این چنین است که در پس این 

گالیه ها هویت و شخصیت اصلی پرندگان نمایان می شود.
و اما پرندگان داستان منطق الطیر که گفته شد هر یک نماد انسان های دوران 
و ازمنه مختلف هستند، به هدهد اطمینان کرده و پشت سر او به راه می افتند؛ 
از پرندگانی که از میان آنها عطار به معرفی تعدادی پرداخته اســت می توان به 
»طوطی« اشاره کرد که به »تقلید« شهره عام و خاص است. او نماینده آن دسته 
از مردمانی است که اهل ظاهر و تقلیدند و به دنیای باقی و حیات جاویدان در آن 
سخت اعتقاد دارند. یا »طاووس« پرنده ای که براساس روایت عطار، از بهشت رانده 
شد و ظاهرا هماره آرزوی بازگشت به بهشت را دارد. این پرنده نماینده آدم هایی 
اســت که ریاضت و زهد را به امید مزد آن، یعنی بهشت و رهایی از عذاب دوزخ 

انجام می دهند.
»بط« هم که همیشــه در کنار آب النه دارد در منطق الطیر نماینده آدم هایی 

است که در زهد و ریاضت خودشان وسواس بسیار دارند. »کبک« اما هر چند در 
ناز داشتن شهره است، اما به سبب عالقه اش به اشیای قیمتی معروف تر است. 
پس در این داستان نماد مردم جواهر دوستی است که تمام عمرشان را صرف 
جمع آوری ســنگ های قیمتی و جواهرات می کنند، »همای« یا همان پرنده 
سعادت در شعر عطار نماد آدم هایی است که زهد و ریاضت خودشان را تنها به 
صرف جلب توجه کردن دیگران انجام می دهند. »کوف« یا همان بوف یا جغد که 
در ادبیات زرتشتی از آن تحت عنوان »بهمن مرغ« یاد می شود و در زبان عربی با 
القابی چون »ام الخراب«، »ام الصیبان« و »غراب اللیل« نامیده شده، در داستان 
منطق الطیر نماد مردمانی است که کنج عزلت گزیده و مقصودشان جمع آوری 

گنج و بریدن از دیگران است.
»بلبل« نیز نمونه مردمان جمال پرست و عاشق پیشه است که تنها به گل فکر می 
کند و بس. »باز« هم پرنده ای که روی دست پادشاهان جای دارد، پس عطار او را 
نمونه مردم درباری قرار داده است که به علت نزدیکی به پادشاه همیشه بر دیگران 
فخر می فروشد و از سپهداری و کله داری خویش بسیار سوءاستفاده می کند. 
»بوتیمار« اما پرنده ای که ظاهرا کنار آب می نشیند و آب نمی خورد و به همین 
خاطر آن را »غم خوراک« می نامند. به همین خاطر است که او در داستان منطق 
الطیر نماینده مردمان خسیس است که همه چیز را از خودشان دریغ می دارند. 

بی تردید آنچه در داستان منطق الطیر و طی این مسیر بیشتر نمایان می شود، 
رهایی از ترس، رهایی از قدرت دنیوی و رسیدن به بصیرت است. به  همین خاطر 
عطار هفت مرحله یا همان هفت وادی را پیش روی ایشان می گذارد؛ وادی اول، 
وادی طلب است، وادی دوم، وادی عشق، وادی سوم، وادی معرفت است. چهارم، 
وادی استغنا و بی نیازی ،وادی پنجم، وادی توحید است. وادی ششم، وادی حیرت 

و در آخر وادی هفتم، وادی فقر است.

هفتمین مقــام از مقامات، »رضا« اســت که بعضی از 
صوفیه مخصوصا صوفیــان خراســان آن را از احوال 
می شمارند و گروهی هم از آن را از مقامات شمرده اند. 
قشیری می نویســد : » و خالف اســت میان عراقیان 
وخراســانیان اندر رضا ، که رضا از احوال اســت یا از 
مقامات؛ خراســانیان گویند : رضــا از جمله مقامات 
بود  و این نهایت توکل اســت که بنده به کســب بدو 
رسد. عراقیان گویند : رضا از جمله احوال است و بنده 
را اندرین کســب نبود ، بلکه اندر دل فــرود آید چون 
حال های دیگر .« و باید دانست که بنده از خدای راضی 
نتواند بود مگر پس از آنکــه خداوند تعالی از وی راضی 
باشد ؛ زیرا که خدا فرموده است » َرِضَی اهللُ َعنُهم َو َرُضوا 
َعنُه«. ذو النون مصری، عارف بزرگ، عالمت رضا را در 
سه چیز می داند : 1- دست بداشتن اختیار پیش از قضا  
2- نیافتن تلخی پس از قضا 3- یافتن محبت اندر وقت 
بال. عارفان رضا را ثمره محبت می دانند که هر کس در 
مقام رضا ساکن شــد از دغدغه حسد رهایی می یابد . 
عارف در این مرتبه و مقام بدین حال بینا می شود که : 
خدای تعالی شانه در قسمت غلط نکرده است و هرکه 
را هرچه باید داده، پس باید بــدان راضی بود و بر داده 
و فرســتاده حق اعتراض نکرد و هرچه را در عالم واقع 
شود بر وفق رضای خود دید. تا اینجا هفت مقام مشهور 
نزد صوفیه را شــرح دادیم و اکنــون اضافه می کنیم 
که عزالدین محمود کاشــانی در کتاب مصباح الهدایه 
مقامات را ده مقام دانسته که عالوه بر هفت مقام مشهور، 
خوف و شکر و رجا را هم افزوده و هریک را در بابی شرح 
داده است. نکته ای دیگر آنکه شیخ فرید الدین عطار در 
منطق الطیر برای سیر مرغان سالک به سوی سیمرغ 
هفت مقام درست کرده که چنین است : » طلب ، عشق ، 

معرفت ، استغنا ، توحید ، حیرت ، فرق و فنا « 

غلط 
ننویسيم

 مدیر مدرسه )بخش هشتم(

چندان که چو خورشيد به آفاق دویدیم 
ما پير به روشندلی صبح ندیدیم

یک بار نجست از دل ما ناوک آهی            
           از بار گنه همچو کمان گرچه خميدیم

              
صائب

بيت 
روز

  راهی بر قاف؛
سخنی بر منطق الطیر عطار
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مصدومان ذوب آهن به زودی به  شرایط بازی می رسند
کادر پزشــکی تیم ذوب آهن در ارتباط با وضعیــت مصدومان این تیــم اعالم کرد 
خوشبختانه مصدومیت بازیکنان این تیم روبه بهبودی است و چهار بازیکن مصدوم 

این تیم طی روزهای آتی به تمرینات گروهی ملحق می شوند.

هر چنـد دیدار با ازبکسـتان بـرای کارلـوس کی روش، شـاگردانش 
و طرفـداران تیـم ملـی بـازی خـوب و 
خاطره انگیـزی بـود، اما فدراسـیون 
فوتبـال از این بـازی دل خوشـی 
نـدارد؛ چرا کـه فیفا فدراسـیون 
فوتبال را بـه خاطـر اتفاقات این 
بـازی،10 هـزار فرانـک جریمه 
کـرده اسـت. بـه نوشـته ایسـنا، 
معلوم نیسـت این جریمه به خاطر 
نبـود پرچم هـای فیفـا در ابتـدای 
مسـابقه بـوده یـا مربـوط بـه پرچـم دو کشـور 

)ایـران و ازبکسـتان( در ابتـدای بـازی.

 فدراسیون فوتبال
 10 هزار فرانک جریمه شد

علی دایـی در اولین دیدار با سـایپا توانسـت یک امتیاز از سـپاهان 
بگیـرد. کنفرانـس خبـری سـرمربی سـایپا 
هـم بی حاشـیه نبـود. درسـت مثـل 
زمـان بازی که حسـابی بیـن دایی 
و سـکوهای نقـش جهـان تنش 
ایجـاد شـده بـود. سـپاهانی ها 
هنوز بابـت دیدار فصل گذشـته 
سـپاهان و نفـت تهـران در جـام 
حذفـی از دایـی ناراحت  هسـتند. 
خبرنـگاران اصفهانـی در واکنش به 
غیبت هـای دایـی در نشسـت های خبـری 
پیش از بازی اعالم کردند که سـوالی از او ندارنـد و دایی در واکنش 
به این صحبت هـا گفت: مـن نمی توانم بال بـال بزنم و بـه اصفهان 

بیایم، شـما با ایـن رفتار کار مـن را سـاده کردید.

