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اختالف سلیقه اصفهان با کشور در پرفروش ترین کتاب های پویش»روشنا«؛

صفحه 4

»محمد مثل گل بود«؛پرفروش ترین کتاب در اصفهان شد

طرح مطالعاتی مقابله با آفت ملخ در 
شهرستان کوهرنگ اجرایی می شود 7

ادامه در صفحه 11

نماینده مردم اصفهان در مجلس : 

برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگی برنامه ریزی شود

کاهش استفاده از منابع آب 
تازه برای آبیاری فضای سبز

 در آیین بهره برداری از پروژه های زیست محیطی درقالب شصت وششمین 
برنامه های هر هفته چند  افتتاح شهرداری اصفهان مطرح شد:  

 انبار میلیاردی پتو در اصفهان 
لو رفت

8

کاهش تولید سنگ در معادن استان 3
اصفهان

 طرح دعوی میراث فرهنگی
6 در دادستانی گلپایگان

حســن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی  
گفت: امامزادگان در شــکل گیری مســائل فرهنگی، اجتماعی و 

جغرافیایی نقش ژئوپلیتیکی و فرا منطقه ای دارند و ...

2

در بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران حج مطرح شد:

امنیت حجاج مهم است و ما قضایای حج ۹۴ را فراموش نمی کنیم
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نجفی، کاندیداتوری شهرداری تهران را قبول کرد
حسین مرعشی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران اعالم کرد که محمدعلی نجفی، کاندیداتوری 
برای این سمت را پذیرفته و در حال تنظیم برنامه خود برای ارائه است. محمدعلی نجفی با 21 

رای، بیشترین میزان آرا در میان گزینه های نهایی شهرداری تهران  را کسب کرده است.

يادداشت

بین الملل

ناکامی نقشه داعش برای حمله 
به منزل آیت ا... سیستانی

مسئوالن امنیتی عراق از ناکام ماندن نقشه داعش برای 
حمله به بارگاه های ائمه در نجف، کربال و سامرا و منزل 
آیت ا... سید علی سیستانی خبر دادند. ابوعلی البصری، 
رییس گروه اطالعاتــی »الصقور« و مدیر کل اطالعات 
و مبارزه با تروریســم در وزارت کشور عراق به روزنامه 
الصباح گفت: داعش قصد داشت با هدایت رهبران این 
گروه در خارج از کشور سه عملیات تروریستی جداگانه 
علیه بارگاه های ائمه در شهرهای کربال، نجف اشرف و 
سامرا و منزل آیت ا... سید علی سیستانی و مسجد کوفه 
و بصره انجام دهد. به گفته این مسئول، داعش تعدادی 
خودروی بمب گذاری شــده و ده ها عامــل انتحاری با 
تابعیت های مختلف را با همــکاری برخی قاچاقچیان 
جهت تسهیل ورود به داخل استان های مذکور و آوردن 
سالح و مهمات آماده کرده بود.ابوعلی البصری گفت: 
هواگردهای گروه اطالعاتی الصقور بر فراز مناطق رقه 
و المیادین ســوریه و مناطقی در عراق در مجاورت با 
مرزهای سوریه برای رصد این نقشه های تروریستی به 
پرواز در آمدند به ویژه اینکه براساس پیش بینی های ما 
داعش برای عملیات تروریستی گسترده ای جهت باال 

بردن روحیه اعضای خود تالش می کند.

پرواز دو بمب افکن آمریکایی 
بر فراز شبه جزیره کره

نیروی هوایــی ایاالت متحده آمریکا روز یکشــنبه در 
یک اطالعیه از پرواز دو بمب افکن بر فراز شــبه جزیره 
کره خبر داد. به گفته پنتاگون پرواز این دو بمب افکن 
پاسخی مســتقیم به فعالیت های موشکی این کشور 

بوده است.
پیونگ یانگ روز جمعه نسبت به پرتاب یک موشک قاره 
پیما اقدام کرد. این موشک با طی مسافت هزار کیلومتر 
درآسمان در آب های دریای ژاپن فرود آمد. کره شمالی 
این عملیات را موفقیت آمیز خواند.دونالد ترامپ، رییس 
جمهوری آمریــکا، در تازه ترین واکنش، در حســاب 
توییتری خود از خنثی بودن چین در برابر فعالیت های 
موشکی کره شمالی ابراز ناخرســندی کرده است. او 
گفته : »چینی ها هیچ کاری برای ما در مورد مســئله 
کره شمالی نمی کنند. آنها تنها حرف می زنند. ما دیگر 
اجازه ادامه یافتن چنیــن وضعیتی را نمی دهیم.«کره 
شمالی پس از آزمایش اخیر موشکی اش اعالم کرد با 
موشک های قاره پیمایش می تواند هر نقطه ای از خاک 

آمریکا را هدف قرار دهد.

حضرت آیــت ا... خامنه ای، حــج را فریضه ای بســیار مهم 
خواندند و با اشــاره به ظرفیت های معنــوی آن، گفتند: در 
همه اجزای ایــن فریضه، اعم از نماز، طواف، ســعی، وقوف و 
احرام، ظرفیت های عجیبی برای ارتبــاط معنوی با خداوند 
متعال وجود دارد که باید قدر این فرصت دانسته شود. رهبر 
انقالب اسالمی، یکی دیگر از ویژگی های ممتاز فریضه حج را 
»ظرفیت بی نظیر اجتماعی« آن برشــمردند و تاکید کردند: 
حج مظهــر »عظمت، وحــدت و یکپارچگــی و قدرت امت 
اسالمی« است که با اعمال و شرایط خاص، هر سال بی وقفه، 

در یک نقطه معین، انجام می شود.
ایشــان، آشــنایی حجاج از ملیت های مختلف با یکدیگر و 
نزدیکی دل ها و دراز شــدن دســت کمک و یاری را از جمله 
جنبه های درونی و اجتماعی حج دانســتند و خاطرنشــان 
کردند: حج با تمام این ویژگی های منحصــر به فرد معنوی 
و اجتماعی، بهتریــن زمان و مکان برای اعــالم مواضع امت 

اسالمی درخصوص مسائل مهم جهان اسالم است.

رهبر انقالب اسالمی، موضوع »برائت از مشرکان« را که همواره 
مورد تاکید امام بزرگوار)ره( بود، فرصتی برای اعالم مواضع در 
موضوعات مورد قبول امت اســالمی خواندند و افزودند: یکی 
از این موضوعات، قضیه مسجداالقصی و قدس است که این 
روزها به علت گستاخی و وقاحت و خباثت رژیم غاصب و جعلی 
صهیونیستی، بیشــتر از قبل مطرح و مورد توجه است و دل 

امت اسالمی به یاد مسجداالقصی می تپد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه مســئله فلسطین 
نباید به هیچ وجه مورد غفلت قرار گیــرد، آن را محور عمده 
مسائل جهان اسالم دانستند و گفتند: چه جایی بهتر از بیت ا... 
الحرام و مکه و مدینه و عرفات و مشعر و منا برای اظهار عقیده 
و بیان مواضع ملت های مســلمان درخصوص فلســطین و 

مسجداالقصی وجود دارد.
ایشان، دخالت ها و حضور شــرارت آمیز امریکا در کشورهای 
اسالمی و منطقه و ایجاد گروه های تروریستی تکفیری را یکی 
دیگر از موضوعات مهمی دانستند که باید ملت های مسلمان 

در حج، درخصوص آن اعالم موضع کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: شــرارت آمیزتر و خبیث تر از 

همه جریان های تروریستی، رژیم آمریکاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با اشاره به تصمیم مسئوالن 
برای اعزام حجاج خاطرنشــان کردنــد: نگرانی هایی در این 
خصوص وجود داشت، اما مسئوالن از قوای محترم در شورای 
عالی امنیت ملی همه جوانب موضوع را ســنجیدند و به این 

تصمیم رسیدند که حج برگزار شود.
ایشان افزودند: داغی که در دل ایرانی ها به واسطه حوادث تلخ 
حج ۹۴ پیش آمد، فراموش نشــدنی است؛ بنابراین امنیت و 

ایمنی حجاج بسیار مهم است و باید محفوظ بماند.
رهبرانقالب اســالمی با تاکید بر اهمیت آرامش و آســایش 
حجاج، خاطرنشــان کردند: البته معنای امنیــت و ایمنی، 
ایجاد محیط امنیتی نیست. حضرت آیت ا... خامنه ای، اهتمام 
ملت های مســلمان به موضوع وحدت را نیز بســیار مهم و 
ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: در حالی که میلیاردها 
دالر خرج ایجاد تفرقه و اختالف و دشــمنی میان مســلمان 
می شود، مسلمانان باید مراقب باشند تا به این اختالف افکنی 
کمک نکنند، زیرا هریک از امت اســالمی کــه به این توطئه 
کمک کند، در تبعات این گناه بزرگ شریک خواهد بود. رهبر 
انقالب همچنین حجاج ایرانی را به اهتمام به »نماز اول وقت 
و نمازهای جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبی«، »تالوت 
قرآن در حرمین شریفین«، »توجه ویژه به اعمال روز عرفه«، و 
»پرهیز از بازارگردی« توصیه کردند و افزودند: حجاج محترم 
باید بیش از هر موضوع دیگر به فکر پاالیش روح و دل خود و 
بهره مندی از فضایل بزرگ فریضه حج باشند، زیرا دستیابی 
به بهره های معنوی حج، مقدمه رسیدن به نتایج اجتماعی آن 
است.حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان تاکید کردند: همه باید 
مراقب باشند و با دقت به مســئولیت های خود عمل کنند تا 

حجی با عظمت و با عزت برگزار شود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم قاضی 
عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی با اشاره به 
حادثه تلخ شهادت جمعی از حجاج ایرانی در حج ۹۴، گفت: 
اگر چه تاکنون گزارش نهایی آن حوادث منتشر نشده و دیه و 
غرامت نیز به بازماندگان شهدا پرداخت نشده است ولی ما تا 

رسیدن به نتیجه نهایی، موضوع را دنبال خواهیم کرد.
قاضی عســکر با بیان اینکه جمهوری اسالمی هرگز به دنبال 
تعطیل کردن حج نبوده اســت، افزود: در سال جاری پس از 
چند دور مذاکره و پذیرش شروط جمهوری اسالمی، زمینه 
انجام حج عزتمندانه فراهم شــد و اگر در ســال گذشته نیز 

شرایط ما را می پذیرفتند، حج برگزار می شد.

عکس روز يادداشتيادداشت

کودکان موصل به مدرسه رفتند

اخبار

استعفای زنگنه صحت ندارد
برنا : یک منبع آگاه در وزارت نفت استعفای »بیژن نامدار زنگنه« از 
وزارت نفت را تکذیب کرد و گفت: آقای زنگنه در حال حاضر در وزارت 
نفت حضور دارند و در جلســه کاری با یکی از مدیران در وزارتخانه 
هستند. گفتنی است؛ یکی از روزنامه ها مدعی شده بود اخباری در 
اختیار دارد که بر اساس آن زنگنه استعفای خود را به رییس جمهوری 

ارائه داده است.

تحلیل »دویچه وله« از نامه قالیباف
دویچه وله آلمان نوشت: کمتر اصولگرایی است که فراخوان قالیباف 
به »نواصولگرایی« را در جهت بسیج بخشــی از این نیرو در جهت 
منافع سیاسی شخصی ارزیابی نکرده باشد. اصالح طلبان نیز تحلیل 
کرده اند که او بیش از آنکه به بازسازی جریان اصولگرا بیندیشد، در 

پی ایجاد موقعیتی سیاسی برای خود است.

بروجردی؛ حامل پیام رییس مجلس 
به همتای عمانی

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با سفر به مسقط قرار 
است پیام کتبی دکتر علی الریجانی به همتای عمانی را تقدیم کند.

عالالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، برای دیدار با شیخ خالد بن هالل المعولی 

رییس مجلس شورای سلطنت عمان وارد مسقط شد.
وی مورد استقبال بن احمد بن راشد الشامسی، نایب رییس مجلس 
عمان و حجت االسالم نوری شاهرودی سفیر کشورمان در مسقط 
قرار گرفت .رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی قرار است در این سفر پیام کتبی دکتر علی الریجانی 

رییس مجلس شورای اسالمی را تقدیم همتای عمانی وی کند.

تعیین وقت برای محاکمه آمران 
حمله به علی مطهری

وکیل مدافع علی مطهری از دعوت موکلش به دادگاه نظامی شیراز در 
تاریخ 11 شهریور ماه خبر داد.مصطفی ترک همدانی گفت: با صدور 
کیفرخواست برای 5 نفر از متهمان دســتوردهنده اخالل در نظم 
فرودگاه شیراز در اتفاق اسفند ماه سال ۹3 که منجر به توهین و حمله 
به موکلم و تخریب تاکسی حامل وی شد، پرونده برای رسیدگی به 
شعبه یک دادگاه نظامی یک شیراز ارجاع شده است.وی افزود: وقت 
رسیدگی به پرونده 11 شهریور اســت و موکلم نیز برای حضور در 
جلسه دادگاه دعوت شده است.ترک همدانی وکیل علی مطهری اول 
تیرماه سال جاری در گفت وگو با ایسنا از صدور کیفرخواست برای 

آمران حمله به علی مطهری در شیراز خبر داد.

پیشنهاد بغداد برای از سرگیری توافقنامه 
مرزی ۱۹۷۵ به وزیر دفاع ایران

وزارت حمل و نقل عراق اعالم کرد که وزیر حمل و نقل عراق پیشنهاد 
ازسرگیری توافقنامه مرزی 1۹۷5 را به وزیر دفاع ایران داد.

به نقل از السومریه نیوز، وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد که کاظم فنجان الحمامی، وزیر حمــل و نقل عراق در دیدار با 
سردار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران پیشنهاد ازسرگیری توافقنامه 
مرزی 1۹۷5 را داد و سردار دهقان با آن موافقت ابتدایی کرده است 
و متعهد شده که این مسئله را با وزارت خارجه ایران در میان بگذارد.

بر اساس این گزارش، سردار دهقان دیروز شنبه با کاظم الحمامی، 
وزیر حمل و نقل عراق در تهران دیدار و طرفین در مورد مسائل مهم 

دو کشور برادر بحث و تبادل نظر کردند.
در این دیدار ســردار دهقان ضمن تبریک پیروزی های ملت عراق 
بر گروهک تروریستی داعش و آرزوی بازگشــت عراق به قدرت از 
تالش های وزیر حمل و نقل عراق تمجید کرد و گفت: دولت و ملت 

ایران در تمام مواضع و شرایط در کنار ملت عراق خواهد ایستاد.
وزیر حمل و نقل عراق نیز اعالم کرد که بر سر تشکیل کمیته مشترک 
ایرانی عراقی توافق کردیم تا عمق همکاری های میان ایران و عراق 

در زمینه های مختلف و به خصوص زمینه حمل و نقل بیشتر شود.

وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم 
امروز مشخص می شوند

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی 
در حاشیه مراسم ختم صبیه محتشــمی پور که عصر روز گذشته 
در مســجد نور تهران برگزار شــد، در جمع خبرنگاران با  اشــاره 
به انتخاب اعضای کابینــه دوازدهم گفت: تا آنجایــی که ما اطالع 
 داریم روز دوشــنبه هفته جاری اعضای کابینه دوازدهم  مشخص 

می شود.
وی با بیان اینکه عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشــور به 
مجلس معرفی خواهد شد، گفت: طبق شــنیده ها هیچ خانمی به 

عنوان وزیر به  مجلس معرفی نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اگر در روز دوشنبه هفته 
جاری)امروز( اعضای کابینه دوازدهم مشخص شوند در روز تحلیف که 

چهاردهم مرداد است اعضا به مجلس معرفی خواهند شد.