حاشیه های دایی؛

 تحریم در کنفرانس، تنش در بازی

منهای فوتبال

رییس هیئت هندبال استان اصفهان خبر داد:

برگزاری مسابقات کشوری 
هندبال ساحلی در اصفهان

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهــان گفت: مرحله 
نهایی مســابقات هندبال قهرمانی کشــور به میزبانی 

اصفهان برگزار می شود.
حسن افتخاری اظهار کرد: پیش  از این قرار بود مرحله 
نهایی مسابقات هندبال ساحلی ایران، به میزبانی آستارا 
برگزار شود که با تصمیم فدراســیون این میزبانی به 

اصفهان واگذار شد.
وی افزود: این پیکارها از هشــتم تا دوازدهم مردادماه 
در زمین ساحلی ناژوان اصفهان برگزار می شود که روز 
نهم زمان برپایی مراســم افتتاحیه خواهد بود.رییس 
هیئت هندبال استان اصفهان با اشاره به حضور سه تیم 
از استان اصفهان در این مسابقات تصریح کرد: تیم های 
هیئت هندبــال اصفهان، هیئت هندبــال نجف آباد و 
شهدای ارتش به همراه تیم های پارس نوشهر، رستوران 
حاج حسن ساری، هیئت هندبال ساری، رعد پدافند 
تهران، شــهدای آجا ارومیه، مقاومت البرز، الشــتر، 
 گیالن، کازرون و میعاد برازجان بــا یکدیگر به رقابت

 می پردازند.
وی ادامه داد: این رقابت ها حکم انتخابی تیم ملی برای 
مسابقات جهانی هندبال ساحلی 2018 را نیز خواهد 
داشت و پیش بینی می شود از ســطح کیفی مطلوبی 
برخوردار باشد.افتخاری در ادامه به برپایی اردوی تیم 
ملی هندبال در اصفهان نیز اشــاره کرد و گفت: با نظر 
کادر فنی، تیم ملی هندبال بزرگســاالن نیز از دهم تا 
سیزدهم مردادماه اردویی را در اصفهان برپا می کند و 
در جریان برگزاری این اردو، دو دیدار دوســتانه با تیم 

هندبال سپاهان نیز به انجام خواهد رسید.
این پیشکسوت هندبال اصفهان به برگزاری مسابقات 
نوجوانان اســتان نیز اشــاره کرد و متذکر شــد: این 
مسابقات از روز پنجشــنبه با شرکت 4 تیم به میزبانی 
چهار شهرســتان آغاز شد و تا بیســتم مردادماه سال 
جاری نیز ادامه خواهد داشت تا تکلیف دو تیم راه یافته 

به مسابقات منطقه ای مشخص شود.
این مقام مســئول در پایان به تعامــل هیئت هندبال 
اســتان اصفهان با آموزش و پرورش نیز اشاره داشت و 
عنوان کرد: تیم های هندبال دختران و پسران استان 
برای شرکت در مسابقات دانش آموزی آماده می شوند 
 و هیئت نیز در امر آماده ســازی این تیم ها، همکاری

 الزم را مبذول داشــته تا به یــاری خداوند، تیم های 
دانش آمــوزی اســتان، با دســت پــر از مســابقات 

آموزشگاهی برگردند.

بازیکن سابق گیتی پسند به شکلی غیرمنتظره ۷2 ساعت پس از انعقاد 
قرارداد رسمی با ذوب آهن سر از ترکیب اصلی این تیم درآورد.

وقتی تنها سه روز مانده به شروع لیگ هفدهم، پنج بازیکن ذوب آهن با 
حضور در باشگاه قراردادهای خود را تمدید کردند، یک بازیکن تازه وارد 
نیز به تیم اصفهانی پیوست. این بازیکن نه چندان شناخته شده محمد 
امینی بود که به مدت یک فصل با ذوب آهن قرارداد بســت. برای این 
بازیکن چپ پای اصفهانی که در آن واحد توانایی بازی در سمت چپ خط 
دفاعی و هافبک را دارد کمتر کسی شانسی برای حضور در ترکیب اصلی 
ذوب آهن آن هم در اولین هفته از لیگ را متصور بود، اما این اتفاق عجیب 
افتاد و امیر قلعه نویی در دیدار برابر سیاه جامگان نام این مدافع- هافبک 

21 ساله را در بین 11 نفر اصلی قرار داد.     

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در جمع خبرنگاران در مورد تساوی یک 
بر یک سپاهان مقابل سایپا اظهار کرد: بازی خوبی بود و دو نیمه تقریبا 
متفاوت داشت.  مهدی صدقیان در مورد اینکه سپاهان امید به قهرمانی 
دارد یا نه افزود: حتما! در این بازی هم باید پیروز می شدیم. موقعیت های 
خوبی داشــتیم و کمی بدشــانس بودیم. صدقیان در مورد تاثیر سایر 
بازیکنان ســپاهان روی گلی که او خورد، گفت: بازیکنان برای اینکه از 
اتفاقات دیگر پیشگیری کنند، عقب نشینی کردند و فکرش را نمی کردند 
آن توپ وارد دروازه شود.وی در مورد اینکه فکر می کند با حضور مهدی 
امینی و لی اولیویرا در ترکیب ثابت سپاهان قرار بگیرد، بیان داشت: تمام 
تالشــم را انجام می دهم تا در ترکیب قرار بگیرم. لی و مهدی دوستان 

صمیمی من هستند ولی هر سه داریم در سپاهان کار می کنیم.   

غریبه 21 ساله در ترکیب 
ذوب آهن! 

برای رسیدن به ترکیب 
سپاهان تالش می کنم

اتفاق روز

حاشیه روز

نخستین هفته از رقابت های لیگ برتر، با انجام 8 بازی پنجشنبه 
و جمعه گذشــته پیگیری شد. از ســاعت عجیب و دیرهنگام 
برگزاری این مسابقات که بگذریم، از نکات دیگر این مسابقات 
نتیجه جالب توجه شــاگردان مهدی تارتار و ایســتادن این 
 تیم در صــدر جدول پس از پایان مســابقات هفته نخســت

 بود. 
برانکو تنها خارجی برنده هفته اول

از 1۶ تیم حاضر در رقابت های لیگ برتر سه تیم پرسپولیس، 
ســپاهان و گســترش فوالد تبریز از مربیان خارجی استفاده 
می کنند و دست بر قضا هر سه تیم از مربیانی کروات، نام آشنا و 
میانسال بهره می برند. از جمع این سه تیم که از مربیان خارجی 
استفاده می کنند تنها پرسپولیس با برانکو به پیروزی رسید تا 
تنها خارجی برنده در اولین هفته این مسابقات باشد. سپاهان با 
زالتکو کرانچار برابر شاگردان دایی متوقف شد و لوکا بوناچیچ با 
شکستی سنگین مقابل پارس جنوبی جم کار خود را در هفته 
نخست به اتمام رساند.نکته جالب این بود که هر سه تیمی که 
از مربی خارجی استفاده می کردند هفته نخست در خانه خود 

بازی کرده و میزبان حریفانشان بودند.
زودهنگام و دیرهنگام ترین گل

سریع ترین گلی که در هفته نخست این رقابت ها به ثمر رسید، 
گلی بود که امین قاسمی فر، مهاجم تیم فوتبال پدیده خراسان 
در دقیقه سوم بازی مقابل پیکان به این تیم زد. دیرهنگام ترین 

گل به ثمر رسیده در هفته نخســت نیز دو گلی بود که میثم 
دورقی بازیکن تیم استقالل خوزستان در دقیقه ۹0 وارد دروازه 
تراکتورسازی کرد و همچنین گلی که حسین بادامکی بازیکن 
تیم سیاه جامگان در دقیقه ۹0 وارد دروازه تیم فوتبال ذوب آهن 
کرد.گل دورقی برای استقالل خوزستان منجر به پیروزی تیمش 
شد و گلی ســه امتیازی بود، اما گلی که بادامکی به ذوب آهن 
زد منجر به فرار این تیم از شکست و کسب یک مساوی خانگی 
برای شاگردان میثاقیان بود. هر دو گل دقیقه ۹0 باعث کسب  
امتیازاتی برای تیم های سیاه جامگان و استقالل خوزستان شد.

صدرنشین ناخوانده 
شاید کمتر کســی فکرش را می کرد که صدرنشینی در هفته 
نخست این مسابقات به تیمی برســد که نخستین بازی خود 
را در تاریخ رقابت های لیگ برتر تجربه می کرد، اما تیم پارس 
جنوبی جم با نتیجه درخشــانی که در هفته نخست گرفت با 
عبور از پرســپولیس و دیگر تیم های برنده به صدر جدول این 

مسابقات رسید.
پرگل و کم گل ترین بازی

ویژگی بارز هفته نخست رقابت های لیگ برتر این بود که هیچ 
بازی بدون گل به پایان نرسید و در مجموع نیز در این هفته 20 
بار توپ از خط دروازه ها عبــور کرد. پر گل ترین بازی هفته به 
دیدار پارس جم و گسترش باز می گردد که ۵ بار توپ از خطوط 
دروازه عبور کرد  پس از آن ذوب آهن و سیاه جامگان با رد و بدل 

کردن 4 گل دومین بازی پر گل هفته را انجام دادند.
در مقابل دیدار تیم های استقالل خوزستان - تراکتورسازی و 
همچنین استقالل تهران - صنعت نفت با داشتن تنها یک گل 

کم، گل ترین بازی های هفته بود.
تیم هایی که گل نزدند و تیم هایی که گل نخوردند

از بین 1۶ تیم لیگ برتری سه تیم پرسپولیس، صنعت نفت و 
استقالل خوزستان تیم هایی بودن که با کلین شیت کارشان 
را آغاز کردند و در مقابل این سه تیم، سه تیم استقالل تهران، 
تراکتورسازی و فوالد خوزستان هم تیم هایی بودند که موفق 

به گلزنی نشدند.
۲ گلزن خارجی

در هفته نخســت لیگ برتر 20 بار توپ از خطوط دروازه عبور 
کرد و 1۹ بازیکن زننده ایــن 20 گل بودند. آلوز نانگ، مهاجم 
کامرونی تیم پارس جنوبی جم با زدن دو گل بهترین گلزن هفته 
نخست و در نتیجه بهترین گلزن لیگ تا به اینجای کار بود. به 
جز نانگ، کرار جاسم عراقی هم برای صنعت نفت گلزنی کرد 

تا این بازیکن در کنار نانگ تنها 
گلزنان خارجــی لیگ برتر در 
هفته نخســت باشند.  محمد 
نصرتی مدافع ۳۵ ســاله تیم 
نفت تهران هم مســن ترین 
گلزن هفته نخست رقابت های 

لیگ برتر بوده است. 
بهترین پیــروزی و 

بهترین تیم
تیم تــازه لیگ برتری شــده 
پارس جنوبی جم نــه تنها با 
توجه بــه پیروزی چهــار بر 
یکی که مقابــل میزبان خود 
گسترش فوالد تبریز به دست 
آورد، تهاجمی ترین تیم هفته 
شد و بهترین نتیجه را در این 
هفته گرفت، بلکه این تیم تنها 

تیمی بود که خارج از خانه به پیروزی رسید تا تنها میهمان برنده 
در هفته نخست باشد. طبیعی است که گسترش فوالد هم تنها 
میزبان بازنده بود و تیمی است که ضعیف ترین نتیجه را در بین 

1۶ تیم به دست آورد. 
تیم های نفتی شگفتی آفرینان هفته نخست

در مجموع هم می توان گفت سه تیم نفتی حاضر در لیگ برتر 
موفق شدند در عین ناباوری حریفان خود را مغلوب کرده تا با سه 
پیروزی موفق ترین تیم های هم خانواده باشند. تیم صنعت نفت 
در خانه موفق به شکست دادن تیم مدعی استقالل تهران شد، 
تیم نفت تهران که تنها چند روز از تشکیل آن می گذرد موفق 
شد میهمان خود ســپیدرود را در حالی مغلوب کند که با یک 
گل از این تیم عقب افتاده بود و در آخر هم تیم پارس جنوبی 
جم موفق شد در یک بازی خارج از خانه با نتیجه پرگل 4 بر یک 

میزبان خود را از پیش رو بردارد.

گفته می شد که امید ابراهیمی با علم به مصدومیتش، هنگام 
تمدید قرارداد با استقالل نزدیک به نیم میلیارد تومان به این 
تیم تخفیف داده اما حاال  شنیده می شود که استقالل به خاطر 
اینکه ابراهیمی در چند بــازی ابتدایی این تیم غایب خواهد 
بود، ۵00 میلیون تومان از قرارداد او را کم می کند. روایتی که 
خبر ورزشی آن را تکذیب کرده و از قول یک منبع آگاه نوشته 

که حتی یک ریال هم از قرارداد ابراهیمی کسر نخواهد شد.
06

   رابطه قلبی عمیقی که بین برانکو ایوانکویچ، سرمربی کروات 
و بازیکنان بلندپرواز پرســپولیس وجود دارد، رمز موفقیت 
سرخپوشان به شمار می رود.  رمز و رازی که دالیل خاص آن 
را می دانید؛ پرسپولیســی ها عاشق پیشرفت هستند و برانکو 
روی نیمکت این تیم نشسته تا به آنها راه رسیدن به پیشرفت را 
آموزش بدهد. وقتی یک رابطه قلبی بین بازیکنان و سرمربی 

تیم به وجود بیاید، چه اتفاقات خوبی رقم می خورد. 

مصاحبه تند ســرمربی استقالل کار دســتش داد. علیرضا 
منصوریان بعد از شکســت در آبادان و در کنفرانس خبری 
بعد از بازی، شدیدا از مسئوالن فدراسیون فوتبال به خاطر 
محروم کردن ســه بازیکنش انتقاد کرد. انتقادی که باعث 
احضار منصوریان به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال شده 
و سرمربی اســتقالل باید در مورد صحبت هایش به اهالی 

فدراسیون توضیح بدهد. 

رمز موفقیت پرسپولیسدردسر جدید منصوریان! کسر قرارداد ابراهیمی؟ 

در شـروع فصل جدید لیـگ برتر و در جریـان بازی پرسـپولیس با 
فـوالد خوزسـتان، وقتی علـی اکبـر طاهری 
مدیـر باشـگاه پرسـپولیس کـه بـه 
استودیوی صداوسیما دعوت شده 
بـود، دربـاره مطالبات باشـگاه ها 
از صداوسـیما بابـت حـق پخش 
تلویزیونـی حـرف زد و بـار دیگر 
روی اهمیت این منبـع درآمدی 
بـرای باشـگاه ها تاکید کـرد، جواد 
برنامـه پاسـخ  خیابانـی مجـری 
عجیبـی داد و توجیـه شـگفت انگیزی آورد. 
او گفـت در کشـورهای خارجی شـبکه هایی که مسـابقات فوتبال 
را پخـش می کننـد پولی اند و حـق آبونمـان از بیننـدگان دریافت 
می کننـد، بـرای همیـن می تواننـد حـق پخـش تلویزیونـی بـه 
باشـگاه ها بدهند! امـا از آنجا کـه صداوسـیما مجانی اسـت و پولی 
از بیننـدگان دریافـت نمی کنـد بنابرایـن هزینه ای هـم بابت حق 

پخـش لیـگ بـه باشـگاه ها نمی توانـد بدهد!

خیابانی:

 وقتی صدا و سیما مجانی است
حق پخش در کار نیست

نشریه اسپانیایی بر این باور است که حضور یک زن روس در زندگی 
تازه خامس، علت اصلی جدایی اوســپینا و 
خامس بوده اســت.زندگی به ظاهر 
آرام ستاره کلمبیایی پیشین تیم 
فوتبال رئال مادرید اسپانیا این 
روزهــا در لباس بایــرن مونیخ 
دیگر روی آرامــش نمی بیند.