خبر

محسنی اژه ای در نشست خبری دیروز خود در خصوص 
دســتگیری و آزادی دو مداح معــروف گفت:پرونده در 
دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و جزئیات را نمی دانم 
اما می دانم دو نفر دستگیر شــدند و یک نفر با قرار آزاد 

شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سخنان اخیر حمید بقایی و 
مشایی درباره قوه قضائیه نیز گفت: به طور قطع دادستان 
تهران در چارچوب قانون در این پرونده ورود می کند و 
هر زمانی که پرونده رسیدگی شود، مسائل مالی مشخص 

خواهد شد.
محســنی اژه ای، ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه قــوه قضائیه چه پاســخی در 
خصوص اظهارات حمیــد بقایی درباره قــوه قضائیه و 
شــخص جنابعالی و همچنین حســین فریدون دارد؟ 
افزود: این اظهارات صحیح نیســت و تا جایی که قانون 
اجازه دهد ما مسائل را خواهیم گفت و دادستان تهران 
هم توضیحــات الزم را خواهد داد و حتــی می توانیم 
 دســت خط وی راجع به انتقالش از ســوئیت را منتشر

 کنیم.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن اشاره 
به اخراج دیپلمات های آمریکایی از روسیه گفت: آمریکا 
هنوز باور نکرده کــه امروز دوران چندقطبی اســت و 
هرکشــوری به شکل متقابل نســبت به رفتار خصمانه 

ایاالت متحده واکنش نشان می دهد.
وی در ادامه افزود: حکومت ایاالت متحده می تواند نوع 
روابط خود را با کشورهای جهان تعیین کند، اما حق ندارد 
خواسته های واشنگتن را به کشورهای دیگر دیکته کند.

دهقانی فیروزآبادی با پیش کشیدن ناخرسندی شدید 
اتحادیه اروپایــی از وضع تحریم آمریــکا علیه ایران و 
روســیه ، گفت: آمریکا بــه بزرگ تریــن ناقض قوانین 
بین الملل و حق حاکمیت کشــورهای مختلف تبدیل 
 شده است که همین موضوع منجر به انزوای واشنگتن 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: روسیه و ایران اجازه نمی دهند که آمریکا 
برای مسکو و تهران تعیین تکلیف کند. نکته حائز اهمیت 
در نوع رفتار ایاالت متحده این است که کشورهایی مورد 
تخاصم واشنگتن به شکل منســجم تر از گذشته رفتار 

خواهند کرد.

محسنی اژه ای:

از دو مداح بازداشت شده یک 
نفرشان با قرار وثیقه آزاد است

دهقانی فیروزآبادی تشريح کرد؛

 اختالف جدی اتحادیه اروپا
 با تحریم های جدید آمریکا 

محمد هاشمی: 

از همه تفکرات سیاسی در کابینه 
استفاده شود

 نماينده اصولگرای مجلس: 

روحانی در انتخاب کابینه 
یازدهم، حزبی عمل کرد

محمد هاشمی می گوید که درحال حاضر توجه به وحدت 
کلمه و انســجام ملی مهم تر از هر گونه ســهم خواهی 

جناح های سیاسی از کابینه دولت آینده است.
محمد هاشمی، فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه 
حمایت یک یا دو جریــان فکــری از رییس جمهور در 
انتخابات به معنای ســهم داشــتن آنها از دولت نیست، 
گفت: فضای سیاسی کشور، فضای متکثری است، ما فقط 
دو حزب یا فکر نداریم. ممکن است که رییس جمهور در 
انتخابات مورد حمایت یک یا دو جریان باشــد، اما وقتی 
پیروز می شود، او رییس جمهور یک کشور است؛ بنابراین 
با توجه به شرایطی که در داخل کشور داریم و شرایطی 
که در منطقه وجود دارد بهتر است که همه سلیقه های 
سیاسی از انسجام و وحدت ملی حمایت کنند تا بتوانیم در 
برابر زورگویی های مقامات آمریکایی، عربستان و اسراییل 
ایستادگی کنیم. هاشمی با بیان اینکه من نمی گویم که 
رییس جمهور در چینش کابینه به جریان های سیاسی 
توجهی نداشته باشد، گفت: نگاه ملی به این معنا نیست 
که نگاه سیاســی در انتخاب کابینه وجود نداشته باشد. 
نگاه فراجناحی به معنای ترکیب نگاه های سیاسی است.

محمود بهمنــی، نماینده اصولگرای مجلس شــورای 
اســالمی در مورد ترکیب کابینــه دوازدهم گفت: من 
معتقدم رییس جمهور برای اینکــه بدعتی نگذارند از 
همه نیروهای کاردان و کارآمد استفاده کند و نگوید این 

فرد اصالح طلب است و آن فرد اصولگراست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با عصر 
ایران با تاکید بر اینکه یــک روزی باید خطوط اصالح 
طلبی و اصولگرایی کنار گذاشــته شــود ادامه داد:هر 
دولتی که سرکار می آید نباید بگوید چون فالنی اصالح 
طلب یا اصواگراست و با مشی سیاسی من نیست پس از 

آنها استفاده نمی کنم.
بهمنی در پاسخ به این سوال که برخی می گویند وقتی 
دولت های اصولگرا از نیروهای اصالح طلب اســتفاده 
نکردند پس انتظار نداشته باشند که اصالح طلبان نیز 
از اصولگرایان اســتفاده کنند بیان کرد:آنها نیز اشتباه 
کردند که از اصالح طلبان اســتفاده نکردند. چرا باید 
یک فرد متخصص و با تجربه به علــت اینکه در دولت 
دیگری سرکار آمده است کنار گذاشته شود؟ روحانی 
در انتخاب کابینه یازدهم، جناحی و حزبی عمل کرد . 

نیروی دریایی آمریکا به بیانیه ناوتیپ ذوالفقار منطقه  چهارم نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره اقدام تحریک آمیز و غیرحرفه ای جدید 
آمریکایی های در خلیج فارس واکنش نشان داد. نیروی دریایی آمریکا در 
بیانیه خود ادعایی دیگر را از این حادثه مطرح کرده اســت. واشنگتن ادعا 
کرده که یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا متوجه گروهی از شــناورهای 
سپاه پاسدارن انقالب اسالمی شد که با سرعت باال در حال حرکت به سمت 
ناوگروه رزمی »نیمیتز« بودند. در بیانیه نیروی دریایی آمریکا آمده است: 
نیروهای دریایی آمریکا برای برقراری ارتباط تالش کردند، اما پاسخی از 
شناورهای ایرانی دریافت نکردند. مدت کوتاهی بعد از آن، بالگرد آمریکایی 
از فاصله ای نزدیک اقدام به پرتاب منور کردند که پس از آن شناورهای ایرانی 
حرکت خود به سمت ناوگروه را متوقف کردند.  نیروهای آمریکایی در حالی 
نیروی مرزبانی ایران را به رفتارهای نادرست متهم می کنند که خود هزاران 

کیلومتر دورتر از مرزهای خود در حال تردد در خلیج فارس هستند.

شــریان نیوز: در شــرایطی که رژیم صهیونیســتی مدعی است اهداف 
غیرنظامی را مورد هجوم نظامی قرار نمی دهد، این رژیم در یکی از معدود 
حمالت موشکی خود به فرودگاه دمشق در طول سال های گذشته، محموله 

کاالهای فرهنگی هنری سازمان هنری رسانه ای اوج را منهدم کرد.
بر اثر این اتفاق که سحرگاه شنبه ۷ مرداد در فرودگاه دمشق افتاد، اقالم 
فرهنگی و هنری سازمان هنری رسانه ای اوج که برای برگزاری برنامه های 
هنری برای مردم جنگ زده  سوریه به این کشور اعزام شده بود، از بین رفت. 
اقالم مذکور، وسایل الزم جهت برگزاری یک نمایش ویدئو مپینگ بزرگ 
در قلعه تاریخی حلب بوده که در فرودگاه دمشق مورد هجوم رژیم اشغالگر 
قدس قرار گرفته است. این در حالی است که حمله رژیم صهیونیستی به 
دمشق کمتر اتفاق می افتد و این سومین حمله این رژیم به فرودگاه دمشق 
در طول هفت سال گذشته است که این بار با هدف انهدام اقالم فرهنگی 

سازمان هنری رسانه ای اوج صورت گرفته است.

واکنش آمریکا به بیانیه 
سپاه درباره تقابل شناورها 

در خلیج فارس

اسراییل محموله فرهنگی 
ایران در دمشق را منهدم 

کرد

در بیانات رهبر معظم انقالب  در ديدار کارگزاران حج مطرح شد:

امنیت حجاج مهم است و ما قضایای حج ۹۴ را فراموش نمی کنیم

حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در ديدار مسئوالن و دست اندرکاران 
حج امسال، حج را يک ظرفیت بی نظیر معنوی و اجتماعی و بهترين موقعیت برای ابراز عقیده و بیان موضع 
امت اسالمی دانستند و با تاکید بر اينکه ما حوادث فاجعه بار حج ۹۴ را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد، گفتند: 
مطالبه جدی و همیشگی جمهوری اسالمی، حفظ امنیت و عزت و رفاه و آسايش همه حجاج به ويژه حجاج ايرانی 

است و امنیت حج نیز برعهده آن کشوری است که حرمین شريفین در اختیار او قرار دارد.

روز شنبه کودکان موصل حال و هوای دیگری داشتند و حضور آنها در 
مدرسه و کالس درس، این شهر را بار دیگر زنده کرد.

پارلمان دیدگاهکابینه
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 راه اندازی طرح مونیتورینگ 
پساب های صنعتی ذوب آهن

طرح مونیتورینگ پســاب های صنعتی خطC1  شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان نصب و راه اندازی شد.

مدیر ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان گفت: این طرح پیرو الزامات بند ب ماده 192 قانون 
برنامه پنجم توســعه کشــور در خصوص الزام صنایع به نصب و 
راه اندازی سامانه های پایشگر آنالین عوامل آالینده زیست محیطی 
و همچنین تفاهم نامه های مشترک بین شرکت ذوب آهن و اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعریف و اجرا شده است.
فرید مختــاری هزینه اجرای این طرح را حــدود دومیلیارد ریال 
بیان کردو افزود: اکنون با بهره برداری از این ســامانه های زیست 
 محیطی 9 متغیر زیســت محیطی مربوط به پســاب ها شــامل 
Turb و PH ،  COD،BOD ،Temp، DO، ،EC،TOC،TSS 

آنالین اندازه گیــری و نتایج آن لحظه ای و بر خط روی شــبکه 
پرتال کارخانه برای اســتفاده یوزرهای مربوطه و همچنین تحت 
 وب به اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان ارسال 

می شود.

صنعت

اخبار

در صورت جاری نشدن آب، باغات شاهین شهر و میمه خسارت می بینند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهرو میمه هشدارداد: درصورت جاری نشدن 
آب دردوماهه باقی مانده فصل تابستان، یک هزار و700هکتارباغات این دوشهرستان 

خسارت خواهند دید.

 کاهش تولید سنگ 
در معادن استان اصفهان

ساخت و سازهای بی رویه و توقف در خرید و فروش مسکن، 
ظرفیت تولید سنگ از معادن استان اصفهان را از 7 میلیون 

و 500 هزار تن به 4 میلیون تن در سال کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رییس انجمن معدن داران 
استان اصفهان گفت: در حالی که میزان تولید سنگ های 
تزئینی در دو هزار واحد سنگبری استان ساالنه حدود 60 
میلیون مترمربع بود ، امروز به 20 میلیون متر مربع کاهش 
یافته است.جمشید موالیی با اشاره به قوانین صادراتی سنگ 
افزود: حذف معافیت های صادراتی سبب شده تا حدود 30 
درصد از میزان صادرات سنگ کاهش یابد و نتوانیم ظرفیت 
مازاد سنگ استان را به دیگر کشورها صادر کنیم.وی گفت : 
هم اکنون بخش خصوصی حدود هزار و 300 میلیارد تومان 
در 350 معدن سنگ استان سرمایه گذاری کرده و 150 هزار 
نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این حرفه مشغول به کار 
هستند . وی افزود  : حدود 8 سال زمان می برد تا یک معدن از 
اکتشاف به بهره برداری برسد و بازگشت سود سرمایه ، پس 
از بهره برداری 30 درصد است. وی با بیان اینکه 45 درصد 
تولید سنگ کشور در اســتان اصفهان معادل تولید کشور 
ترکیه است گفت :  استان اصفهان یکی از قطب های تولید 
سنگ کشور است  و ظرفیت هر شغل معدنی ایجاد 17 شغل 

مستقیم و غیر مستقیم است.

خرید تضمینی بیش از ۱۶۸ هزار 
تن گندم در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان 
گفت: میزان خرید تضمینی گندم در اســتان اصفهان از 
ابتدای فصل برداشت این محصول تاکنون، بیش از 168 هزار 

تن به ارزش ریالی 2184 میلیارد ریال بوده است.
رضا نیک نداف با بیان این خبر، افزود: همزمان با خرید گندم، 
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا نیــز با تحویل حدود یک 
هزار و 65 تن ادامه داشت. وی اضافه کرد: با توجه به مراحل 
اولیه تحویل گلرنگ، میزان خرید این محصول نیز بعدا اعالم 
می شود.  مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان تصریح کرد: مشکلی در تحویل و خرید محصول 
گندم، کلزا و گلرنگ در استان وجود ندارد. وی اظهار داشت: 
امسال گندم معمولی به نرخ تضمینی 13 هزار ریال و گندم 
دوروم 13 هزار و 300 ریال با افت 2 و 4، کلزا با رطوبت 10 
درصد و ناخالصی 2 درصد با قیمت تضمینی 27 هزار و 830 
ریال و گلرنگ با رطوبت 9درصد و ناخالصی 2 درصد با قیمت 

26 هزار و 186 ریال از کشاورزان خریداری می شود.

قیمت انواع پرینتر لیزری

بازار

Canon i-SENSYS LBP6030 کانن

 3,050,000
ریال

 3,900,000
ریال

700 نفر از راهداران وکارکنان شرکتی اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشــدن 9ماه حقوق 
معوقه وعملی نشدن وعده های مسئوالن اســتانی برای رسیدگی به 

امورشان مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند .
معترضان با سابقه 10 تا 15 ساله با پوشش جلیقه های نارنجی و نشان 
راهداری در این تجمع از مسووالن خواستار رسیدگی امورشان شدند.

معاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهــان در این باره گفت:تــا 10روز آینده حقــوق معوقه راهداران 
 و کارکنان شــرکتی حمــل و نقــل جــاده ای اصفهــان پرداخت

 می شود .
فرزاد دادخواه افزود: نبود نقدینگی، تخصیص اعتبارات و پرداخت آن 

به پیمانکاران موجب تعویق 9 ماه حقوق راهداران شد .

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه در تابستان سال جاری شرکت آبفای استان اصفهان 
با کمبود 2/5 مترمکعبی آب در زمان پیک مصرف مواجه است، گفت: 
مشترکین برای جلوگیری از قطعی آب در ساعات پیک مصرف حداقل 

باید 15 تا 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند.
رضا رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر 14 درصد مردم بین 20 الی 
40 مترمکعب آب مصرف می کنند، افزود: تنها یک درصد مشترکین 

بیش از 40 مترمکعب آب را در ماه به مصرف می رسانند.
وی بیان داشت: شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در سال های 
اخیر با اقدامات فنی و مهندســی، فرهنگی و تعرفه ای که در دستور 
کار قرار داد منجر شــد که هم اکنون 85 درصد مردم الگوی مصرف 

را رعایت کنند.