جدایی خامس از همســرش در 
نگاه اول دلیل قابل ذکری نداشت 
و در اخبار منتشر شده از رسانه های 
کلمبیایی و آلمانی آمده بود که گویا خامس 
و اوسپینا پس از ۶ سال از هم جدا شده اند. اوسپینا اعالم کرده که 
در کلمبیا به تجارتش ادامه می دهــد و خامس نیز در بایرن روی 
فوتبالش تمرکز می کند، اما »الگا الوکتی« مدل معروف روس که 
در آلمان در چندین شرکت معتبر و مشهور مدلینگ و تولید لباس 
زنانه فعالیت می کند، از سوی آس اسپانیا علت اصلی این جدایی 

ذکر شده است.

پاری  ســن ژرمن همچنان مترصد جذب نیمار با پرداخت غرامت 
220 میلیون یورویی فســخ قــرارداد او با 
بارسلوناست تا این بازیکن برزیلی را 
به گران قیمت تریــن بازیکن دنیا 
تبدیل کند. آس نوشــته که به 
طرح معاوضه آنخل دی ماریا با 
نیمار فکر می کند تا به این شیوه 
بخشی از پولی که باید بابت خرید 
ستاره سابق سانتوس بپردازد را کم 
کند. دلیل دیگری که پاریسی ها به 
طرح معاوضه دو بازیکن فکر می کنند، فرار 

از پرداخت مالیات هنگفت قرارداد با نیمار است .

 عامل جدایی خامس رودریگز
 از همسرش مشخص شد 

ایده جدید پاریس
 معاوضه دی ماریا و نیمار

نکات آماری و خواندنی هفته اول لیگ برتر؛

 میهمان ناخوانده، صدرنشین شد

اظهارنظر روز

فوتبال جهان

شاید کمتر کسی 
فکرش را می کرد 

که صدرنشینی در 
هفته نخست این 

مسابقات به تیمی 
برسد که نخستین 

بازی خود را در 
تاریخ رقابت های 
لیگ برتر تجربه 

می کرد

تساوی در نقش جهان
 زرد پوشــان اصفهانی در اولیــن بازی لیگ 
هفدهم در ورزشگاه نقش جهان به مصاف تیم 
سایپا رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک 

خاتمه یافت.
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شوراها یکی پس از دیگری با وعده های رنگارنگ می آمدند و 
کمی که صندلی هایشان گرم و یخ از وعده هایشان آب می شد، 
می شدند همان شورای روتین و گم شده در البه الی بروکراسی 
همیشــگی. آخرهای دوره هم که دیگر شهرداری و مدیران 
شهری برای شورا» به قول قدیمی ها« تره هم خرد نمی کنند. 
بازهم حوالی انتخابات، ضرب االجل شورا برای اجرای وعده ها 
و رای آوردن در دوره بعد و وعده های شیرین نامزدهای دوره 
جدید و تالش های شهرداری برای پاک کردن خاک از روی 
پروژه ها و بودجه های جذب نشــده ای که تا پایان مرداد باید 

برگشت داده شود، به یکدیگر گره می خورند.
از میان همه این پروژه ها هیچ پــروژه ای چالش آفرین تر از 
خط قرمز اصفهان نیســت.خط یک متروی اصفهان یا خط 
قرمز، نخســتین خط متروی اصفهان اســت که با توجه به 
ساختار و استخوان بندی این شــهر تاریخی باید در دل این 
شهر و از شمال به جنوب کشیده می شد، اما از همان روزهای 

ابتدایی این تناقض به وضوح مشخص بود که عبور مترو از دل 
شهر اصفهان مخاطرات بســیاری برای بافت تاریخی مرکز 

اصفهان دارد.
در این میان همواره متخصصــان و فعاالن اجتماعی از عبور 
مترو از چهارباغ عباسی ابراز نگرانی می کردند.عبور این غول 
آهنی و لرزان از کنار مدرســه چهارباغ و کاخ هشت بهشت و 
هتل ایراِن در حال تخریب و سی وسه پل پیر خسته که انگار 
ویرانی بخشی جدایی ناپذیر از سرنوشت آن است جای بسی 
نگرانی دارد و حتی شــرط عقل این بود که این غول آهنی 
 از قدری آن طرف تر و مثــال از خیابان شــمس آبادی عبور 

می کرد.
حاال بعد از گذشت15سال از آغاز پروژه متروی اصفهان و در 
شمارش معکوس شورای چهارمی که جز دو نفر بقیه اعضاي 
آن اقبالي در انتخابات نداشتند، افتتاح کامل خط یک را تیر 
آخر مي داند و حداکثر فشار به مجریان وارد می شود تا متروی 

اصفهان به هر قیمتی در چند روز باقی مانده شورا از خط قرمز 
اصفهان عبور کند تا به آزادی برسد. شاید به قیمت تخریب 
چهارباغ و مدرسه امام صادق و این حکم دقیقه آخر شورای 

چهارم است: برای مترو آزادی، برای چهارباغ حبس ابد.
شهرداری و شورا می خواهند خودشان را مطرح 

کند
کارشــناس مرمت میراث فرهنگــی هنوز با عبــور مترو از 
چهارباغ عباســی و کنار سی وســه پل مخالف است و اعتقاد 
دارد اگر این تونل باسیمان پرشود و یا برای کاربری دیگری 
از آن استفاده شود بازهم بهتر اســت. وی معتقد است عبور 
مترو از چهارباغ عباسی به این خیابان آسیب می زند و خواهد 
زد. هر اقدامی که شــهرداری اصفهان انجام دهد بخشی از 
 آسیب ها را آن هم نه به صورت کامل بلکه تنها قدری تعدیل 

می کند.
مجتبــی کنعانی،می گوید مدیریت شــهری و مدیران اداره 
میراث فرهنگی اگر واقعا نگران چهارباغ و ســاختمان های 
تاریخی آن هســتند بهتر است شــفاف، واضح و شیشه ای 
به مردم و رســانه گزارش بدهند.گزارش هایی که ســال ها 
پیش باید تدوین و در اختیار عموم قــرار می گرفت.میراث 
فرهنگی باید واضح و روشــن اعالم کند از شــهرداری چه 
گزارش ها و پیوست هایی می خواهد.چه حس گرهایی در چه 
مکان هایی، از چه نوع و برندی باید اســتفاده شود و داده ها 
توسط چه شخص یا سازمانی تحلیل شود. دستورالعمل هایی 
 روشــن برای پایش مترو تدویــن شــود و در اختیار همه

 قرار گیرد.
وی معتقد است که هرگز گزارش روشنی در این رابطه مطرح 
نشده است.شهرداری از طرفی اعالم می کند به جای یک الیه 
بالشتک ضد ارتعاش 3 الیه اســتفاده کرده است. میراث نیز 
برای تعجیل در عبور مترو ابراز نگرانی و مخالفت می کند، اما 
میراث نیز باید عنوان کند چه استاندارهایی برای عبور مترو 

از چهارباغ دارد.
کنعانی با ابراز ناراحتی و دلخوری از اداره کل میراث فرهنگی 
می گوید در اینکه شهرداری و شورای شهر می خواهند هرچه 
سریع تر مترو آغاز به کار کند تا خودشان را مطرح کنند شکی 

نیست. این مسئله کامال واضح و مشخص است.
 اما میراث فرهنگی در تمام این سال ها چرا الزمه  عبور مترو 
را تدوین و در اختیار رســانه ها قرار نداده بود؟ امروز مدیران 
کنوني باید خیلی واضح و مشــخص این نتایج جلســات و 
تصمیمات را در اختیار مردم قرار دهند تا فعاالن و رسانه ها 
بدانند چــه چیزی را از چه کســی باید طلــب کنند و توان 
نظارت داشته باشند. تنها نظارت است که کیفیت واقعی یک 

مسئله ای را تضمین و خیال همه را راحت  می کند.
این کارشناس مرمت معتقد است که متروی اصفهان عالوه بر 
آسیبی های فیزیکی که به میراث فرهنگی و ساختمان های 
تاریخی می زند، آســیب های اجتماعی و جمعیتی متعددی 
نیز خواهد داشــت. دامنه تغییراتی که مترو ایجاد می کند 
بسیار گسترده و متنوع است که باید برای همه آنها تمهیداتی 

اندیشید.
مترو تعادل کانون های جمعیتی را بر هم می زند

»محمد جمشیدی« شهر ساز و کارشناس جمعیت، اعتقاد 
کنعانی را مبنی بر تاثیرات جمعیتی و اجتماعی تایید می کند 
و معتقد اســت: متروی اصفهان عالوه بــا خطراتی که برای 
سازه های تاریخی دارد می تواند توسعه نامتوازنی ایجاد کند 
و تعــادل کانون های جمعیتی را بر هم  بزنــد که اگر به دقت 
مدیریت نشــود خود معضلی جدید به مشــکالت اصفهان 

اضافه می کند.
وی معتقد است که وســایل حمل ونقل انبوه، نقاط کانونی و 
پرتراکمی را در حوالی ایستگاه هایشــان ایجاد می کنند که 
اگر به درســتی مهار شــوند می توانندTODهای اصفهان را 
شکل دهند و موجب پایداری و بهبود شــرایط زیستی این 
شهر تاریخی شوند، اما در غیر این صورت تمرکز بیش ازحد 
جمعیــت و کاربری هــا، افزایــش نامعقول قیمــت زمین، 
 امالک و مســتغالت می تواند مراکز کانونــی پر هرج ومرج

خلق کند.
جمشیدی می گوید چنانچه خطوط مترو، شهرهای اقماری 
و حاشــیه های شــهر را با ویژگی های متفاوت جمعیتی و 
اجتماعی خود به مراکز شهری متصل کند توان جابه جایی 
ارزان و ســریع می تواند آنها را بــرای کار و فعالیت به مراکز 
 شــهر جذب کند و همین موضــوع بازهم به عــدم توازن 

دامن می زند.
این در حالی اســت که جمشــیدی اعتقاد دارد پایش های 
موردنیاز برای عبور مترو از دل یک گذر تاریخی- فرهنگی به 
جانمایی حس گرهای لرزه نگاری و بنچ مارک ساختمان های 
تاریخی محدود نمی شود. عبور مترو از چهارباغ، گذر چاقوی 

تیز مدرنیته از دل دولت خانه پرشکوه و جالل صفوی است.
وضعیت متروی  سي وسه پل مناسب است

ازســوي دیگر مدیرکل میراث فرهنگي اصفهــان که اداره 
متبوعش بارها با تعجیل در راه اندازي فازسوم خط یک قطار 
شــهري اصفهان مخالفت کرده در خصوص بهره برداری از 
قطار شهري اصفهان مي گوید جلسه ای با شهرداري و سازمان 
قطار شهري اصفهان برگزار شد وگزارشي از فعالیت ها ارائه و 
مقررشد اقدامات دیگري تا پیش از راه اندازي خط یک مترو 
صورت گیرد که اگر انجام شود تقریبا با توافقاتي که سازمان 
میراث فرهنگي کشور با سازمان قطار شهري داشته، فاز سوم 

خط یک می تواند راه اندازي شود.
فریدون الهیاري،بناهاي تاریخي در مسیر عبور قطار شهري 
را دارای وضعیت نســبتا قابل قبولي می داند و معتقد است 
مرمت گنبد وبدنه سازي مدرسه چهارباغ در حال اجراست 
و وضعیت سي وسه پل نیز مناسب است،اما وضعیت موجود 
باید پیش از بهره برداری مترو مستندســازي شود تا پس از 

بهره برداری، شرایط بناها دیده شود.
وی می گویدتاریخ افتتاح فاز سوم خط اول متروي اصفهان 
هنوز معلوم نیست.قرار بود اول مرداد این خط به بهره برداری 

برسد، اما با پیگیری های میراث به تاخیرافتاد.

اعتراض کارکنان اداره راهداری اصفهان مقابل استانداری
درحالــی که دی مــاه ســال گذشــته محمدباقرنوبخــت، رییس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشور،خواستاررسیدگی به معوقات7ماهه شد؛ نیروهای شــرکتی اداره راهداری وحمل و نقل 
استان اصفهان درپی اعتراض به تعویق10ماهه حقوق خود، مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

با مسئوالناخبار

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تاکید کرد:

احیای آسیاب ها پیوند با هویت 
فرهنگی شهر و کالبد محالت

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: طرح 
احیای آســیاب ها نسبت به ســایر پروژه های زیباسازی شهری از 
اهمیــت خاصی برخوردار اســت زیرا پیوند مســتقیمی با هویت 
فرهنگی شــهر و کالبد محالت دارد و ازلحاظ مبلمان شهری نیز 

متفاوت از سایر شهرهاست.
مهدی بقایی این طرح را چندمنظوره دانست و افزود: اگر مادی ها 
و آسیاب ها وارد مبلمان شهری اصفهان شوند، ویژگی خاصی برای 
این شهر به همراه خواهند داشت زیرابه دلیل نبود مشابه آن در هیچ 
محیط شهری دیگری، این پدیده در کل کشور بی نظیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: احیای آسیاب ها، احیای رابطه بین مادی ها و 
محالت و به تبع آن، احیای عناصر اصلی محله مانند بازارها، مساجد 
و حمام ها و درنتیجه بازسازی هویت شهر اصفهان در محالت را به 

دنبال دارد.
بقایی  با اشاره به اینکه بر اساس اســناد تاریخی موجود؛ مادی ها، 
قدیمی ترین سازه های بشری در محدوده جغرافیایی شهر اصفهان 
هســتند که قدمت آنها باالی هزار سال اســت، خاطرنشان کرد: 
مادی ها ازنظر تاریخی، توســعه پایدار و نیز تکمیل فضای شهری 
اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردارند ازاین رو باید موردتوجه قرار 

بگیرند.
وی بابیان اینکه تاکنون به ظرفیت ویژه ای که حاشیه مادی ها دارد 
کمتر پرداخته شده است، افزود: تا امروز فقط روی فضای سبز حاشیه 
مادی ها کارشده و در زمینه احیای محور مادی ها و توجه به نقش 
هویت بخشی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی آن ها اقدام چندانی 

صورت نگرفته است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی هویت بخشی به محالت قدیمی شهر، 
احیای مســیر معابر و گذرهای حاشــیه مادی ها )گسترش پیاده 
راه ها(، ایجاد محورهای گردشــگری با استفاده از عناصر فرهنگی، 
هنری و تاریخی و احیای عناصر هویت بخش شــهری در مقیاس 
محالت را از مهم ترین رویکردهای طرح احیای آســیاب های شهر 

اصفهان دانست.
بقایی گفت: توسعه شبکه ارتباطی معابر، تمرکز بر اهمیت سازه های 
آبی در اصفهان قدیم و اســتفاده از انرژی های پــاک نظیر ایجاد 
مسیرهای دوچرخه ســواری در حاشــیه مادی ها از دیگر اهداف 

اجرای این طرح است.
وی ادامه داد: احیای این آســیاب ها با ایجاد فضای مکث شهری، 
عابران و رهگذران را به ایســتادن و نشســتن دعوت می کند که 
درنهایت منتج بــه ایجاد پاتوق شــهری می شــود.بقایی افزود: 
پژوهش های مربوط به احیای آسیاب ها توســط گروهی پنج نفِر 
متشکل از کارشناســان مطالعات و طراحی شــهری و معماری و 
شهرسازی با تســلط بر مقوله تاریخ انجام می شود که پس از پایان 
فاز نخست )پژوهش و مطالعات( وارد مرحله طراحی و سپس اجرا 

خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اصفهان:

پیش فروش ۵هزار موتورسیکلت 
برقی انجام می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک  شــهرداری اصفهــان  اظهار کرد: در 
فاز اول، 5 هزار موتورسیکلت برقی تولید داخل وارد شهر اصفهان 
می شود که پیش فروش این موتورسیکلت ها نیز در مرداد ماه انجام 

می شود.
علیرضا صلواتی ادامه داد: شارژ موتورهای برقی نیز در ایستگاه های 

دوچرخه شهر اصفهان تعبیه شده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به احداث مسیرهای عبور 
دوچرخه عنوان کرد: هفته گذشــته ایجاد 100 کیلومتر مســیر 
دوچرخه در شهر اصفهان در شورای عالی ترافیک استان اصفهان 
مصوب شد که تاکنون 5 کیلومتر از این مسیر نیز بهره برداری شده 

است.
وی با اشاره به شرایط کرایه دوچرخه در ایستگاه های آن افزود: قرار 
است شرایط کرایه دوچرخه آسان تر شده و افراد با داشتن اصفهان 
کارت شهروندی که هویت فرد در آن مشخص است، می توانند از 

دوچرخه ها استفاده کنند.
صلواتی اضافه کرد: آمارها نشــان می دهد با اجــرای این اقدامات 
استفاده از دوچرخه  ۲5 درصد در شهر اصفهان افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اجرای موفق طرح »بفرمایید دوچرخه« در اصفهان، 
گفت: با اجرای این طرح از هفته نکوداشــت اصفهان تاکنون 1۲ 
میلیارد تومان دوچرخه به فروش رفتــه و باعث افزایش انگیزه در 

شهروندان برای استفاده از این وسیله نقلیه پاک شده است.
 معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
فاز دوم این طرح تا پایان تابستان در سطح ادارات و نهادهای اداری 

اصفهان اجرا می شود.