پرداخت معوقات 
راهداران تا ۱0 روز آینده 

کمبود 2/5 مترمکعبی آب 
اصفهان در تابستان

ایمنا: رییس کمیسیون بهبود مســتمر محیط کسب وکار 
اتــاق بازرگانی اصفهان گفــت: امروز یکی از مســائل مهم 
فعاالن اقتصادی حفظ وضعیت موجود بنگاه های اقتصادی 

و جلوگیری از تضعیف آنهاست.
مرتضی بیشه در چهارمین جلسه کمیسیون بهبود مستمر 
محیط کســب وکار اتــاق بازرگانی اصفهــان، تصریح کرد: 
متاسفانه برخالف تالش ها و بخشــنامه های صادره از طرف 
دولت و به ویژه پیگیری های معاون اول رییس جمهور، هنوز 

چالش های محیط کسب وکار وجود دارد.
وی اضافه کرد: رکود اقتصادی، معضالت نظام بانکی، مسائل 
تامین اجتماعی و مالیاتی از جملــه مالیات بر ارزش افزوده 

سایه سنگینی بر اقتصاد کشور انداخته است.
رییس کمیســیون بهبود مستمر محیط کســب وکار اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: خوشبختانه برخی از بندهای قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب سال 1390 و حتی 
دیگر قوانین حمایتی دست اتاق های بازرگانی را باز گذاشته 
تا به عنوان پارلمان بخــش خصوصی بتوانیم از ظرفیت های 
قانونی در کمیسیون استفاده کرده و با تصویب مصوبه هایی 

سازنده در راستای رفع موانع کسب وکار قدم برداریم.
وی تاکید کرد: بسیار خرسندیم که با تصویب و پیگیری یکی 
از همین مصوبات، توانستیم دفتر مدیریت راهبردی بهبود 
محیط کســب وکار را برای نخســتین بار در  اتاق بازرگانی 
راه اندازی کنیم.بیشــه تصریح کرد: کمیسیون با همکاری 
خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در مدت پنج ماه اقدام 
به تهیه پروژه تحقیقاتی عارضه یابــی بنگاه های تعطیل و یا 

نیمه تعطیل در اســتان با عنوان بررسی دیدگاه کارفرمایان 
و مدیران عامل واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط 
اصفهان در زمینــه  عوامل موثر در کاهــش فعالیت یا عدم 

فعالیت آنها کرده است.
وی رصد کردن تراکنش های مالی را یکی دیگر از بحث های 
مهم بین صاحبان صنایع برشمرد و افزود: در اینکه قانون رصد 
تراکنش های مالی یک قانون پیشرفته و خوبی است، شکی 
وجود ندارد ولی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، زمان 

مناسبی برای مطرح کردن موضوع نیست.
رییس کمیســیون بهبود مستمر محیط کســب وکار اتاق 
بازرگانی اصفهان اضافه کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
رو به تعطیلی و ورشکستگی هستند و معضل اشتغال، کشور را 
فراگرفته است. رصد کردن تراکنش ها، تمرکز فعال اقتصادی 
را می گیرد و نوعی ناامنی برای سرمایه گذار ایجاد می کند آن 
 هم در شرایطی که حفظ وضعیت موجود بنگاه های اقتصادی 

و جلوگیری از تضعیف شدن آنها بسیار مهم خواهد بود.  
کامران پور جوهری، نایب رییس کمیسیون در این جلسه با 
تقدیر از راه اندازی دفتر مدیریت راهبردی محیط کسب وکار 
در اتاق بازرگانی اصفهــان، گفت: برگــزاری دو همایش با 
همکاری دادگســتری درزمینه مبارزه با پولشویی و داوری 
در قراردادهای تجاری از برنامه های پیش روی کمیســیون 
باهدف آشنایی فعاالن اقتصادی با قراردادهای تجاری است.

وی افزود: با همکاری بخش  پیشگیری از جرم دادگستری، 
در مهر ماه سال جاری همایشی مبنی بر تراکنش های بانکی 

و مبارزه با پولشویی برای فعاالن اقتصادی برگزار می شود.

مســئول دفتر مدیریت راهبردی محیط کســب وکار اتاق 
بازرگانــی اصفهان در این جلســه، گفت: ایجــاد یک دفتر 
زیرمجموعه کمیســیون بهبود محیط کســب وکار  به یک 
مدیریت راهبــردی زیرمجموعه اتاق بازرگانــی با رویکرد 
اجرایی که در شــرایط فعلی محیط غبارآلود کســب وکار 

به شدت در اتاق بازرگانی احساس می شد.
امیرحسین زمانی افزود: امید است این کمیسیون به همراه 
بدنه اجرایی اتاق بازرگانی و دیگر کمیسیون دست در دست 
هم بدهند و با تهیه خوراک الزم برای این مدیریت، خروجی 
موردنظر استخراج شود  تا رسالت و روح  بهبود مستمر محیط 

کسب وکار مطلوب فعاالن اقتصادی قرار گیرد.
زمانی در ادامه به سه حوزه فعالیت در دفتر مدیریت راهبردی 
محیط کسب وکار اشــاره کرد و افزود: این دفتر با سه واحد 
جمع آوری آمار و اطالعات، رصد و دیدبانی محیط کسب وکار 
و معیار ســنجی و ارتقای شــاخص های محیط کسب وکار 

فعالیت  خود را آغاز کرده است.
عباس کلوانی، مســئول پروژه تحقیقی عارضه یابی در این 
جلسه، گفت: پروژه مطالعاتی انجام شــده با همکاری خانه 
صنعت و معدن و به مدت پنج ماه به صورت میدانی و مصاحبه 
حضوری با کارفرمایان صورت گرفته و ماهیت و نوع تحقیق 
توصیفی تحلیلی است.وی تصریح کرد: جامعه آماری شامل 
بنگاه های نیمه فعال زیر 50 درصد ظرفیت تولیدی در حال 

کار و بنگاه های تعطیل شده و غیرفعال شهر اصفهان است.
وی همچنیــن ادامه داد: مطالعات کتابخانه ای انجام شــده 
توسط استان ها و افراد دیگر پیرامون عوامل بیرونی و داخلی 
موثر بر عملکرد و فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط، بخشی 

از جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دهد.
ابوالقاســم مرادی، عضو کمیســیون در این جلســه گفت: 
متاسفانه قوانین ما قوانینی نیست که تولید را حمایت کند یا 
اگر هم هست به درستی اجرا نمی شود. برخی از قانون گذاران 
الفبای صنعت را هــم نمی دانند و در بدنــه اجرایی و تولید 
فعالیت نداشته و نمی دانند اوضاع تولیدکننده و مشکالت سر 
راه آن چگونه است. مرادی افزود: در سال های اخیر قوانین 
مخل زیادی در فضای کسب وکار به وجود آمده و وجود دفتر 
مدیریت راهبردی محیط کسب وکار  در جهت دیدبانی محیط 

غبارآلود بسیار الزم است ولی کافی نیست.
وی تاکید کرد: باید با به کارگیری افــراد خبره در این دفتر 
چند مورد از مشکالت مهم در تولید و صنعت را شناسایی و 
از طریق مجمع نمایندگان استان تا حصول نتیجه پیگیری 
مصرانه داشته باشــیم و اگر یکی دو مورد از این مشکالت به 
نتیجه برسد کم کم تولیدکنندگان به این دفتر اعتماد کرده و 

شروع به جمع آوری دیگر مشکالت خواهیم کرد.

مســئول کارگروه ویژه کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: محدودیت منابع از عمده مشکالت بخش تولید 
کشاورزی استان است و کشت فراسرزمینی، جایگزین مناسبی 
برای این کار محسوب می شود.احمدرضا همتی یادآور شد: بر 
اســاس آمار گمرک، بخش عمده واردات کشور را محصوالت 

کشاورزی تشکیل می دهد و دو ردیف اول اقالم عمده وارداتی، 
متعلق به این بخش است.

وی مشــکالت عمده در زمینه کشت فراســرزمینی را نبود 
ســاز و کار اجرایی و نظارتــی برای هدایت این نوع کشــت، 
نبود هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی و فنی ذی ربط در 

وزارتخانه های مسئول،تجربه کم اشخاص حقیقی و حقوقی 
متقاضی کشت فراســرزمینی و حرکت های انفرادی و بدون 
مطالعات دقیق عنوان کرد.مسئول کارگروه ویژه کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: برای اجرای کشت 
فراسرزمینی تاکنون با 17 کشور دنیا در مساحتی بیش از 2 
میلیون هکتار تفاهم صورت گرفته است.همتی یادآور شد: افت 
کمی و کیفی منابع آب همراه بــا بازده پایین انتقال و مصرف 
آب باعث پدید آمدن مشکالت در بخش کشاورزی ایران شده 

است. همتی افزود: در حال حاضر از 609 دشت کشور، 499 
دشت با افت شدید و نگران کننده سطح آب مواجه و وضعیت 
291 دشت از نظر برداشت، ممنوعه و بحرانی اعالم شده است. 
وی گفت: بسیاری از کشــورهای واقع در منطقه خاورمیانه، 
شمال آفریقا و جنوب آسیا هم اینک با کمبود منابع آب مواجه 
هستند و منابع خاک کافی ندارند ولی کشورهای آسیای میانه 
و آفریقا مرکزی و جنوبی از زمین و منابع آب مناســب برای 

کشاورزی برخوردارند.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

افزایش9۶درصدی واردات دانه های روغنی

سکه تمام بهار آزادی
11،840،000 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،177،110 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

سایه سنگین چالش های محیط کسب وکار بر اقتصاد کشور

Canon i-SENSYS LBP6030W کانن

 3,550,000
ریال

 4,000,000
ریال

Canon LBP 7018 کانن

 5,350,000
ریال

 6,550,000
ریال

رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان گفت: 
نظم بخشی به ظرفیت تولید واحدهای مجاز در کشور یکی 

از عوامل گرانی تخم مرغ در سال جاری است.
سید شهاب الدین افضل شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان طی ســال گذشــته را یکی از دالیل اصلی گرانی 
تخم مرغ در تیر ماه 96 اعالم کرد و اظهار داشــت: با شیوع 
این بیماری در زمستان سال گذشــته 30 تا 40 درصد از 
واحدهای مرغ تخم گذار استان اصفهان معدوم و صاحبان 

آن دچار خسارت بسیار شدند.
وی با بیان اینکه با شیوع آنفلوانزا حدود یک سوم ظرفیت 
مرغ تخم گذار در استان اصفهان حذف شده است، افزود: با 
شیوع این بیماری بیشترین تلفات بخش مرغ تخم گذار در 
استان رخ داد و اکنون که 1/5 میلیون ظرفیت مرغ تخم گذار 
شرکت سیمرغ از بین رفته، عمده تخم مرغ تولیدی اصفهان 

در داخل مصرف می شود.
رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر اســتان اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر برای تغذیه اصفهان تخم مرغ ســیمرغ 

را از استان های یزد، کرمان و خراسان وارد استان می شود.
افضل تصریح کرد: در اســتان اصفهــان پیش بینی تولید 
ســالیانه تخم مرغ بالغ بر 100 هزار تن است که متاسفانه 
با شیوع آنفلوانزا بیشــترین تلفات بخش مرغ تخم گذار در 

استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت روز تخم مرغ درب مرغداری های 
اســتان اصفهان بین 5000 تا 5100 تومان است، تصریح 
کرد: با احتساب سود بنکداری 23 درصد تخم مرغ هر شانه 
30 تایی درب مغازه 6100 تــا 6200 تومان باید فروخته 

شود.
رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر اســتان اصفهان ادامه 
داد: یک شانه تخم مرغ با 1800 تا 2 کیلو در بازار اصفهان در 

حال حاضر 13 هزار و 500 تومان باید عرضه شود.
وی اضافه کرد: هر عدد تخم مرغ درب مغازه 450 تومان و 
در مرغداری ها با قیمت های اعالم شده حدود 350 تومان 

فروخته می شود.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس با انتقاد بر اینکه ثبت 
زعفرانی به نام اســپانیا، نتیجه صادرات فله ای زعفران 
اســت، گفت: دولت باید تاکتیک مناســبی برای بهبود 
وضعیت زعفران ایران در بازار جهانی اتخاد کند در غیر 
این صورت لطمات جبران ناپذیری بــه اقتصاد زعفران 

ایرانی در عرصه بین الملل وارد می شود.
اصغر ســلیمی درباره وضعیت جایگاه زعفران ایرانی در 
بازار جهانی، اظهار داشــت: چینی ها با سرمایه گذاری 
در تولید زعفران و با برنامه ریزی یک نقشه راه در جهت 
برندسازی، ســعی در کســب جایگاه ایران در بازارهای 

جهانی دارند.
وی افزود: متاســفانه اقدامات مقابله ای مناسبی برای 
حفاظت از طالی ســرخ توســط دولــت در نظر گرفته 

نمی شود.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس با بیــان اینکه ثبت 
زعفرانی به نام  اســپانیا نتیجه صادرات فله ای زعفران 
اســت، تصریح کرد: برای ثبات بــازار صادراتی زعفران 
باید فکری بــه حال حفاظت ژنیتکی پیــاز زعفران ناب 
ایرانی کرد تا از قاچاق پیاز طالی ســرخ به خارج کشور 

جلوگیری شود.
وی ادامه داد: مســیر صــادرات نزولی پســته و فرش، 
گریبان زعفــران ایرانــی را نیــز گرفته اســت زیرا با 

کاهش صــادرات زعفــران ایرانــی عالوه بــر کاهش 
ارزآوری در زمینــه صــادرات، فرصت های اشــتغال 
 ایجــاد شــده در این مســیر  نیــز  به ســادگی حذف

 می شود.
ســلیمی یادآورشــد: خبرها حاکی از کاهش صادرات 
زعفران دارد و اگر اخبار رســانه ها در این ارتباط صحت 
داشته باشد، باید هرچه سریع تر دولت تاکتیک مناسبی 
برای بهبــود وضعیت زعفــران ایران در بــازار جهانی 
اتخاد کند در غیر این صورت لطمــات جبران ناپذیری 
 به اقتصــاد زعفران ایرانــی در عرصه بیــن الملل وارد 

می شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

چینی ها برای گرفتن برند زعفران وارد میدان شدند

اصناف
رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان مطرح کرد:

نظم بخشی به ظرفیت واحدهای تولید کشور، عامل گرانی تخم مرغ 

خبر
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مستند»این پیکان« اکران،نقدو بررسی می شود
مستند »این پیکان« ساخته سهراب دریا بندری و شاهین آرمین،امروز  راس ساعت ۱۷ در 

سینما سوره اصفهان اکران ، نقد و بررسی می شود.

شعر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان:

مرحله نخست مرمت قلعه های 
تاریخی روستای ابیانه آغاز شد

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
از آغاز مرحله نخست طرح مرمت قلعه های تاریخی روستای ابیانه، 
همزمان با تهیه پرونده ثبت جهانی این روستا خبر داد.الهیاری اظهار 
داشت: در راستای آماده ســازی این روستای زیبای تاریخی جهت 
ثبت جهانی، مرحله نخست طرح ســاماندهی، قلعه های روستای 
تاریخی ابیانه آغاز شد. روستای تاریخی ابیانه دارای سه قلعه تاریخی 
است که هرکدام از این قلعه ها متعلق به یکی از محالت تاریخی ابیانه 
اســت. وی بیان کرد:یکی از این قلعه ها »یسمون« نامیده می شود 
که در جنوب ابیانه و در تپه مشرف به باغات ابیانه و از جنس خشت 
و گل و با پی سنگی ساخته شده اســت. الهیاری ادامه داد: دو قلعه 
دیگر با نام های »هرده« و »پل« که از جنس سنگ بنا شده اند، در 
کوهستان شمالی مشرف به روستا قرار گرفته اند که کار مرمت آنها 
نیز آغاز شده است. وی تصریح کرد: مرحله نخست طرح مرمت این 
قالع، مقاوم سازی پی و ترمیم جداره های قلعه »یسمون« و همچون 
مطالعات برای ســاماندهی و مستندســازی نحوه ساخت دو قلعه 

»هرده« و »پل« بااعتبار یک میلیارد ریال آغاز شد.