 به گزارش ایسنا؛ دو دهه گذشته سال های تاریک اصفهان بود.از خشک شدن زاینده رود تا طرح های 
ریزودرشت شهری که هرکدام در گوشه و کنار شــهر سال های سال جا خشک کرده بودند و نقشه ها و 
طرح ها روی میز مدیران شهری خاک می خوردند. رسانه ها نیز تقریبا به این جنجال های بی نتیجه عادت کرده 

بودند.

متخصصان و فعاالن اجتماعی، نگران عبور مترو از خط قرمز شهر هستند؛

حبس ابد چهارباغ؟!

آیین افتتاح دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در اصفهان 
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به نقل از  اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان،محمدحســن  
قائدیها اظهار کرد: درسی و پنجمین دوره مسابقات کشوری فرهنگی 
و هنری در بخش پســران، اســتان اصفهان موفق به کســب۲۲رتبه 

کشوری شد. 
وی افزود: از این۲۲رتبه کسب شده،10رتبه  شــامل ده رتبه اول در 
رشته های بازی رایانه ای،نشریه الکترونیک، تصویرسازی،تکنوازی نی، 

تنبک، هم نوازی، خاتم کاری،نقاشی خط و نقد ادبی است. 
به گفته قائدیها،  هفت رتبه دوم سی و پنجمین دوره مسابقات کشوری 
فرهنگی و هنری بخش پسران رشته های نمایشــنامه خوانی، مقاله 
پژوهشی، شــعر، کارگردانی نمایش صحنه ای و پاســتل را در بر می 
گیرد.گفتنی است دانش آموزان استان اصفهان موفق به کسب رتبه در 

رشته های تک خوانی، فیلم کوتاه و نقد ادبی شدند.

رییس شورای شهر اصفهان در جلســه علنی روز گذشته شورای شهر 
اصفهان با تاکید بر عملی شــدن قول رییس جمهوری مبنی بر جاری 
بودن آب در حوضه زاینده رود گفت:رییس جمهور در سفرهای خود به 
اصفهان این وعده را دادند و با توجه به مشکالت زیست محیطی اصفهان 

باید این طرح هرچه سریع تر عملی شود.
رضا امینی افزود: طبق جلســه ای که پس از بازدید کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی از حوضه زاینده رو 
 صورت گرفت تنها راه احیای این حوضه، اجرای طرح ۹ ماده ای احیای

 زاینده رود است.
وی بیان کــرد: عمل به ایــن مهم باعث می شــود تا ابنیــه تاریخی 
 حفظ، محیط زیست اصفهان ســالم و رونق و اشتغال به شهر اصفهان 

بازگردد.

در سی و پنجمین دوره مسابقات کشوری 
فرهنگی و هنری رقم خورد؛

کسب 22رتبه کشوری توسط 
بخش پسران استان اصفهان 

رییس شورای شهر اصفهان تاکیدکرد:

اجرای طرح ۹ماده ای 
 تنها راه احیای 

زاینده رود

 مشاور وزیر راه و شهرسازی و معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور در بازدید 
خود از دو آزادراه شرق و غرب اصفهان اظهار کرد: طبق قراردادی که در خصوص 
قطعه یک و ۲ کنارگذر شرق اصفهان برقرار است؛ مقرر بوده تا این دو قطعه طبق 
برنامه زمان بندی دوساله اجرا شود که از شهریورماه سال گذشته شروع و طبیعتا 
تا شهریورماه سال آینده باید پروژه به بهره برداری برسد؛ قطعه یک این پروژه از 
آزادراه اصفهان-  نطنز تا جاده اصفهان- اردستان به طول 30 کیلومتر در آبان ماه 

امسال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
سید حسین میر شفیع در خصوص قطعه ۲ این پروژه به طول 33 کیلومتر افزود: 
با توجه به نیاز احداث چند دســتگاه پل بزرگ و تقاطع غیر هم سطح در مسیر، 
همچون تقاطع غیر هم سطح نایین و تقاطع غیر هم سطح فرودگاه و نیاز به زمان 
8 ماهه جهت احداث این پل ها، امید است بتوانیم با انجام عملیات روسازی این 

قطعه را نیز تا شهریورماه سال آینده به بهره برداری برسانیم.
مشــاور وزیر راه و شهرسازی و معاون ســاخت و توســعه آزادراه های کشور در 
خصوص قطعه 3 این پــروژه از جاده ناییــن تا جاده اصفهان-  شــیراز به طول 
30کیلومتر نیز خاطرنشان کرد: مراحل انتخاب سرمایه گذار انجام و متن قرارداد 

توافق شــده و با آغاز به کار این قطعه نیز کل این پروژه بــه طول ۹3کیلومتر به 
 ابتدای آزادراه اصفهان-  شیراز متصل و بخشی از کریدور شمال به جنوب تکمیل

 خواهد شد.
وی در ادامه با توجه به تامین و پرداخت کامل ســهم دولت در این پروژه اذعان 
داشت: کل ســهم دولت در اجرای پروژه آزادراه شــرق اصفهان پرداخت شده و 
مشکلی به لحاظ تامین مالی در این پروژه وجود ندارد و با تزریق سهم سرمایه گذار 
به این پروژه امیدواریم که بتوان طبق برنامه زمان بندی شده آن را به بهره برداری 

برسانیم.
میر شفیع از پروژه آزادراه غرب اصفهان  که از ابتدای آزادراه اصفهان-نطنز آغاز 
و به آزادراه اصفهان- شیراز ختم می شود بازدید داشت و با توجه به مصوبه دولت 
مبنی بر احداث ادامه مســیر از میدان کرکوند تا طالخونچــه و بزرگراه مبارکه- 
شهرضا، گفت: احداث این آزادراه می تواند در ایجاد ارتباط بین شمال به جنوب 
و شرق به غرب کشور نقش بسزایی داشته باشد و با احداث ادامه مسیر تا بزرگراه 
مبارکه به شهرضا این کریدور نیز به  طور کامل اجرایی خواهد شد و بخش عمده ای 

از مشکالت زیست محیطی و گره های ترافیکی شهر اصفهان مرتفع می شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی و معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور خبر داد: 

افتتاح 30کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان تا آبان ماه امسال
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امام رضا عليه  السالم :
پيوند خويشاوندى را برقرار كنيد گرچه با جرعه آبى باشد و بهترين 

پيوند خويشاوندى، خوددارى از آزار خويشاوندان است.