فقدان سند مالکیت
5/20۷ شــماره صــادره: ۱396/42/362۱22- ۱396/2/۱3 نظر به اینکه 
هجده حبه مشاع باستثناء بهای ثمنیه آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره ۷2 فرعی از 4905 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
282۱۷2 در صفحه 282 دفتر امالک جلــد ۱500 به موجب گواهی حصر 
وراثت شماره ۱048 مورخ ۱394/3/۷ شــعبه ۱0 حصر وراثت شورای حل 
اختالف اصفهان به نام محمد شعبانی سیچانی تحت شماره چاپی مسلسل 
0226۱3 الف/ 94 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند 
رهنی شــماره 82۱49 مورخ ۱394/۱۱/۱0 دفترخانــه ۱29 اصفهان در 
رهن بانک مهر اقتصاد می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده ۱3962۱۷02024002933 مورخ ۱396/0۱/29 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره ۱۷۱80 مورخ 
۱396/0۱/26 به گواهی دفترخانه ۱46 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد.  م الف: ۱39۷0 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)2۷3 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/208 شــماره صــادره: ۱396/42/362۱28- ۱396/2/۱3 نظر به اینکه 
نه حبه مشــاع باســتثناء بهای ثمنیه آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره ۷2 فرعی از 4905 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
282۱۷3 در صفحه 285 دفتر امالک جلــد ۱500 به موجب گواهی حصر 
وراثت شماره ۱048 مورخ ۱394/3/۷ شــعبه ۱0 حصر وراثت شورای حل 
اختالف اصفهان به نام مهین شــعبانی سیچانی تحت شماره چاپی مسلسل 
0226۱4 الف/ 94 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند 
رهنی شــماره 82۱49 مورخ ۱394/۱۱/۱0 دفترخانــه ۱29 اصفهان در 
رهن بانک مهر اقتصاد می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده ۱3962۱۷02024002933 مورخ ۱396/0۱/29 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره ۱۷۱80 مورخ 
۱396/0۱/26 به گواهی دفترخانه ۱46 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: ۱39۷۱ قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)2۷3 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/209 شــماره صــادره: ۱396/42/362۱30- ۱396/2/۱3 نظر به اینکه 
نه حبه مشــاع باســتثناء بهای ثمنیه آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره ۷2 فرعی از 4905 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
282۱۷4 در صفحه 288 دفتر امالک جلــد ۱500 به موجب گواهی حصر 
وارثت شماره ۱048 مورخ ۱394/3/۷ شــعبه ۱0 حصر وراثت شورای حل 
اختالف اصفهان به نام نجمه شعبانی ســیچانی تحت شماره چاپی مسلسل 
0226۱5 الف/ 94 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند 
رهنی شــماره 82۱49 مورخ ۱394/۱۱/۱0 دفترخانــه ۱29 اصفهان در 
رهن بانک مهر اقتصاد می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده  ۱3962۱۷02024002933 مورخ ۱396/0۱/29 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره ۱۷۱80 مورخ 
۱396/0۱/26 به گواهی دفترخانه ۱46 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: ۱39۷2 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)2۷3 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/2۱0  مسعود پارسامهر دارای شناسنامه شماره ۱۱۱4 به شرح دادخواست 
به کالسه  205/96 ش 2  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفی خالوئی به شناســنامه ۱۷6 در 
تاریخ ۱393/۷/۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پســر به نامهای: ۱- منصور خالوئی به ش.ش 
۱۱800230۷2 و 2- مسعود پارســا مهر به ش.ش ۱۱۱4 و یک مادر به نام 
مرحمت عســگری زاده اردســتانی به ش.ش 6۷ فرزند عباس و یک همسر 
به نام اعظم آزادوار فرزند حســنعلی به ش.ش 45۷ والغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
  م الف: ۱88 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان

)۱5۱ کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/2۱۱  مرضیه فخرائی دارای شناســنامه شماره 23 به شرح دادخواست به 
کالسه  20۱/9۱ ش 2  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباس سلمانی ماربینی به شناسنامه ۱۱ در 
تاریخ ۱396/۱/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به بک پســر به نام امیر حسین سلمانی ماربینی به 
ش. م 5- 0۱۷00۷- ۱۱8 و یک دختر به نام ستایش سلمانی ماربینی به ش. 
م 0- 0۱4443- ۱۱8 و یک همســر دائمی به نام مرضیه فخرائی به ش.ش 
23 والغیر. 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: ۱89 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان)۱4۷ کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/250  محمد شیخکانولی میالن دارای شناسنامه شماره ۱23002895۱ 
به شرح دادخواســت به کالســه  ۱8۱/96 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن شیخکانولی 
میالن به شناســنامه ۱8۷4 در تاریــخ ۱396/3/۱8 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ۱- طاهره 
علی محمدی فرزند محمد شناسنامه شــماره 4۱59 صادره نطنز )همسر( 
 2- مریم شیخکانولی میالن فرزند حسن شناسنامه شماره 338 صادره نطنز 
)فرزند دختر( 3- مرضیه شیخکانولی میالن فرزند حسن شناسنامه شماره 
۷69 صادره نطنز )فرزند دختر( 4- اکرم شــیخکانولی میالن فرزند حسن 
شناســنامه شــماره ۱230003932 صادره نطنز )فرزند دختر( 5- محمد 
شیخکانولی میالن فرزند حسن شناسنامه شماره ۱23002895۱ صادره نطنز 
)فرزند پسر( 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: 224 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)مجتمع شماره یک()۱۷3 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/222 شماره صادره: ۱396/04/3948۱8 تاریخ ثبت صادره: ۱396/5/4 
چون تمامی ششــدانگ یکباب حصار و بوم کند پالک شماره 3۷3 فرعی از 
۱00 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام معصومه قنبری طامه فرزند  عباس در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ ۱396/6/۷ ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف: 2۱8 عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 

نطنز)۱50 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/224 شــماره دادنامــه: 96099۷363320048۱ شــماره پرونــده: 
9509983633200958 شماره بایگانی شــعبه: 950968 خواهان: آقای 
محمدرضا قاســمی ورنوســفادرانی فرزند رمضانعلی با وکالت آقای حسن 
جعفری فرزند ولی اله به نشانی موقت دو ســال خمینی شهر میدان آزادی 
خیابان امام شمالی بعد از جوی کار در نبش کوچه شهید فوالدی کدپستی 
84۱4824965 . خوانده: آقای عبداله دباغی فرزند کریم   به نشانی خمینی 
شهر بلوار ش بهشتی خ 2۷۷ ک شماره ۱4 ش مسیح واعظیان فعاًل مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به انشــاء رای می نمایــد. رای دادگاه: درخصوص دعــوی آقای محمدرضا 
قاســمی ورنوســفادرانی فرزند رمضانعلی با وکالت آقای حسن جعفری به 
طرفیت آقای عبداله دباغی فرزند کریم به خواســته مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره ۱80۷20 مورخ 95/6/20 عهده بانک ملی به حساب جاری 

0۱0۱2۷4634006 بــه مبلــغ 250/000/000 ریــال دادگاه باتوجه به 
دادخواســت تقدیمی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن 
خواسته خواهان را مثبت تلقی و با استناد به مواد 3۱0 و 3۱3 از قانون تجارت 
و ۱98 و 5۱9 و 5۱5 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 6/9۱5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه برمبنای تورم از تاریخ سررسید چک 
تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای دادگاه 
غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 4366 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )28۷ کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/225 شــماره: 960۷0584۱4۱۱۱۷3-96/5/5 خانــم صدیقــه ظهیر 
میردامادی خوزانی فرزند سید حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شــده مدعی است تمامت یک و چهار 
پنجم دانگ مشاع از ششــدانگ پالک شــماره 85/2۱40 واقع در خمینی 
شــهر بخش ۱4 ثبت اصفهان که در دفتر 252 صفحه 248 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱20 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه 
نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م 
 الف: 4386 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر

)۱9۱ کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/228  - ۱- فرید روناسی مالک 28 حبه مشاع فرزند منوچهر 2- مریم ناز 
روناسی فرزند منوچهر روناسی فرزند منوچهر مالک ۱6 حبه مشاع از ۷2 حبه 
ششدانگ پالک ۱5۱90/۱63۱ با تسلیم چهار برگ استشهادیه محلی مدعی 
می باشد که سند مالکیت آنها از پالک مرقوم واقع در بخش 5 در صفحات 269 
و 266 دفتر 59 خروجی امالک و بشماره ثبت ۱۱958 سابقه ثبت دارد و طی 
سند شــماره ۱۷963۷ مورخ ۱390/۱۱/۱8 دفتر ۱۱ اصفهان در قبال یک 
میلیارد و پانصد میلیون ریال در رهن بانک سپه می باشد. بعلت جابجائی سند 
مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده اند لذا طبق 
تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
 شد. م الف: ۱40۷8  هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

)2۱۷ کلمه، دو کادر(

خبر

کتاب »نهنگی در ســاحل« مجموعه ای از اشعار سپید اینستاگردی
وحید عمرانی، شاعر اصفهانی است که به تازگی از سوی 
انتشارات انگیزه مهر به چاپ رسیده است. این هنرمند 
که عضو انجمن ملی منتقدان ایران نیز هســت درباره 
این کتاب می گوید: »در روزگار ما نویســندگان اوضاع 
غریبی دارند، به ویژه اگر صاحب نام و شهرتی نیز نبوده 
و در ابتدای راه باشند. وضع و حال کتاب هم به تبع حال 
نویسندگان بی اندازه نابسامان و بحرانی است. آن قدر بد 
که حتی از وضع و حال تئاتر نیز وخیم تر است. حداقل 
در تئاتر می گویند امروز فالن کس به دیدن فالن تئاتر 
می رود، فردا بهمان کس به دیدن تئاتر ما می آید و برخی 
برای دیدن آن افراد به اصطالح چهره و مشــهور هم که 
شــده به دیدن آن تئاتر می روند، اما نویسنده چه کند؟ 
نمی تواند که بگوید امروز فالن کس کتاب مرا می خواند، 
شما هم بروید تهیه کنید و بخوانید! الغرض در این اوضاع 
وانفســای کتاب، حداقل کاری که می توان برای ادامه 
حیات هنری و ادبی یک نویســنده و تداوم یافتن چاپ 
آثارش کرد، این است که کتاب او را تهیه کنیم و بخوانیم 
و صدالبته از نظرات و رهنمودهای تخصصی یا شخصی 
خود نیز بی بهره اش نگذاریم. بر همین اساس بدین وسیله 
از تمامی دوستان ارجمندم و همچنین عالقه مندان دور 
و نزدیکی که همیشه الطافشان متوجه قلم بنده بوده و 
هست، دعوت می کنم که کتاب شعر »نهنگی در ساحل« 
را تهیه کنند و بخوانند و طبعا بنده را از نظرات سازنده 

خود نیز محروم ندارند.«
عالقه مندان برای تهیه کتاب »نهنگی در ســاحل« در 
اصفهان می توانند به کتاب فروشی فرهنگسرای اصفهان 
واقع در میدان امام حسین )ع( و کتاب فروشی زمان واقع 

در مجتمع تجاری چهارباغ مراجعه کنند.

 این برهوِت ُمرده 
یه زمانی »زنده رود«بوده!

مژده لواسانی مجری تلویزیون با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام 
خود نسبت به خشکی زاینده رود واکنش نشان داد.

»شــاید باورتون نشــه،اما ایــن برهــوِت ُمرده؛یــه زمانی»زنده 
رود«بوده!دریغ از شب های زاینده رود.

تکمله:بعیده دیگه کنار سی و سه پل،بی زاینده رودش بشه خاطره 
تازه کرد،فقط میشه افسوس خورد. 

تکملــه دو:دوســتان عزیز جنوبــی نازنیــن که به این پســت 
معترضند،راستش من االن جنوب نیستم که از کارون بی آب پست 
بذارم،برای من قطعا کارون بی آب هم دردآوره وفرقی بین رود های 
کشور وجود نداره؟!هیچ قصد و نیت پلید وشومی نیست واقعا!کشور 
با بحران بی آبی مواجهه وتقریبا اوضاع تمام رود خونه ها و دریاچه ها 

از رودکارون تا دریاچه ی ارومیه، همینه متاسفانه.«

در این هفته کتاب پر فروش اول »آن بیست و سه نفر«، کتاب 
پر فروش دوم »مالصالح« و کتاب پرفروش سوم »رویای نیمه 
شب« بود در حالی که در اصفهان کتاب پر فروش اول »محمد 
مثل گل بود«، کتاب پر فروش دوم »امپراطور عشق« و کتاب 

پرفروش سوم »تفسیر سوره حجرات« بوده است.
در نجف آباد اما پر فروش ترین های هفته اول شباهت بیشتری 
با کشور داشــته و کتاب پر فروش اول »پرنیان« بوده،کتاب 
پرفروش دوم»آن بیست و ســه نفر« و کتاب پرفروش سوم 

»مالصالح« بوده است.
اما در کل آمار فروش در کتاب ســرای فدک اصفهان به این 
ترتیب اســت که کتاب پر فروش اول »محمد مثل گل بود« 

از انتشارات بوســتان فدک، کتاب پر فروش دوم »امپراطور 
عشق« از انتشــارات کتاب نیســتان، کتاب پرفروش سوم 
»تفسیر سوره حجرات« از مرکز درس هایی از قرآن، کتاب پر 
فروش چهارم »تاریخ مستطاب آمریکا« از انتشارات خیزش 
نو، کتاب پر فروش پنجم »داســتان راســتان« از انتشارات 

صدراست.
بیشترین فروش در کتاب فروشی نون و القلم نجف آباد نیز از آن 
»پرنیان« از انتشارات شهید کاظمی، رتبه دوم فروش کتاب 
»آن بیست و سه نفر« از انتشارات »سوره مهر«، سومین کتاب 
پرفروش در این شهر »مالصالح« از انتشارات شهید کاظمی، 
رتبه چهارم فروش را کتاب »به سپیدی یک رؤیا« از انتشارات 

کتاب نیســتان به خود اختصاص داده است، پنجمین کتاب 
پرفروش این هفته نیز »دخیل عشــق« از انتشــارات کتاب 

جمکران است.
رهبر انقالب تقریظی بر کتاب »آن بیســت و ســه نفر« که 
پرفروش ترین این هفته بوده اســت ، داشــتند »در روزهای 
پایانی 93 و آغازین 94 با شیرینی این نوشته شیوا و جذاب و 
هنرمندانه، شیرین کام شدم و لحظه ها را با این مردان کم سال 
و پرهمت گذراندم، به این نویسنده خوش ذوق و به آن بیست 
و سه نفر و به دست قدرت و حکمتی که همه این زیبایی ها، 
پرداخته سرپنجه معجزه گر اوست درود می فرستم و جبهه 
سپاس بر خاک می سایم؛ یک بار دیگر کرمان را از دریچه این 
کتاب، آن چنان که از دیرباز دیده و شناخته ام، دیدم و منشور 

هفت رنگ زیبا و درخشان آن را تحسین کردم.«
ایــن کتــاب خاطــرات خودنوشــت احمد یوســف زاده 
از دوران اســارت ۱9 نوجــوان کرمانــی و 4 نوجــوان 
دیگــر اســت کــه در عملیــات آزادســازی خرمشــهر 
درمی آینــد،  اســارت  بــه  بعــث  ارتــش   توســط 
نویسنده در این کتاب شــرح هشــت ماه ابتدایی اسارت و 
اتفاقاتی که برای این گروه بیست و ســه نفره افتاده از جمله 
مالقات با صدام در کاخ ریاســت جمهوری عــراق را روایت 

کرده است.
کتاب »محمد مثــل گل بود« اثر حجت االســالم غالمرضا 
حیدری ابهری که پرفروش ترین کتاب این هفته اصفهان بوده 
است از سوی نشر بوســتان فدک در ابتدای سال 96 تجدید 
چاپ شد و به شمارگان 2۱0 هزار نسخه رسیده؛ در این کتاب 
40 محور از سیره و سبک زندگی پیامبر مکرم اسالم)ص( با 
زبانی روان و صمیمی بیان شده و خواننده می تواند کودک یا 
پدر و مادر او باشد، با تمثیل هایی که حیدری ابهری آورده غیر 

مستقیم وارد زندگی شخصی پیامبر)ص( می شود.
محمد شفیعی دبیر پویش کتاب خوانی»روشنا«پیش از این 
مطرح کرده بود: پویش مطالعاتی روشنا از سال 92 با احساس 
خألهای موجود در حوزه کتاب و کتاب خوانی و شرایط موجود 
که مخاطبان بــه کتاب اهمیت نمی دهند و کتاب در ســبد 

خانواده ها جایی ندارد، آغاز به کار کرده است.

اختالف سلیقه اصفهان با کشور در پرفروش ترین کتاب های پویش»روشنا«؛

»محمد مثل گل بود«؛پرفروش ترین کتاب در اصفهان شد

پرفروش شدن کتاب هایی که در پویش »روشنا« معرفی شده بودند در هفته اول مردادماه به نوبه خود جالب 
است، اما نکته قابل تامل تفاوت سلیقه خرید کتاب در این هفته بین اصفهان با سلیقه خرید کتاب در کشور است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان که امسال برای نخستین 
بار و به صورت مستقل اقدام به برگزاری جشنواره رسانه های 
مکتوب و مجازی به مناســبت روز خبرنگار کرده اســت، در 

نظر دارد نشست خبری این جشنواره را با حضور خبرنگاران 
رسانه های مختلف برگزار کند.

به همین منظور دعوت نامه و فراخوان شرکت در این نشست 

خبری از سوی این انجمن منتشر شده تا با حضور حداکثری 
خبرنگاران، اطالع رسانی کافی در این زمینه صورت بگیرد.

خبرنگاران و اصحاب رسانه برای شرکت در این نشست خبری 
می توانند فردا، رأس ســاعت۱0صبح به ســالن اجتماعات 
خانه مطبوعات اصفهان واقع در میدان الله، جنب ساختمان 
بازار گیاهان دارویی، مجتمع فرهنگــی مطبوعاتی اصفهان 

مراجعه کنند.

فردا برگزار می شود؛

نشست خبری جشنواره رسانه های مکتوب و مجازی

   دومین مجموعه شعر 
شاعر اصفهانی به چاپ رسید
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فناورانه

یک شرکت انگلیسی به نام »AC Worldwide« پیدا شــده که با الهام از فیلم 
های ترمیناتور، اسپیکر هوشمندی را به شکل سر روبات T-800 و با بهره گیری 
از دستیار هوشمند آمازون یعنی »الکسا« توسعه داده است. دستگاه مورد بحث 
که ابعادی بزرگ تر از اسپیکرهای هوشمند اســتاندارد دارد، به بلوتوث، وای فای 
و ورودی صدای AUX مجهز شــده و بر اساس اظهارات ســازنده، صدایی شفاف 
با بیس قدرتمند ارائه می کند و در صورت اجرایی شــدن پروژه با قیمتی بیش از 
400 دالر به دست مشتریان خواهد رسید. اسپیکر ترمیناتور عالوه بر قابلیت های 
اسپیکرهای هوشمند معمولی، یک دوربین نیز در چشم چپ خود دارد که کاربر 
 می تواند از آن به عنوان دوربین امنیتی در منزل استفاده کند. الزم به ذکر است که 
AC Worldwide یک اپلیکیشن اختصاصی نیز برای سیستم عامل های اندروید 
و iOS توسعه داده که امکان پخش زنده تصاویر دوربین را برای مالک فراهم خواهد 
کرد. در ضمن خریداران به یک ســال فضای ابری رایگان نیز برای ذخیره سازی 
ویدئوهای ضبط شده دسترسی خواهند داشت. گفتنی است پروژه مورد بحث در 
حال حاضر از طریق »Kickstarter« تامین مالی می شود و افرادی که در سرمایه 
گذاری آن شرکت می کنند، اسپیکر خود را به قیمت 316 دالر دریافت خواهند کرد. 

اسپیکر هوشمندی با چهره روبات ترمیناتور 
و هوش مصنوعی الکسا

با یک پدال هم گاز بدهید و هم ترمز کنید!

یک شــرکت خودروســازی، نوعی پدال الکترونیکی در خودروی جدیدش 
عرضه می کند که می توان از آن برای توقف، افزایش یا کاهش سرعت خودرو 

استفاده کرد.
نیسان ادعا می کند در خودروی لیف از یک پدال برای افزایش سرعت و توقف 
خودرو استفاده می شود! به گفته این شــرکت خودروسازی، فناوری مذکور 
نحوه رانندگی را دگرگون خواهد کرد. این پــدال الکتریکی در مدل جدید 

خودروی »Leaf« در ماه سپتامبر عرضه می شود.
این پدال دو منظوره به وسیله یک سوییچ کنترل می شود که گاز را به پدال 
الکترونیکی تبدیل می کند. به این ترتیــب راننده می تواند فقط با یک پدال 
ســرعت را بیفزاید، کاهش دهد یا توقف کند. اما برای توقف ناگهانی خودرو 

همچنان باید از پدال ترمز استفاده کرد.
جالب آنکه در حالت پــدال الکترونیک بقیه پدال های خــودرو عملکردی 

معمولی خواهند داشت. چنین قابلیتی در ترافیک بسیار کارآمد خواهد بود.
راننده به وسیله این پدال حتی می تواند روی تپه نیز خودرو را متوقف کند، در 

همان وضعیت ثابت بماند و سپس دوباره حرکت کند.

مهندسین دانشگاه Drexel پس از مدت ها تالش و آزمون و خطا، موفق به 
ساخت باتری هوشمند شدند که به سرعت شارژ می شود. این باتری از ماده ای 
به نام MXene ساخته شده که خاک رسانا نیز نامیده می شود. از ویژگی های 
این ماده این است که آب دوست و چکش خوار بوده و می توان آن را به اشکالی 
گوناگون در آورد و ســوم اینکه ظرفیت خازنی باال تا ۹00 فاراد بر سانتیمتر 

مکعب را داراست.
 Drexel پژوهشگر ارشد دانشکده مهندسی )Youry Gootsi( یوری گوتزی
می گوید: ما موفق به شارژ الکترودهای بسیار کوچک MXene در 10 ثانیه 
شــدیم. این مهم به وسیله  خاصیت رسانایی بســیار باالی MXene ممکن 
است. این ویژگی، راه را برای ساخت نوعی دستگاه ذخیره کننده انرژی هموار 
می سازد که تنها در چند ثانیه شارژ و تخلیه شود و همچنین انرژی را بیشتر از 

خازن های حال حاضر ذخیره کند.
گوشی های همراهی که در چند سال آینده وارد بازار خواهند شد ممکن است 
به سرعت شارژ شوند، همچنین می توان تصور استفاده از این باتری ها را در 

ساخت اتومبیل هایی داشت که با برق کار می کنند.

 اما و اگرهای نگه داشتن گوشی در شارژ 
بعد از 100درصد شدن

علمپژوهی

 نیمی از مواد اطراف ما
از کهکشان های دور آمده اند

برای زمانی طوالنی تئوری غالــب پیرامون منبع مواد 
پیرامون ما مشخص بود. گفته می شد منبع همه مواد از 
پیرامون ماست. اتم هایی که سیاره ها و بدن های ما را 
شکل داده اند همگی از منبع نزدیکی آمده اند. اما حاال 
پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن این تئوری را زیر سوال 
برده اند و می گویند منبع این مواد از کهکشان هایی به 

مراتب دورتر از کهکشان راه شیری است.
در ایــن پژوهش، محققــان از یــک ابرکامپیوتر برای 
شبیه سازی تشکیل کهکشان ها استفاده کردند. سپس 
نگاهی به انواع منابع تولید مواد انداختند که باعث رشد 
کهکشان ها شده است. بخصوص ستاره های موجود در 
کهکشان راه شیری مورد بررسی بودند تا بدانیم که منبع 

مواد موجود در آنها از کجا آمده است.
یافته های آنها نشان می دهد که هرچند تولد ستاره ها 
سبب تشکیل کهکشان های اولیه شده، اما افزایش اندازه 
آنها به خاطر بادها و توفان های بین کهکشانی رخ داده 
است. یکی از پژوهشگران این پروژه می گوید طبق یافته 
های این ابر کامپیوتر، نیمی از تمام ذرات سازنده زمین، 
سیاره های اطراف و حتی بدن ما متعلق به کهکشان راه 
شیری نیست و از کهکشان هایی بسیار دورتر آمده که 
حتی تا یک میلیون سال نوری با ما فاصله دارند.توفان 
های کهکشانی ذرات را با سرعتی بســیار باال جا به جا 
می کنند و حاال به لطف این پژوهش می دانیم که منشأ 
تشکیل آن از کجاســت و چطور کهکشان ها رشد می 
کنند و بزرگ می شــوند. این تیم امید دارد که بتواند با 
استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به پژوهش های خود 

ادامه دهد.

سرورهای تلگرام به ایران منتقل شد
محمود واعظی در حاشیه مراسم افتتاح نخستین پارک علم و فناوری اطالعات و ارتباطات، گفت: 
در نتیجه جلساتی که با مدیران تلگرام داشتیم، برخی از سرورهای تلگرام به کشور منتقل شده و 

قرار است در آینده نزدیک این شرکت، شبکه های دیگر خود را نیز به ایران منتقل کند.

با این تکنولوژی باتری های تلفن همراه 
در لحظه کامال شارژ خواهند شد!

هوش سنج

گزینه )ب( درست است.
حداکثر امتیاز موقعی است که تیم اول از همه  ۹ تیم ببرد. 
در این صورت مجموع امتیازات این تیم برابر با 18 امتیاز 
می شــود. برای اینکه اختالف امتیاز تیم اول با تیم دوم 
حداکثر اختالف باشد باید تیم دوم با بقیه 8 تیم مساوی 
کرده باشد؛ در این صورت تیم دوم دارای 8 امتیاز است. 

پس اختالف مورد نظر حداکثر 10 امتیاز خواهد بود.
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استودیوی رایان افزار کبیر، به تازگی اقدام به عرضه اولین 
بازی خود با نام »توپ های تنبل« برای سیستم عامل اندروید 
کرده که نسبت به سایر بازی های ایرانی، حرف های تازه ای 
برای گفتن دارد. ماجرای توپ هــای تنبل در یک مزرعه 
کوچک دنبال می شود. حیوانات این مزرعه، به دلیلی نامعلوم 
به شکل گرد درآمده و حاال برای رسیدن به غذا دچار مشکل 
شده و گرسنه مانده اند؛ حاال شما در نقش مزرعه دار باید با 
احمقانه ترین روش ممکن، یعنی پرتاب توپ و نارنجک، هم 

زهره ترکشان کنید و هم آنها را به غذایشان برسانید.
اگرچه فلسفه بازی کمی عجیب و غریب به نظر می رسد، اما 
اگر به چشم یک بازی غیر جدی به آن بنگریم اتفاقا توپ های 
تنبل را بسیار خنده دار و ســرگرم کننده خواهیم یافت.  
گیم پلی بدین صورت است که در هر مرحله، تعدادی گاو و 
گوسفند و مرغ و خروس به شکل توپ در گوشه ای از مزرعه 
ثابت مانده و غذای مخصوصشان هم با فاصله ای از آنها قرار 
گرفته است. حاال شما باید با توپ و تفنگ، به نزدیک ترین 

فاصله ای که موجب مرگ حیوان نمی شود شلیک کرده تا 
موج انفجار، باعث رسیدنش به غذا شود. در هر مرحله تعداد 
محدودی توپ یا تفنگ در اختیار دارید و باید زاویه را طوری 
تنظیم کنید که با کمترین شلیک ممکن، هم حیوانات به 
آذوقه شان رسیده و هم با TNT یا مار و عقرب برخوردی 
نداشته باشند. محیط و رابط کاربری توپ های تنبل تا حد 
زیادی از بازی انگری بردز الگو گرفته و بسیاری از المان های 
بازی روویو را در گیم پلی توپ های تنبل مشاهده می کنیم؛ 
اما این الگوگیری به هیچ وجه یک کپی محض نبوده و در 

توپ های تنبل عناصر خالقانه زیادی را مشاهده می کنیم.
توپ های تنبل عنوانی رایگان است، با این وجود گاهی الزم 
است تا از طریق حساب کافه بازار به خرید سکه برای به دست 
آوردن آیتم های جدید اقدام کنید. این بازی می تواند یکی 
از بهترین انتخاب هایتان برای سرگرم شدن در آخر هفته 
محسوب گردد. شما می توانید این بازی را با استفاده از لینک  

goo.gl/qy8G2i   دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

نگاهی بر بازی ایرانی »توپ های تنبل«

دسترسی کاربران ایرانی به اپلیکیشن 
TeamViewer قطع شد

برنامه TeamViewer یکی از معروف ترین اپلیکیشن های کنترل 
از راه دور برای تلفن های هوشمند به حساب می آید که به واسطه آن 
می توانید از طریق موبایل خود رایانه های شــخصی یا دیوایس های 
همراهی که دارید را کنترل کنید. حاال با وجود محبوبیت فراوان این 
اپلیکیشن، انگار دسترسی کاربران ایرانی به TeamViewer قطع 

شده است.
طبق گزارشات کاربران در شــبکه های اجتماعی، امکان ثبت نام و 
استفاده از تیم ویوور برای آی پی های ایرانی مسدود شده و بنابراین 
برای کار با این برنامه نیازمند نرم افزارهای تغییر آی پی هستید. نکته 
اینجاست که همچنان خود توسعه دهنده هم نسبت به این تصمیم 

ناگهانی واکنشی نشان نداده و باید همچنان منتظر بمانیم.
باید تا بیانیه رسمی توسعه دهنده صبر کنیم و حتی ممکن است این 
اتفاقات به خاطر مشــکالت داخلی خود اپلیکیشن باشند. بد نیست 
بدانید بیش از ده میلیون کاربر اندرویدی تاکنون دست به دانلود برنامه 
تیم ویوور زده اند و این برنامه با میانگین امتیازی 4/6، محبوب ترین 

اپ کنترل از راه دور برای دیوایس های اندرویدی به حساب می آید.

 هواوی با میت 10 
به جنگ با اپل می رود   

هواوی در سال گذشته بســیار پرکار و پر تالش بوده است، در نوامبر 
)آبان( از میت ۹ رونمایی کرد و در ژانویه )دی( آن را در ایاالت متحده 
به فروش رساند. سپس دو دستگاه P10 و P10 پالس معرفی شدند. 
اگر همین طور پیش برویم، به نظر می رسد شرکت برای نیمه دوم سال 

نیز برنامه هایی دارد.
ریچارد یو اعالم کرد که میت 10 در بسیاری از جهت ها برتر از آی فون 
8 خواهد بود. وی در مصاحبه ای اعالم کرد که ما محصول قوی تری 
داریم؛ با عمر باتری بیشتر، سرعت شارژ سریع تر، قابلیت عکاسی بهتر 
و  بســیاری از دیگر ویژگی ها که به رقابت ما با اپل کمک می کنند. با 
اینکه اطالعات دیگری درز نکرده ولی از نشست های قبلی می دانیم 
که هواوی میت 10 با تراشه 10 نانومتری Kirin می آید و شاید بدون 
حاشیه باشــد. متاســفانه ما به تاریخ دقیق زمان معرفی نیز دست 
نیافته ایم ولی برای دیــدن آنچه هواوی در آینــده معرفی می کند، 

مشتاق هستیم.

مدیرعامل تلگرام: موبوگرام امن 
نیست   

رسانه کلیک: پاول دروف، مدیر عامل پیام رسان محبوب تلگرام طی 
یک توییت اعالم کرد که اپلیکیشن پیام رسان موبوگرام به عنوان نمونه 

ایرانی تلگرام نا امن است.
پاول دروف، مدیر عامل پیام رسان روسی تلگرام طی یک توییت و در 
پاســخ کاربری در رابطه با وضعیت موبوگرام، از وضعیت امنیتی این 

پیام رسان صحبت کرد.
پاول دروف گفت: اپلیکیشن پیام رسان موبوگرام به عنوان نمونه ایرانی 
تلگرام قدیمی و نا امن اســت و من پیشنهاد نمی کنم که از موبوگرام 

استفاده کنید.
صحبت های جدید مدیر عامل تلگرام در پی صحبت های قدیمی او 
مبنی بر عدم استفاده از نمونه های کپی برداری شده، آلوده و قدیمی 
تلگرام است که ممکن است برخی دولت ها اطالعات آن را سرقت کنند 
و الزم است تمامی کاربران از نســخه اصلی تلگرام استفاده کنند. در 
صورتی که از پیام رسان تلگرام استفاده می کنید، توصیه کارشناسان 
امنیتی همواره برای حفظ  ایمنی و ســهولت بیشتر، تنها استفاده  از 
نسخه اصلی تلگرام بوده است و تا پیش از این نیز شرکت های معروف 
امنیتی توصیه کردند که از نسخه های غیر اصلی تلگرام استفاده نکنید؛ 

چرا که آنها یک تروجان یا سارق اطالعات هستند.

 آی پد پروی جدید اپل 
به زودی عرضه می شود

شرکت اپل به زودی مدل جدیدی از تبلت آی پد پرو را عرضه می کند. 
نمایشگر 10/5 اینچی و نمایشگر فراگیر بی لبه، از جمله مهم ترین 

ویژگی های این محصول است.
 تبلت های فعلی این شرکت ۹/7 اینچی هستند و اپل امیدوار است 

با عرضه مدلی با نمایشگر بزرگ تر با استقبال خریداران مواجه شود.
بازار تبلت از زمان عرضه گسترده گوشی های هوشمند با نمایشگرهای 
بزرگ کم رونق شده و اپل و برخی شرکت های دیگر سازنده تبلت راه 
حل این مشکل را در بزرگ تر کردن ابعاد نمایشگرهای آنها می دانند.