یکشنبه 8 مرداد 1396|6 ذی القعده 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2197| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2197,  July 30 
 2017 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

۲- در مورد نقاط ضعف خود صحبت کنید
اگر مدت زمان زیادی از آخرین مصاحبه  شغلی شما 
گذشته باشــد، باید خود را برای این موضوع آماده 
کنید. جلسات مصاحبه  کاری بســیار پراسترس 
هستند و هر اشتباهی عواقب جبران ناپذیری برای 
شما خواهد داشت. کســانی که جلسه  مصاحبه را 
اداره می کنند، افراد باتجربه ای هستند و می دانند 
چگونه باید شرایط را به نفع خود تغییر دهند. در این 
جلسات به جای پنهان کردن اشتباهات، به راحتی در 
مورد آنها صحبت کنید. به آنها بگویید از نقاط ضعف 
خود اطالع دارید و می دانید که برای پیشرفت این 

شرکت، چه کارهایی باید انجام داد.
۳- ارزش خود را بشناسید

اغلب افراد قبل از شــرکت کردن در یک مصاحبه  
شغلی، میزان حقوق درخواستی خود را می دانند. اما 
مهم ترین چیز این است که ارزش خود را بشناسند 
و حقوق خود را نســبت به آن مشــخص کنید. در 
مورد زمینه کاری شرکت به خوبی تحقیق کنید و 
ببینید کاری که می خواهید برای آنها انجام دهید، 
چه ارزشی برایشان دارد. این مورد نسبت به  اندازه 
شرکت و تجربه  کاری شــما متفاوت است؛ پس با 
آمادگی کامل در مصاحبه شرکت کنید تا آن را به 

نفع خود تغییر دهید.
با جســت وجو در اینترنت، همه اطالعات شرکت 
را به خوبی مطالعه کنید. در این مورد از دوســتان 
و همکاران خود بپرسید و تا جای ممکن اطالعات 
خود را باال ببرید؛ همچنین می توانید عنوان شغلی 
مورد نظر را جســت وجو کرده و به متوسط حقوق 

دریافتی آن پی ببرید.
۴- برای شرایط سخت، آماده باشید

شرکت کردن در جلسه  مصاحبه  کاری بسیار سخت 
است. اینکه بخواهید در مورد خودو دستاوردهایی 
که داشته اید صحبت کنید، آسان نیست. از دوستان 
و همکاران خود بپرسید در جلسه   مصاحبه چگونه 
صحبت می کنند. ســپس متن گفت وگوی خود 
را یادداشــت و چند بــار از روی آن تمرین کنید. 
احســاس دل شــوره و اضطراب مصاحبه به هیچ 
عنوان از بین نخواهد رفت و فقط با تمرین کردن از 
مقدار آن کاسته می شود؛ بنابراین با دوستان خود 
جلسه  مصاحبه را بازســازی و صحبت های خود را 

مرور کنید.
صحبت کردن در مــورد توانایی ها و ســنجیدن 
ارزش ها در یک مصاحبه کاری بسیار سخت است. 
برخی افراد به هیچ عنوان به راحتی نمی توانند در 
مورد افزایش حقوق صحبت کنند؛ اما همیشه این 
احتمال را در نظر بگیرید که شاید ارزش شما بیشتر 
از حقوق فعلی تان باشد. نترسید از اینکه درخواست 

خود را با دیگران مطرح کنید.   

مهارت زندگی

استراتژی های کاربردی 
برای باال بردن حقوق )1(

یادداشت

امیـدوارم که بـا خوانـدن ایـن تیتر از دسـت 
مـن عصبانی نشـده باشـید. بـاور کنیـد چند 
سـال پیـش همیـن حـرف را بـه یکـی از هم 
اتاقی هایـم زدم و چنـان نگاهم کـرد کـه انـگار بی معرفت ترین آدم 
روی زمینـم. منظـور مـن امـا اصـال ایـن نبـود که بـرای هـم رفیق 
نیمـه راه باشـیم یـا از آدم هـا نهایـت اسـتفاده را بکنیـم و بعـد که 
کارمـان راه افتـاد، کنارشـان بگذاریم. منظـور من دقیقـا آن لحظه 
اسـرار آمیزی اسـت کـه متوجـه می شـویم دیگـر حرفـی نداریم با 
دوسـتمان بزنیم و بـدون اینکه اتفاقی افتـاده یا چیـزی تغییر کرده 
باشـد دوسـتی مان تمـام می شـود. شـاید بگوییـد رفاقـت هایـی 
کـه تمـام می شـوند اصـال رفاقـت نیسـتند، فوقـش هم نشـینی یـا 
هم صحبتـی هسـتند. مثل مواقعـی که توی مسـافرت سـر صحبت 
را بـا کسـی کـه کنـار دسـتمان نشسـته بـاز می کنیـم و سـاعت ها 
حـرف می زنیـم، اما بعـد از اینکـه به مقصـد رسـیدیم دوبـاره برای 
هـم غریبه می شـویم و هـر کـدام بـه راه خودمـان می رویـم. حرف 
مـن دربـاره دوسـتی های جدی تر اسـت. یـک دور، همـه آدم هایی 
کـه در طـول ده سـال گذشـته تـوی زندگی تـان بوده انـد را مـرور 
کنید. خب! حـاال بگویید که آنها کجا هسـتند؟ می بینیـد! بعضی از 
کسـانی که خیلی دوستشـان داشـتید یا از هم صحبتی بـا آنها لذت 
می بردیـد ناگهـان ناپدید شـده اند. با هـم قهـر نکرده اید؛ امـا دیگر 
سـراغ یکدیگـر را هـم نگرفته ایـد. کسـی بی وفایـی یـا بی معرفتـی 
نکرده ولی یـک جایـی رفاقتتان تمام شـده اسـت. دلتان بـرای هم 
تنگ نشـده اسـت. هیچ لحظـه ای در طـول این ده سـال نبـوده که 
بـرای کمـک گرفتـن، درد دل کـردن یـا حتـی یـک احوال پرسـی 
سـاده سراغشـان بروید یـا سـراغتان بیایند. اگـر یـک روز تصادفی 
آنهـا را ببینید شـاید ده دقیقه ای سـرپا با هـم احوال پرسـی کنید و 
بعد شـماره ای بگیرید و تمـام. در زندگی بادهایی مـی وزد که گاهی 
صمیمی تریـن دوسـتان آدم را هم بـا خـودش می بـرد و جالب این 
اسـت که ما حتی متوجـه ایـن امر نمی شـویم. شـاید شـما بتوانید 
بگوییـد کـه چـرا ایـن اتفـاق می افتـد؛ مـا تغییـر می کنیـم؟ آنهـا 
تغییـر می کننـد؟ مشـغله های زندگی حواسـمان را پـرت می کند؟ 
دوسـتان تازه پیـدا می کنیـم؟ نمـی دانـم. برای مـن، لحظـه تمام 
شـدن دوسـتی های صمیمی و عمیق یک لحظه اسـرار آمیز اسـت 

و بـه نظـرم همینطور هـم باقـی بماند.

باغ 
کاغذی

رمان »سوگند به فرشتگان در صف« اثر مهران نجفی از سوی               
انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شد.

حادثه کشته شدن خبرنگار ایرانی در بمب گذاری سال 2011 
کشور نروژ دستمایه نوشتن رمان »ســوگند به فرشتگان در 
صف« شده اســت.این رمان در دو بخش نوشته شده؛ بخش 
اول که فضای داستان در ایران است از زبان برادر این خبرنگار 
روایت می شود و بخش دوم در اسلو از زبان خود این خبرنگار 

است.
در بخشی از این رمان می خوانیم: »دلم می گیرد. مادرم... این 

کلمه بدجوری حال مرا دگرگون می کند. اسم شبی است که 
مرا از باطنم می رهاند. ســخت ترین قســمتش این است که 
که می دانم او دیگر هیچ کجای این دنیا نیســت. پدر زمزمه 
می کند: »اولین دیدارما توی بیمارستان بود. عجیب است که 

آخری اش هم ...«
ســکوت می کند و من می دانم بغض کرده. بدجور هم بغض 
کرده. او دیگر آن پدِر سابق نیست. به قول دولت آبادی، زندگی 
را چون قابی خالی از عکس به گــردن انداخته و در خیابان ها 

پرسه می زند.