اپل امیدوار اســت با عرضه آی پد 10/5اینچی بتواند در سال مالی 
2017 تا حداکثر 6 میلیون واحد تبلت جدید را به فروش برســاند. 
آی پدهای 10/5اینچی حدود 15درصد از کل بازار تبلت ها را در سال 
2017 به خود اختصاص خواهند داد. اطالعات موجود حاکی است 
که فروش مدل های کوچک آی پــد یا آی پدمینی هم رو به کاهش 
گذاشته است. هنوز در مورد ویژگی های ســخت افزار آی پدپروی 

10/5اینچی تازه اپل، خبری منتشر نشده است.

نوکیا، 2 میلیارد دالر غرامت از اپل 
دریافت می کند

نوکیا اعالم کرد بنا بــر توافقاتی که در ماه می صــورت گرفته بود، 
2میلیارد دالر از شرکت اپل، به دلیل نقض پتنت دریافت کرده است. 
به گفته مدیر امور مالی این شرکت، این مبلغ قابل توجه، وضعیت 
مالی شــرکت نوکیا را در ســه ماهه دوم ســال 2017 به جایگاه 
مطلوبی می رساند. نوکیا شــرکت اپل را به نقض 32 پتنت از جمله 
صفحه نمایش، نرم افزار، آنتن، چیپست و رابط کاربری متهم کرد. در 
ماه می این دو شرکت تمامی دعوی های دادگاهی خود را حل کردند 
و بر سر پتنت های چندساله به توافق هایی رسیدند. از قراردادهای 

مالی این توافق، خبری به میان نیامده است.
طبق این قرارداد، شرکت نوکیا ملزم شد تا زیرساخت های شبکه ای 
اپل را فراهم کند و در ازای آن شــرکت اپل هم محصوالت سالمت 
دیجیتالــی نوکیــا را در فروشــگاه های آنالین خــود و به صورت 

خورده فروشی، به فروش برساند. 
این دو شــرکت همچنین در آینده در تولید محصوالت ســالمت 

دیجیتال همکاری هایی دارند.
این قرارداد باعث افزایش درآمد شرکت نوکیا می شود. به گفته مدیر 
امور مالی این شرکت، »با این توافق، دعوی های هزینه بر دادگاهی 
هم کاهش چشمگیری پیدا کرد که این موضوع ارزش این توافق را 
برای ما دو چندان می کند. شرکت فینیش، ساالنه حدود 100 میلیون 

یورو صرف دعواهای مربوط به شرکت اپل می کند.«

امـروزه کـه شـاهد باتری هـای لیتیـوم یونـی در تلفن هـای 
هوشـمند هسـتیم، تفکرات مختلفی وجـود دارد دربـاره اینکه 

چطـور عمـر مفیـد باتـری گوشـی را افزایـش دهیم.
یکـی از ایـن تفکـرات دربـاره نحـوه شـارژ شـدن باتـری 
گوشـی های هوشـمند، ایـن بـوده که آیـا پـس از اینکه شـارژ 
باتـری به 100 رسـید بایـد گوشـی را از شـارژر جدا کـرد یا نه.

بسـیاری از کاربـران گوشـی های هوشـمند هنگام شـب و قبل 
از خواب، گوشـی خود را به شـارژر متصـل کـرده و آن را تا روز 
بعد در همـان حال رهـا می کننـد. در واقع گوشـی کـه چیزی 
بین 1 تا 3 سـاعت برای شـارژ شـدن نیـاز دارد، در ایـن حالت 
ممکن اسـت نزدیک به 7 تا 10 سـاعت به شـارژر متصل باشد.

تفکـر و عقاید زیـادی در پـس ایـن عمـل وجـود دارد؛ عده ای 
باور دارنـد که ایـن کار فشـار زیـادی بـه باتـری وارد می کند و 
باعث کـم شـدن عمـر مفیـد آن می شـود. تعـدادی می گویند 
با انجـام ایـن کار خطـر انفجـار و آتش گرفتـن باتری دسـتگاه 
وجود داشـته و بهتر اسـت بالفاصله پس از تکمیل شارژ باتری، 
آن را از برق بکشـید. عـده ای هم بر ایـن باورند که نگه داشـتن 
گوشـی در شـارژ بعد از 100 درصد شـدن، هیچ گاه مشکل ساز 

نخواهـد بود.
اما عقیـده کـدام دسـته درسـت اسـت؟ آیا می تـوان بـا خیال 

راحت گوشـی را از شـب تـا صبح در شـارژ گذاشـت؟
بـرای پاسـخ باید بـه شـما بگوییـم کـه در زمـان گذشـته نوع 
خاصـی از باتری هـای لیتیـوم یونـی در دسـتگاه های مختلـف 
اسـتفاده می شـد کـه شـاید بـرای آنهـا بتـوان ایـن تفکـرات 
را قبـول کـرد. اگـر بعـد از تکمیـل شـدن شـارژ باتری هایـی 
کـه در آن زمـان اسـتفاده می شـدند دسـتگاه را از شـارژر 
 جـدا نمی کردیـد، باتـری شـروع بـه داغ کـردن می کـرد کـه 

همیـن موضـوع باعث آسـیب رسـیدن به آن می شـد. 
در برخـی مواقـع هـم بـا داغ شـدن بیـش از 
حـد، باتری هـا منفجـر می شـدند یـا آتـش 

فتنـد. می گر
امـا دسـتگاه های امـروزی بسـیار هوشـمند 
شـده اند و نبایـد نگرانـی خاصـی در این باره 

داشـته باشـید. درواقـع بـا 100درصـد 
شـدن شـارژ، دسـتگاه جلـوی ادامـه 
فرآینـد را می گیـرد و مشـکل خاصـی 

مانند کم شـدن عمر یا حتـی انفجار 
و آتش سـوزی بـرای  شـما ایجـاد 
کاری  چنیـن  انجـام  نمی کنـد. 

بـرای باتری هـای جدیـد باعـث 
می شـود دسـتگاه هربـار به طور 
کامـل و بـه انـدازه ظرفیتـش 

فول شـارژ شـود که چنین چیزی 
برای باتـری نه تنها ضرر نـدارد بلکه 

مفیـد هـم خواهـد بـود.
اگر شـما هـم از آن دسـته افـرادی 

هسـتید کـه بـرای فول شـارژ 
بـودن گوشـی در هنـگام 

شـب  از  را  آن  صبـح، 
بیـدار  کـه  وقتـی  تـا 
شـارژر  بـه  می شـوید 
متصـل می کنیـد، بـه 
ایـن کار ادامـه دهیـد و 
نگـران چیـزی نباشـید.

در گذشــته، زمانی که بســته اینترنتی فردی تمام می شد، 
اپراتورها بدون اطالع به مشــتریان خود مصرف اینترنت را 
به صورت آزاد محاســبه می کردند که ایــن کار باعث صرف 
هزینه های بیشتر برای کاربران می شد. برای جلوگیری از این 

هزینه ها، طرح بسته اینترنتی رزرو جایگزین شد.
در حال حاضر پیش از اتمام بســته اینترنتــی، اپراتورها به 
مشتریان خود پیامک می زنند و به آنها پیشنهاد می دهند که 
بسته رزرو را انتخاب کنند و یا بسته اینترنت فعلی به صورت 

خودکار تمدید شود. البته در صورت عدم تمایل، لغو تمامی 
بسته های اینترنتی امکان پذیر است.

با وجود این، ایرانسل روش عجیبی در پیش گرفته است. این 
اپراتور، بدون اطالع به کاربر و پیش از اتمام بسته اینترنتی، 
بســته رزرو را فعال می کند و چنانچه کاربر از بسته رزرو هم 

استفاده نکند پول بسته با کاربر محاسبه می شود. 
جالب است بدانید در تماســی که با مرکز تماس این اپراتور 
برقرار شد در پاسخ به این سوال عنوان کردند روال کاری دو 

اپراتور دیگر با ایرانســل متفاوت بوده و روال کاری ایرانسل 
این گونه است.

الزم به ذکر است که اعتراضات وارده، هم از طریق این اپراتور 
و هم از طریق ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

پیگیری و تا این لحظه هیچ پاسخی دریافت نشده است.
البته اپراتور ایرانســل اعالم کرده است که میزان استفاده از 
بســته اینترنتی را از طریق پیامک به مشتریان خود اطالع 
می دهد. کاربران هم می توانند از طریق وب سایت این اپراتور 
یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل من، به مدیریت حساب کاربری 

خود بپردازد.

ایرانسل بسته های اینترنتی رزرو  را پیش از موعد فعال می کند!
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يادداشت
مرگ مرد 30 ساله در استخر ذخیره آب

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان گفت: مرد 
30 ساله در استخر ذخیره آب در شهرک صنعتی شــجاع آباد نطنز جان خود 

را از دست داد.

با مسئوالن

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست استان اصفهان خبرداد:

دستگیری متخلفان زنده گیری 
پرندگان در فریدونشهر

 فريدونشهر فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست شهرستان فریدونشهر در زمان پایش مناطق آزاد این 
 شهرســتان، دو متخلــف زنده گیــری پرنــدگان را دســتگیر

 کردند.
وی با بیان اینکه این افراد اقدام به زنده گیری ســه ســهره طالیی 
بر خالف مقرارت شــکار وصید کرده بودند، افزود: به طور معمول 
پرندگان در زمان جوجه آوری در مناطق جنگلی وبیشه زارها تجمع 

می کنند که برخی افراد متخلف به زنده گیری آنها دست می زنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان با بیان اینکه 
متهمان مذکور به مراجع قضائی معرفی شدند، ابراز داشت: اصفهان 
هر چهار نوع منطقه حفاظت شــده را داراســت کــه از نادرترین 
گونه های گیاهی و جانوری حفاظت شــده برخوردار است و بر این 
اساس ماموران یگان در تمام طول شبانه روز اقدام به پایش مناطق 

حفاظت شده و آزاد می کنند.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشــته همچنین سه متخلف شکار 
در زیستگاه های شهرستان بوئین میاندشت دستگیر شدند، تاکید 
کرد: این افراد پیش از آغاز به شکار شناسایی و دستگیر و به مراجع 
قضائی تحویل داده شدند.جمشیدیان گفت: از این متخلفان ادوات 
شکار شامل یک قبضه سالح شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲ و ۱0 

عدد فشنگ همراه قطار فشنگ کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه رهاسازی یک پرنده دلیجه درمنطقه شکار ممنوع 
ستبله شهرستان بوئین میاندشت از دیگر اقدامات یگان در روزهای 
اخیر بوده است، ابراز داشت: این پرنده پس از  تیمار و اطمینان کامل  

از سالمتی در زیستگاه خود رها سازی شد.

ريیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی:

استفاده از سموم با کیفیت، وظیفه 
اصلی سازمان حفظ نباتات کشور است

رییس ســازمان حفــظ نباتــات وزارت جهاد 
کشاورزی در حاشیه بازدید از گلخانه دانش نهاد دهاقان

آسیا روستای همگین اظهار داشت: استان اصفهان در زمینه تولید 
گندم رکورد کشــوری را دارد و با اینکه برداشت تمام شده اما آفت 

سن غالت نیز به صفر رسیده است.
محمدعلی باغستانی باتوجه به بحث واردات میوه به کشور، اذعان 
داشت: وزارت جهاد کشاورزی متولی بازرگانی وتولید میوه هاست 
و تنها به چهار مورد از انواع میوه ها نظیر موز، نارگیل، انبه و آناناس 
مجوز وارداتی می دهد و برای سایر میوه ها هیچ گونه مجوزی صادر 
نمی شود. رییس ســازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، 
بااشاره به قاچاق میوه ها بیان داشت: اگر میوه ای به صورت پراکنده 
وارد شود قاچاق شناخته شده و به قرنطینه می رود و به لحاظ اینکه 

منشأ آن مشخص نیست عرضه و توزیع نمی شود.
باغستانی اســتفاده از ســموم با کیفیت برای مبارزه با آفات را از 
اصلی ترین وظایف سازمان حفظ نباتات کشــور بیان کرد و افزود: 
تالش ما برای ثبت ســموم های با کیفیت اســت و سمومی که از 

کیفیت خوب برخوردار نباشند شناسایی و امحا می شوند.

خبر

ريیس شورای شهر نطنز:

جشنواره های تئا تر به نیازهای 
فرهنگی و هنری شهر پاسخ داد

رییس شورای اســالمی شهر نطنز در 
آیین اختتامیه ســومین جشــنواره نطنز

استانی تئا تر کوثر نطنز اظهار کرد: تالش های مسئوالن 
و گروه های نمایشی که در این چند روز در سطح شهر 
فعالیت کردند و به شهر شور و نشاط خاصی بخشیدند، 

قابل تقدیر است.
عباس کوچه فاره افزود: امسال سومین سالی است که 
این جشــنواره در شــهر نطنز برگزار می شود و تجربه 
نشان داده که جشنواره های تئا تر تاثیر مثبتی بر اخالق 

و منش مردم می گذارد.

رییس شورای اسالمی شهر نطنز گفت: در این 4 سال 
شــهردار نطنز عالوه بر اینکه در آبادانی و توسعه شهر 
فعال بود، نیازهای معنوی و فرهنگی و مردم شــهر را 
تشخیص داده و با ایجاد زمینه های برنامه های فرهنگی 
و هنری از جمله سومین جشــنواره تئا تر استانی کوثر 
نطنز به نیازهــای فرهنگی و هنری شــهر و مردم نیز 
 پاسخ داد و مردم شــهر نظنز بســیار از ایشان راضی

 هستند.
وی خاطرنشــان کرد: شهر نطنز یک شــهر تاریخی و 
زیباســت و در چنین موقعیت هایی هنرمندان زیادی 
پرورش می یابند و هنر خود را به منصه ظهور می رساند؛ 
از دیرباز هنرمندان، علما و شــهدای زیادی از ســطح 

شهرستان نطنز پرورش یافتند.
کوچه فاره عنوان داشــت: خاکی کــه در آن زندگی 
می کنیم واقعا گوهر پرور است؛ هم از نظر آب و هوایی 
و هم از نظر فرهنگی شهر نطنز یک شهر ویژه در استان 
و کشور است و مردم شهر نطنز انسان های سختکوش، 
و تالش گری هســتند که نمونــه اش انجمن هنرهای 
نمایشی است که در طول سال برنامه های بسیار متنوع 
و خوبی را ارائه می دهد و توانسته در سطح استان خود 

را نشان دهد.

فریدون الهیاری افزود: تاکنون مطالعات خوبی توسط پژوهشگاه 
میراث فرهنگی در این ارتباط انجام شــده و دو فصل کاوش نیز 
پشت سر گذاشتیم و مستندســازی تمام آثار، سنگ نگاره ها 
و سنگ های تاریخ منطقه انجام شده اســت. مدیر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان گفت: در ادامه کار پژوهشگاه قرار بود 
به جز مستندسازی، اقداماتی برای حفاظت و نجات بخشی در 
قالب قرارداد با آب منطقه ای انجام شود که به دلیل عمل نکردن 
به تعهدات در موعد مقرر توسط این سازمان محقق نشده است.
طرح دعوی میراث فرهنگی در دادستانی گلپايگان

وی اضافه کــرد: در نهایت این موضوع توســط پژوهشــکده 

باستان شناسی به استان اصفهان منتقل شد و از طریق فرمانداری 
و مکاتبه و طرح دعوی در دادستانی شهرستان گلپایگان موضوع 
پیگیری شد و هم اکنون این پرونده در دادگستری مفتوح است.

حفاظت از سنگ نگاره های سد کوچری در خارج از 
منطقه امکان پذير نیست

الهیاری با بیان اینکه پیگیری در ارتباط با اقدامات الزم در این 
زمینه همچنان در حال انجام اســت، ابراز داشت: بر این اساس 
جلسه ای با مهندس بهشتی، رییس پژوهشگاه باستان شناسی 
و همکاران پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور داشتیم که در این 
جلسه گزارش جامعی راجع به اقدامات الزم انجام و سناریوهای 

مختلف برای حفاظت سنگ نگاره های منطقه کوچری مطرح 
شد.

وی ادامه داد: در گذشــته بحث برش، جابه جایی و اســتقرار 
سنگ نگاره ها در دیگر نقاط مطرح بود، اما اکنون به این نتیجه 
رسیدیم که برای نجات بخشی این آثار نمی توان اقدامات خاصی 
در خارج از منطقه انجام داد.مدیر کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: قرار است شورای فنی میراث فرهنگی در 
این خصوص تشکیل شود تا میزان مجاز آبگیری سد برای عدم 

آسیب به این سنگ نگاره ها مشخص شود.
تشکیل پايگاه میراثی در منطقه کوچری

وی ادامه داد: پس از آن پیگیری برای تشکیل پایگاه میراثی در 
منطقه کوچری را خواهیم داشت که سازمان آب منطقه ای به 
عنوان مجری طرح ســد کوچری باید منابع آن را تامین کند.
الهیاری گفت: در این پایگاه بخشی از  آثار دارای شرایط خاص 
که زیر آب قرار دارد به باالدســِت ســد انتقال خواهد یافت و 
در خصوص ســایر آثار و عناصر فرهنگی و باستانی این منطقه 
مدیریت و پایش و برنامه ریزی های الزم را داشته باشد که همه 
اینها منوط به تصمیم شورای فنی سازمان و تفاهم با سازمان آب 

منطقه ای و وزارت نیرو است.
آبگیری سد از سطحی که با آثار برخورد می کند دارای 

اشکال قانونی است
وی در پاسخ به این سوال که تا زمان تصمیم شورای فنی سازمان 
میراث فرهنگی وضعیت این سنگ نگاره ها به چه صورت خواهد 
بود و آیا اقدام ممانعتی در راستای آبگیری سد انجام می شود یا 
خیر، تصریح کرد :در شــرایط موجود با توجه به اینکه اقدامات 
حفاظتی انجام نشــده است آبگیری سد از ســطحی که با آثار 
برخورد می کند از نظر قانونی دارای اشــکال است و پیگیر آن 
هستیم.مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان تاکید کرد: 
با توجه به طرح دعوی در داگســتری تا حدودی آبگیری ســد 
کاهش یافته است و امیدواریم ســریع تر با نهادهای مذکور به 

تفاهم برسیم.

مدير کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

طرح دعوی میراث فرهنگی در دادستانی گلپایگان

رییس دادگستری گلپایگان بابیان اینکه بر 
اساس شرع اســالم مهریه از مطالبات زن  گلپايگان

است،افزود: مرد را می توان به دلیل عدم پرداخت مهریه تا ۱۱0 
سکه طال بازداشت کرد.

حجت االسالم سید حسین حسینی وردنجانی بابیان اینکه بر 

اساس قانون کل پرونده های خانواده به مشاوره خانواده یا شورای 
حل اختالف فرستاده می شود،گفت:شــعبه اول شورای حل 
اختالف گلپایگان مخصوص دعاوی خانواده است و با اقدامات 
این شورا۲5درصد پرونده ها منجر به سازش شده است،در غیر 
این صورت حکم پرداخت مهریه که از مطالبات بحق  زن است، 
صادر می شود. وی گفت:برخی طالق ها به دلیل عدم وجود راهکار 

و سازش برای ادامه زندگی به صورت توافقی صورت می گیرد.
حسینی وردنجانی اضافه کرد: از مردادماه سال گذشته تا مردادماه 
سال جاری نیز درمجموع36۱حکم طالق صادرشده که این امر 

۲0 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: بر اساس بررسی بین زوجین در شهرستان گلپایگان 
مشکالت اقتصادی، عدم ارتباط عاطفی، تحصیالت، عدم آگاهی 
زندگی زناشویی، مدگرایی، اعتیاد، ازدواج زود هنگام، عدم امنیت 
شغلی، عدم سازگاری بین زوجین، ازدواج مجدد مردو... از جمله 

عوامل اصلی طالق هستند.
رییس دادگستری گلپایگان تاکیدکرد: مشــاوره قبل و بعد از 
ازدواج نقش بسزایی در جلوگیری از طالق دارد و باید جلسات 

مشاوره طالق مفیدتر برگزار شود.

ريیس دادگستری گلپايگان خبر داد:

طالق،20درصدکاهش یافت

ابالغ رای
5/94 کالسه پرونده: ۱7۱0-95ح4 شماره دادنامه: ۲57-96/۲/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: شرکت تعاونی 
اعتبار حسنات اصفهان  در حال تصفیه با مدیریت تصفیه آقایان غالمحسین 
مالئی ازیرانی - رسول قریشان - مرتضی طهرانی با وکالت آقای محمد تقی 
فقیهی به نشانی خمینی شهر میدان شهدا ابتدای خ طالقانی جنب اداره برق  
طبقه فوقانی پوشاک نادری دفتر کریم اکبریان، غالمرضا عابدی ف علی محمد 
به نشانی درچه خ خط گاز شرقی ک شهید سلیمانی بن بست رویین )مجهول 
المکان( خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی 
حسنات با وکالت محمد تقی فقیهی بطرفیت آقای غالمرضا عابدی به خواسته 
مطالبه مبلغ وجه یک فقره چک به شــماره 65۱958 مورخ 93/۱/۲5 مبلغ 
80/000/000 ریال عهده بانک ســپه بانضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگی مورخه 
96/۲/۲7 و حضور خواهان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/۲/۲7 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استحصاب بقای دین و مستندا به ماده 9 و ۱8 و ۱9 و 
۲5 و ۲7 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/۱0 و طبق مواد 3۱0 و 3۱۱ و 
3۱3 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره  
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد. و پرداخت مبلغ ۱/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
 پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 4۲89 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )4۱۱ کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/۱۱5 کالسه پرونده: ۱۱90-95ح۲ شماره دادنامه: 478-96/4/۲4 مرجع 
رسیدگی: شعبه ۲ شورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: سعید کبیر به 
نشانی: خمینی شهر فرمانداری خمینی شهر. خواندگان: ۱- عبداله عباسی 
۲- رحمت عباسی هر دو به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص 
درخواست آقای سعید کبیر فرزند قدرت ا... نماینده فرمانداری خمینی شهر 
بطرفیت آقایان ۱- عبدا... ۲- رحمت شهرت هر دو عباسی  فرزندان رجبعلی 
به خواسته مطالبه وجه ده فقره چک به شماره های ۱۱4089 الی ۱۱4۱00 
عهده بانک صادرات جاری شــماره 388 هر یک به مبلغ شش میلیون ریال 
و ۱۱6۱۱۲ و ۱۱6۱۱3 عهــده بانک صادرات جاری شــماره 479 هر یک 
به مبلغ شــش میلیون ریال و ۱۱6959 عهده بانک صادرات جاری شماره 
485 به مبلغ شــش میلیون ریال و ۱۱6989 عهده بانــک صادرات جاری 
شماره 485 به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بانضمام مطالبه هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان با 
مالحظه اصول چکها و گواهینامه های عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور 

در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خوانده به رغم ابالغ از طریق نشر آگهی 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده 
اند و مدارک تقدیمی از هرگونه ایراد و اعتراضی در امان مانده اســت شــورا 
دعوی خواهان را وارد تشــخیص مســتنداً به مواد ۱98، 5۱5 و 5۱9 قانون 
آئین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون صدور چک و تبصره آن و استفساریه آن 
خواندگان عبدا... و رحمت عباســی را باالمناصفه به پرداخت وجه چکهای 
به شــماره ۱۱4089 الی ۱۱4۱00 عهده بانک صادرات جاری شماره 388 
مجموعاً به مبلغ 8/400/000 ریال و خوانده عبدا... عباسی را به پرداخت وجه 
دو فقره چک به شماره های ۱۱66۱۲ و ۱۱66۱3 عهده بانک صادرات جاری 
شماره 479 مجموعاً به مبلغ ۱/۲00/000 ریال و  خوانده رحمت عباسی را به 
پرداخت وجه دو فقره چک به شماره های ۱۱6959 و ۱۱6989 هر دو عهده 
بانک صادرات مجموعا به مبلغ ۲/400/000 و نیز پرداخت هزینه دادرســی 
به مبلغ ۱۲0/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ انقضای 
 مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 4306 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()444 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

5/۲۱۲ شماره: 430/95 ش ۲ به موجب رای شماره 50۱ تاریخ 95/۱۱/۱4 
حوزه نطنز شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: ۱- ســجاد طاهری نژاد فرزند جمشــید به نشانی مجهول 
المکان ۲- رضا عباسی فرزند علی به نشــانی نطنر تکنیک برتر محکوم اند 
به ۱- خواندگان به صــورت تضامنی: پرداخت مبلغ یکصــد و پنجاه و یک 
میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک )چک به مبلــغ 85/600/000 ریال به تاریخ 
95/7/۲0- چک بــه مبلغ 65/900/000 ریال به تاریــخ 95/7/۱4( لغایت 
اجرای حکــم. ۲- پرداخت مبلــغ ۲/983/750 ریال  به عنوان خســارات 
دادرســی. رعایت تبصره ۲ ماده 306 ق.آ.د.م  الزامی می باشــد. پرداخت 
هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم لــه: مهیار عابد 
نظری فرزند محمد به نشــانی نطنز بلوار طالقانی فروشــگاه نوت بوک صفر 
و یک .ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:۲۱6 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(

)۲33 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/۲۱3 شــماره دادنامــه: 9609973734۱00۲39 شــماره پرونــده: 
9509983734۱0059۲ شــماره بایگانی شعبه: 95060۱ خواهان: خانم 
عزت الســادات میرمحمد فرزند ســیدتقی با وکالت آقای روح ا... خاکی به 
نشانی: نطنز خ مطهری رهنی نرســیده به چهارراه افوشته جنب بیمه رازی. 
خوانده: آقای امیر کمائی فرزنــد محمدتقی خواســته: مطالبه وجه چک. 
گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص دادخواست خانم عزت السادات میرمحمد فرزند سیدتقی 
با وکالت آقای روح ا... خاکی به طرفیت آقــای امیر کمائی فرزند محمدتقی 
به خواســته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال معادل سی میلیون تومان 
وجه یک فقره چک به شــماره ۱637/7600۱5/43 مورخ 96/3/۲0 عهده 

حساب جاری بانک ملت به انضمام مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد 
دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و باتوجه به اینکه دفاعیات 
موثری از سوی خوانده که برائت ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده 
و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده دارد بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند به اســتناد 
مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 
و مواد ۱98، 5۱5، 5۱9 و 5۲۲ قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال معادل 
سی میلیون تومان به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 9/400/000 ریال به 
عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان میباشد. م الف: ۲۱۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان نطنز)3۱3 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/۲۱4 شماره: 47۱/95 ش ۲ به موجب رای شماره 64 تاریخ 96/۲/۲4 حوزه 
نطنز شورای حل اختالف شهرســتان نطنز که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حامد اسدیان فرزند لطف ا... به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به ۱- پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )86/8/۲0( لغایت اجرای حکم ۲- 
پرداخت مبلغ ۱/۱70/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی. رعایت تبصره 
۲ ماده 306 ق.آ.د.م  الزامی می باشد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق 
دولت. مشخصات محکوم له: علی اکبر محمودی با وکالت روح اله خاکی به 
نشانی نطنز خ رهن جنب بیمه رازی دفتر وکالت.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً 
اعالم نماید. م الف:۲۱5 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

5/۲۱5 شماره: 469/95 ش ۲ به موجب رای شماره 56۲ تاریخ 95/۱۲/30 
حوزه نطنز شورای حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید محمدحسین سجادی فرزند سید کمال به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به ۱- پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )9۱/7/۱5( لغایت 
اجرای حکم ۲- پرداخت مبلغ ۱/۱00/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی. 
رعایت تبصره ۲ ماده 306 ق.آ.د الزامی می باشد. پرداخت هزینه اجرایی در 
حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: علی اکبر محمودی با وکالت روح 
اله خاکی به نشانی نطنز خ رهن جنب بیمه رازی دفتر وکالت.ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:۲۱۱ شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

5/۲۲۱  سید محمدرضا زاده طباطبائی دارای شناسنامه شماره 9۲ به شرح 

دادخواست به کالســه  ۱90/96 ش ۱  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا خانم تقی زاده طباطبائی 
به شناسنامه 665 در تاریخ ۱393/8/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- سید علی نقی علی زاده 
طباطبائی فرزند سید علی به شماره شناســنامه ۲۱ )پسر متوفیه( ۲- سید 
 محمدرضا علی زاده طباطبائی فرزند ســید علی به شــماره شناسنامه 9۲ 
)پســر متوفیه( 3- معصومه علی زاده طباطبائی فرزند سید علی به شماره 
شناســنامه ۱6 )دختر متوفیه( 4- راضیه علی زاده طباطبائی فرزند ســید 
علی به شــماره شناســنامه ۲9۲5 )دختر متوفیه( 5- اکرم خانم علی زاده 
طباطبائی فرزند سید علی به شماره شناســنامه 6 )دختر متوفیه( 6- مریم 
علی زاده طباطبائی فرزند سید علی به شماره شناسنامه ۱75 )دختر متوفیه( 
به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: ۲۲0 شعبه 
 اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره یک(

)۲09 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/۲۲3  علی آقا عارف نیا دارای شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  ۱9۱/96 ش ۱  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباســعلی عارف نیا به شناسنامه ۱۲۲ در 
تاریخ ۱396/3/۲3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۱- حســین عارف نیا فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه یک )پسر متوفی( ۲- علی آقا عارف نیا فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه چهار )پســر متوفی( 3- رضا عارف نیا فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه ۲۲ )پســر متوفی( 4- عالیه عارف نیا فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه ۱6 )دختر متوفی( 5- اقدس عارف نیا فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه یک )دختر متوفی( به جز 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: 
۲۱7 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک()۱80 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/۲۱6 شماره: 470/95 ش ۲ به موجب رای شماره 63 تاریخ 96/۲/۲4 حوزه 
نطنز شورای حل اختالف شهرســتان نطنز که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مرتضی نیکبخت فرزند غالمحسین به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به ۱- پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها  لغایت اجرای 
حکم) چک به مبلغ ۱8/000/000 ریــال به تاریخ 93/۱۲/۲0 چک به مبلغ 
۲0/000/000 ریال به تاریخ 94/6/30 چک به مبلغ ۲5/000/000 ریال به 
تاریخ 93/۱۱/30( ۲- پرداخت مبلغ ۱/807/500 ریال به عنوان خســارات 
دادرسی. رعایت تبصره ۲ ماده 306 ق.آ.د.م  الزامی می باشد. پرداخت هزینه 
اجرایی در حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم له: علی اکبر محمودی با 
وکالت روح اله خاکی به نشانی نطنز خ رهن جنب بیمه رازی دفتر وکالت. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:۲۱4 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک()۲۲3 کلمه، دو کادر(

به گزارش فارس؛ مدير کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ارتباط با تصمیم های اتخاذ شده برای   گلپايگان
جلوگیری از آسیب های ناشی از آبگیری سد کوچری به سنگ نگاره های تاريخی گلپايگان اظهار 
داشت: در ارتباط با حفاظت، نگهداری و نجات بخشی اشیا و ابنیه تاريخی که در حوزه سد کوچری قرار دارد بخش 

پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی قراردادی با سازمان آب منطقه ای کشور داشته است.
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جشنواره پخت غذاهای بومی و محلی به مدت چهار روز در شهرکرد برگزار می شود. فرماندار 
شهرستان شهرکرد گفت: این جشنواره 15 تا 18شهریور در شهرستان شهرکرد و با هدف 

جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ترویج مصرف غذای سالم برگزار می شود.

برگزاری جشنواره پخت غذاهای بومی و محلی استان در شهریور ماه 
اخبار

شــهباز اســماعیلی با بیــان اینکــه اعتبــارات الزم برای 
هوشمند سازی مدارس استان از ســه روش تامین می شود، 
افزود: سال تحصیلی 96-95 در پایه های مختلف 300 میلیون 
تومان برای این امر هزینه شده که از این مقدار 100میلیون 

تومان برای مدارس متوسطه بوده است. 
وی با اشاره به وجود بیش از هزار کالس هوشمند در مدارس 

استان، اظهار کرد: از این تعداد 190 کالس در سال تحصیلی 
96-95 هوشمند شده است. 