»سوگند به فرشتگان 
در صف« 

تاریخ مصرف

۲-ماهی کوی؛ دارای دراز ترین طول عمر در میان 
ماهی ها )۵۰ سال(

 در طبیعت ماهی ها بــه ندرت بیش از چند ســال عمر 
می کنند و ماهی قرمز نیز در بهترین شرایط زندگی و تحت 
شدیدترین مراقبت ها نیز به ندرت می تواند ۱۰ سال عمر 
کند، اما ماهی »کوی« )koi( که نوعی ماهی کپور اهلی در 
ژاپن و دیگر نقاط جهان است از این قاعده پیروی نمی کند. 
این ماهی مانند دیگر انواع ماهی کپور می تواند در شرایط 
مختلفی زندگی کننــد؛ اما توانایی دفــاع از خود در برابر 
شکارچیان را ندارد. با این وجود در شرایط کنترل شده و 
بدون حضور شکارچیان سن برخی از این ماهی ها تا ۲۰۰ 
سال نیز گزارش شده است. طول عمر متوسط یک ماهی 

»کوی« توسط محققان حدود ۵۰ سال برآورد می شود.
۳-طوطی دم بلند َمکو؛ دارای درازترین طول عمر در 

میان پرندگان )۱۰۰ سال(
طوطی های رنگارنگ َمکو )macaw( که در جنگل های 
قاره آمریکا و به خصوص آمریکای جنوبی زندگی می کنند 
برای همیشه با جفت خود می مانند و در حالی که طوطی 

ماده به مراقبت از جوجه ها می پردازد،طوطی نر مسئولیت 
تامین غــذا را بر عهده می گیرد. پس مــی توان گفت که 
زندگی آنها شــباهت بسیاری به زندگی انســان ها دارد. 
این پرندگان در زمینه طول عمر نیز شــباهت بســیاری 

بــه انســان ها داشــته و در 
حیات وحش تا ۶۰ ســال 
و در اسارت تا ۱۰۰ سال نیز 

زنده می مانند.نکته 
جالب و اما ناراحت 
کننده اینکه به دلیل 

تخریب زیستگاه هایش 
در جنگل هــای بارانی و 

تمایل انســان به اهلی کردن 
و آوردن آن به خانــه ها به عنوان 

یک حیوان خانگی باعث شــده که 
نســل این گونه از طوطی ها با وجود 
طول عمر نسبتا طوالنی خود در خطر 

انقراض قرار داشته باشد. 

گونه های جانوری با بیشترین میزان طول عمر)2(
دانستنی ها

حرف حساب

خودت باش نه نخود هر آش
 ذهنی که در آرامش باشــد بهتــر از ذهنی 
عمل می کند که پر از مشــغله است. هر روز 
اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش یابد و در 
سکوت کامل قرار گیرد و سپس ببیند چقدر 
با هوشیاری به شما کمک خواهد کرد زندگی 

خود را آن طور که مایلید سر و سامان بدهید.

»خودت باش نه نخود هر آش«
مسعود لعلی

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2197

افقی
۱- مهم ترین برنامه دولت نهم برای کاهش بیکاری- 
رتبه دوم جهان از لحاظ نرخ تــورم )نرخ تورم این 

کشور 39درصد است(
۲- مرکز اســتان مرکزی - حقه و کلک - شــغل و 

مقام وزیر
3- بازگشت از گناه - چهره - حرف ندا - پدربزرگ

4- بازیگر و کارگردان سرشناس هالیوود که به عنوان 
رییس هیئت داوران جشــنواره فیلم کن در ســال 

۲۰۰8 انتخاب شد - نماز مستحب - گرفتنی از هوا
۵- پارچه مشبک - سنگریزه های درخشان

۶- سیخ کباب - هنر هفتم - واحد شمارش غذا
7- خارج از زمین فوتبال - ســرزمین افراسیاب - 

نوعی بید در جنگل های شمال
8- از پرفروش ها در بازار موسیقی سنتی اثر استاد 
افتخــاری - به تازگــی پیمان تجــاری میان وزیر 

بازرگانی ایران و این کشور به امضا رسیده است.
9- اســتانی در کشــورمان - رازدار - غرش مهیب 

جانور درنده
۱۰- شوخی- هر نوع نوشته که در آن قراردادی دو یا 

چند جانبه امضا شده باشد - پراکنده
۱۱- رباخوار - شاداب

۱۲- صدمه - کج - اجاره
۱3- تقویت رادیویی- خاندان- واحد پول این کشور 
به تازگی به یورو تبدیل شــده است - سند رقم زده 

و ثبت شده

۱4- از نام  های مردانه - باهوش - گل سرخ
۱۵- عبارت است از سندی که مطابق آن، شخص 
متعهد می شود مبلغ معینی را در وجه یا حواله کرد 
شــخص دیگری بپردازد - از قصه هــای رادیویی 
مرحوم »حمید عاملی« که در ۱۶دی 8۶ دار فانی 

را وداع گفت
عمودی

۱- کهن ترین و مقدس ترین بخش اوستا - فرخنده- 
کنفرانسی که در ماه دســامبر ۲۰۰7 برگزار شد و 
در آن 9۰کشور و سازمان بین المللی جهان شرکت 
کرده بودند که حاضران متعهد شــدند 7/4میلیارد 
دالر کمک بالعوض در اختیار حکومت خودگردان 

فلسطینی بگذارند
۲- ندای غیبی - راکب - مظهر سردرگمی

3- جعبه حمل مــردگان - زمزمه کردن مانند دعا 
خواندن زرتشتیان - رتبه آرژانتین در جهان از لحاظ 

نرخ تورم )نرخ تورم این کشور ۱۰/۵درصد است(
4- حرف صریح - روشنایی - نمایشگاه آثار نقاشی- 

سودای ناله
۵- مانع و حایل- از داروهای گیاهی- کشاورز

۶- کشــوری که دارای دو پایتخت است. پایتخت 
رســمی آن »پورتونونو« و مرکز مراکــز دولتی آن 

»کوتونو« است - جدا - پذیرفته
7- اسم - جنســی برای کفش و کیف - استادی در 

کار - گشوده
8- دارای نرخی بیــش از ارزش واقعی یا نرخ رایج- 

ناشایست - باور قلبی
9- ضمیر غایب- در امان - گربه صحرایی شــبیه 

سمور - ماهوت پاک کن
۱۰- از نمایش های بهرام بیضایی با هنرمندی »مژده 
شمســایی« که در تاالر وحدت به نمایش گذاشته 

شده است - صورت شگفتی - نوعی شنا
۱۱- خانه کنار دریا - آقا و سرور- حیوان قطبی

۱۲- ارجمندی- پشتیبان - نظرات - حیوان با وفا
۱3- بخشی از پا - قبیله ای که در عهد پیامبر )ص( 
از دین مرتد شدند - از ایاالت دیدنی و توریستی هند

۱4- خــط کــج و ناراســت - توصیه و دســتور - 
مبدأ تاریخ مســلمانان کــه همزمان بــا هجرت 

حضرت محمد)ص( از مکه به مدینه بوده است
۱۵-آلت جنگ - مرد ستبر - شب تازی
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مرکزی که 3 هزار مغز انسان در آن 
نگهداری می شود!

یک بیمارستان روانپزشکی در بلژیک میزبان یک مجموعه عجیب و بی نظیر 
در جهان است؛ 3 هزار مغز انسان!

جان کورسلیس، آسیب شناس سیســتم عصبی از 4۰ سال پیش شروع به 
جمع آوری مغز انسان ها پس از فوت افراد کرده است. او تا مدتی پیش این 
مغزها را در بیمارستانی در لندن نگهداری می کرد، اما به قدری حجم آنها زیاد 
شد که بیمارستان دیگر جای نگهداری آنها را نداشت. بیمارستان روانپزشکی 
دوفل در بلژیک حاال میزبان این مغزهاست که برای سالم ماندن در محلول 
ویژه شیمیایی فرمالدهید نگهداری می شوند. پزشکان امیدوار هستند که 
این مغزها و همچنین مقایســه آنها با مغز افراد زنده در آینده کمک مهمی 
برای کشف درمان بیماری های مهم مغز از جمله روان پریشی،شیزوفرنی و 

افسردگی شدید باشند.

مسافر هنرمندی که از لیوان به جای بوم 
نقاشی استفاده می کند!

»برک ارمغان« هنرمند و توریســت جوان ۲۲ ساله ترکیه ای از لیوان های 
کاغذی به عنوان بوم نقاشی استفاده می کند و نقاشی مکان هایی که می رود 

را روی لیوان ها به تصویر می کشد. 
او همــراه با لیوان هــای کاغذی به جاهــای دیدنی کشــورهای مختلف 
مــی رود و تمام این تصاویــر زیبا را در مســیر جاده ها نقاشــی می کند. 
او بــرای این هنرنمایی هــا هم وقت کمی دارد و هم شــرایط نامناســب 
 امــا معتقد اســت اینها تجربیاتــی خاص و بســیار مهــم در زندگی اش

 هستند.
برک، آثار هنری اش را به فروش می رساند تا هم هزینه های مسافرتش را به 
دست بیاورد و هم در پروژه هایی مثل فراهم کردن غذا و پناه برای سگ ها و 

گربه های آواره کمک و همکاری کرده باشد.

تصاویر روز
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