اسماعیلی ادامه داد: بخشی از هزینه هوشمندسازی مدارس 
هیئت امنایی توسط کمک های مردمی و در مدارس غیر دولتی 

توسط موسس تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین هزینه هوشمندسازی یک 

کالس حدود شش میلیون تومان است، بیان کرد: وسایل مورد 
نیاز برای هوشمند سازی، اعم از یک دستگاه کامپیوتر، ویدئو 
پروژکشن و تابلوی برد هوشمند است اما به دلیل کمبود اعتبار 
در برخی از کالس ها به جای تابلوی هوشمند از پرده نمایش 
استفاده می کنند. معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان تاکید کرد: علم فناوری اطالعات و 
ارتباطات در جهان پیشــرو بوده و به دلیل ارتباط گســترده 
آموزش و پرورش با جامعه، استفاده از این فناوری کمک بسیار 

مطلوبی در ارائه آموزش، سرعت و عمق یادگیری است. 
اسماعیلی اضافه کرد: در همین راستا الزم است تکنولوژی روز 

به خدمت گرفته شود و کالس ها هوشمند شوند.
وی تصریح کرد: دوره آموزشی هوشمند سازی و نحوه کار با 
تجهیزات هوشمند و دوره های تولید محتوای الکترونیک، برای 

ارتقای معلمان برگزار می شود . 
اســماعیلی با اشــاره به اینکه اینترانت مورد استفاده در این 
مدارس اینترانت ملی است، تاکید کرد: آموزش الکترونیکی 
باعث باال رفتــن قدرت بینایی تا 83 درصد، چشــایی تا یک 
درصد، شــنوایی 11 درصــد، بویایی 3/5درصد و المســه 

1/5درصد است که بسیار در یادگیری تاثیر دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: آموزش الکترونیکی 30 درصد آموختن 
را بیشتر می کند و 40 درصد زمان و 30 درصد هزینه را کاهش 
می دهد.  اسماعیلی خاطرنشــان کرد: در مدارس هوشمند 
پیشرفته مطالب درسی به تبلت و لپ تاپ دانش آموز ارسال 
 می شــود که در حال حاضر چنین کالســی در استان وجود

 نــدارد. وی در پایان از اولیــای دانش آموزان خواســت در 
هوشمندسازی مدارس با آموزش و پرورش در زمینه کمک 

مالی و ارائه خدمت به دانش آموزان همکاری کنند.

با مسئوالن

مدیر حج و زیارت استان خبر داد:

 اعزام سه کاروان حج تمتع 
از امروز

اعزام سه کاروان حج تمتع استان چهارمحال و بختیاری 
از امروز آغاز می شود.

مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 86 
هزار و 500 زائر، عوامل اجرایی و خدمتگزار از این استان 

به حج تمتع اعزام می شود.
یوســف آقا بزرگی افزود: این تعداد در قالب یک کاروان 
از بروجن و دو کاروان از شهرکرد به مدینه منوره اعزام 

می شوند.
وی شعار مراسم حج امســال را »معنویت، اقتدار ملی 
و همبستگی اســالمی« اعالم کرد و افزود: کالس های 
آموزش های فرهنگی و دستورالعمل های ابالغی برای 
زائران توســط روحانیون اعزامی از تهران، به مدت ده 

جلسه در استان برگزار شد.
آقابزرگی افزود: برگشت زائران از حج تمتع سوم شهریور 

سال جاری آغاز می شود.
در حال حاضر 11 دفتر خدمات زیارتی شــامل شش 
دفتر در شهرکرد، سه دفتر در بروجن و دو دفتر در بن و 

سامان فعال است.
آقابزرگی گفت: پارسال در مراسم اربعین 17 هزار زائر 
از چهارمحال و بختیاری به کشــور عراق اعزام شــد و 
 امسال نیز پیش بینی می شود این تعداد به 20 هزار نفر 

برسد.

مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی استان خبر داد:

 توسعه خدمات دندان پزشکی 
در مراکز درمانی تامین اجتماعی

مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: خدمات دندان پزشــکی در مراکز درمانی تامین 

اجتماعی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.
محمود جاویــد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشــاره 
به این موضوع اظهار داشــت: به دنبال افزایش و بهبود 
خدمات دندان پزشکی در مراکز درمانی تامین اجتماعی 
 این اســتان به ویژه بیمارســتان امام علی فرخ شــهر 

هستیم. 
وی عنوان کرد: طی چهار ســال گذشــته تالش های 
بسیاری برای تجهیز بیمارستان امام علی فرخ شهر انجام 
شده است. مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: توسعه اورژانس این بیمارستان 

نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود بیش 
از یک هزار کالس هوشمند در مدارس استان، اظهار کرد: از این تعداد 190 کالس در سال تحصیلی 95-96 

هوشمند شده است.

معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد:

وجود بیش از یک هزار کالس هوشمند در مدارس استان

ضارب متخصص بیهوشی بیمارستان 
آیت ا... کاشانی شهرکرد دستگیر شد

به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان،  ضارب یکی 
از متخصصان بیهوشی بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد در کمتر 

از 48 ساعت دستگیر شد.
 در پی کســب خبری مبنی بر ضرب و جرح یکــی از متخصصان 
بیهوشی بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد، موضوع بالفاصله در 
دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 

چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.
ماموران پس از استماع اظهارات شاکی و بررسی های دقیق، ضارب 
را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی وی را در کمتر از 48 

ساعت حین خروج از مرزهای شمال غربی کشور دستگیر کردند.
 علل و انگیزه اقدام ضارب در دست بررسی است.

گفتنی است چهارشنبه هفته گذشته فردی با حمله به متخصص 
بیهوشی بیمارستان شهرکرد، وی را با چاقو از ناحیه گردن مصدوم 

کرد و متواری شد.

آغازبرداشت پیاز در استان 
چهارمحال و بختیاری

برداشــت زودهنگام پیاز از مزارع اســتان چهارمحال و بختیاری 
آغاز شد. مدیر زراعت اســتان گفت: با افزایش قیمت پیاز در بازار، 
برداشت زودهنگام این محصول از 600 هکتار مزارع زیر کشت آغاز 
شد. سیروس بیک یکان پیش بینی کرد که حدود 29 هزار تن پیاز 
سفید و زرد برداشت شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال 
و بختیاری افزود: برداشت محصوالت زراعی بهاره از شهریور ماه آغاز 

می شود و تا آبان ماه در این استان ادامه دارد.

بهره برداری از طرح های 
آبزی پروری

بهره برداری از ده طــرح آبزی پروری چهارمحــال و بختیاری در 
آیینی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیالت 
ایران آغاز شد. مدیرکل جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح ها با 
اعتباری افزون بر170میلیارد ریال در شهرستان های اردل، کیار و 

لردگان این استان افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه هم اینک 429 مزرعه پــرورش ماهی مجاز و 10 
مزرعه تکثیر ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری فعال است، 
افزود: زنجیره فناوری تولید، بسته بندی و آبزی پروری در این استان 

تکمیل شده است.
چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه های کارون، زاینده رود و 
بخشی از دز است که ساالنه با تولید 21 هزار تن ماهی سردآبی، این 

استان مقام نخست تولید ماهی قزل آال در کشور را دارد.

 دستگیری حفاران غیر مجاز 
آثار تاریخی در لردگان

حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در شهرستان لردگان دستگیر شدند. 
ســرهنگ محســن زمانی فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: 
5 حفار غیر مجاز در بافت تاریخی روســتای آبشاران علیا از توابع 
شهرستان لردگان دستگیر شدند که یک نفر آنها بومی و 4 نفر غیر 
بومی بودند. وی افزود: متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
مقام قضائی شــدند. لردگان از شهرستان های 9 گانه چهارمحال و 
بختیاری است که مرکز آن )شهر لردگان( در فاصله 160 کیلومتری 

شهرکرد )مرکز استان( قرار دارد.

 گرانی مرغ تا یک ماه دیگر 
ادامه دارد

رییس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان شهرستان شهرکرد گفت: گرانی 
مرغ تا یک ماه دیگر همچنان ادامه دارد. 

عبدا... باقری با اشــاره به گرانی مرغ طی یک ماه اخیر، اظهار کرد: 
گرانی مرغ تا یک ماه آینده همچنان ادامه دارد.

وی افزود: قیمت مرغ از ماه گذشته با توجه به افزایش تقاضا برای 
تامین مرغ مجالس و جشن ها در این فصل وکمبود جوجه یک روزه 
و افزایش صادرات آنها به دیگر اســتان ها، با تغییراتی مواجه شده 
بود و  اکنون هر کیلوگرم مرغ در بازار هشــت هــزار و 300 تومان 

عرضه می شود. 
باقری تصریح کرد: ماه گذشته قیمت مرغ هفت هزار و 150 تومان 

بود و اکنون یک هزار و 150 تومان به  قیمت آن افزوده شد. 
رییس اتحادیه مرغ و ماهی فروشــان شهرستان شهرکرد، کنترل 
قیمت مرغ در بــازار را امری ضروری دانســت و گفت:  این قیمت 
کنونی، قیمت باالیی برای مرغ محسوب می شود و به نحوی اجحاف 
در حق تولیدکننده و مصرف کننده اســت. وی خاطرنشان کرد: به 
طورحتم با افزایش تولید جوجه یــک روزه نرخ ها مجددا کاهش 

پیدا می کند.

۲۴ واحد صنفی متخلف و فاقد پروانه 
در شهرستان لردگان پلمب شد

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: 24 واحد صنفی متخلف 
در بخش خان میرزا از توابع شهرستان لردگان پلمب شد.

سرهنگ خســرو نجفی اظهار داشت: در راســتای ارتقای امنیت 
اجتماعی، طرح شناســایی واحدهای صنفی متخلف و فاقد پروانه 
کسب در بخش خان میرزا به مرحله اجرا گذاشته شد. وی افزود: در 
این طرح ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان لردگان 
از 41 واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند.
نجفی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های امنیت اجتماعی و اخالقی 
در صنوف به منظور ایجاد فضایی امن برای شهروندان و برخورد با 
صنوف متخلف صورت می گیرد و این مجموعه انتظامی با تمام توان 
در خدمت مردم والیت مدار شهرســتان لردگان است. وی ضمن 
قدردانی از مشــارکت و همکاری خوب مردمی بــا پلیس گفت: از 
شهروندان در خواست می شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت 
غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع 
وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی 110 اعالم گردد تا نسبت به 

شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکردگفت : چهار شکارچی متخلف در منطقه 
حفاظت شده تنگ صیاد دستگیر شدند.

سرهنگ روح ا... موسوی افزود: در بازرسی از خودروهای شکارچیان دو الشه 
میش کوهی، یک قبضه ســالح شــکاری غیرمجاز، مقادیری فشنگ و پوکه 

کالشینکف، یک عدد دوربین چشمی و یک تیغه چاقو کشف و ضبط شد. 
وی گفت ماموران انتظامی شهرستان شهرکرد شکارچیان را پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضائی، معرفی و دو خودروی وانت و سواری آنها را توقیف کردند. 
منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد، بیش از 27 هزار هکتار وسعت 

دارد که پنج هزار و 400 هکتار آن پارک ملی و بقیه منطقه حفاظت شده است.
این منطقه به دلیل داشتن تپه ماهورهای وسیع و صخره های سخت گذر به 
عنوان زیستگاه مناسب برای گونه قوچ و میش و گرگ، روباه، شغال، کفتار، کبک 

دری، تیهو و عقاب، پلنگ، کل و بز است.

فعالیت دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه ها در چهارمحال و بختیاری آغاز 
شد. مدیر جمعیت ایمنی راه ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با فعالیت 
غیر رسمی این جمعیت، در دو ماه گذشته تاکنون 300 نفر عضو جمعیت 
طرفداران ایمنی راه ها شدند. سیف ا... کریمی افزود: فرهنگ سازی در بخش 
ایمنی راه ها بسیار کند و تدریجی انجام می شود که باید با عزم ملی به منظور  

کاهش تصادفات و خسارت ها و پیامدهای این حوادث تالش شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری هم در 
مراسم آغاز فعالیت دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه ها گفت: در چهارمحال 

و بختیاری به ازای هر کیلومتر جاده، یک نقطه پرحادثه وجود دارد.
در مراسم آغاز فعالیت این دفتر ، 10 نفر عضو هیئت اجرایی آن نیز معرفی 
شــدند و همچنین از چهار راننــده برتر ناوگان عمومی حمــل و نقل در 

چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.

دستگیری شکارچیان 
 متخلف در منطقه 

تنگ صیاد

آغاز فعالیت دفتر جمعیت 
طرفداران ایمنی راه ها 

در استان

طرح مطالعاتی مقابله با 
آفت ملخ در شهرستان 

کوهرنگ اجرایی 
می شود

رییس اداره حفاظت منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به هجوم ملخ به شهرستان کوهرنگ بیان کرد: طرح مطالعاتی مقابله با آفت ملخ در شهرستان کوهرنگ اجرا 
می شود. آرزو بنی هاشمی اظهار داشت: در راستای بررسی وضعیت آفت ملخ در منطقه، طرح مطالعاتی به مدت 5 سال با همکاری مرکز تحقیقات منابع طبیعی، مدیریت حفظ 
نباتات جهاد کشاورزی استان اجرا می شود. وی با بیان اینکه طغیان این آفت خسارت هایی برای مراتع و رویشگاه کلوس برجای گذاشته که اداره کل منابع طبیعی استان استفاده 
از روش طعمه مسموم در تله های طراحی شده مخصوص را در منطقه سرآقاسید آغاز کرده است، افزود: در این طرح تراکم جمعیتی آفت ملخ، نحوه فعالیت ملخ در سال های 
آینده، تعیین کانون های بحرانی در راستای کنترل به موقع آفت بررسی می شود. رییس اداره حفاظت منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت موجود بیان کرد: به 

هیچ عنوان از سمپاشی برای مهار آفت استفاده نمی شود بلکه از روش هایی مانند تله های تلفیقی، روش های مکانیکی، چسب های خشک نشو و ادوات مکنده استفاده می شود.
بنی هاشمی با اشاره به توزیع بسته های آموزشی ویژه مردم منطقه گفت: جمعیت آفت ملخ در کوهرنگ نسبت به سال گذشته افزایش یافته که بیان علت آن نیازمند بررسی بیشتر 

شرایط اکولوژیک منطقه است. وی تصریح کرد: سایر مناطق استان به ویژه مناطقی که امکان افزایش جمعیت ملخ در آنها وجود دارد نیز بررسی خواهند شد.
در چند روز گذشته طغیان این آفت در شهرستان کوهرنگ خسارت هایی را بر جای گذاشته است.

33 هزار و 494 مســافر در مراکز اسکان فرهنگیان استان 
چهارمحال و بختیاری اقامت گزیدند.

بهروز امیــدی مدیرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحال 
و بختیاری گفــت: از 25 خــرداد ماه امســال، 33 هزار و 
494 مســافر در قالب 9 هــزار و 304 خانــوار فرهنگی و 
 غیرفرهنگی در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان اقامت 

گزیدند.
وی افزود: این میزان اسکان شامل 66 هزار و 987 نفر روز 

اسکان فرهنگیان و غیر فرهنگیان است.
امیدی با اشــاره به ثبت نام اینترنتی مســافران تابستانی 
 برای اســکان در ایــن مراکــز از طریق نشــانی اینترنتی
 eskan.medu.ir اضافــه کــرد: ایــن ثبت نــام از 15 

اردیبهشت امسال آغاز شد و تا 2 شهریور ادامه دارد.
وی ادامه داد: در تابستان امســال 19 پایگاه، 83 مدرسه و 
635 کالس درس آماده اسکان و ارائه خدمات به مسافران 
در اســتان اســت که 50 کالس ویژه و 576 کالس الف را 

شامل می شود.
امیدی گفت: سرکشــی و بازدید روزانه از این مراکز توسط 
عوامل اجرایی ستاد اسکان و به منظور رفاه حال مسافران 

صورت می گیرد.

اقامت ۳۳ هزار و ۴۹۴ مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان استان

دو هــزار کودک کمتر از شــش 
ســال مبتال به ســوء تغذیه در 
 چهارمحال و بختیاری شناسایی

 شده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیتــه امــداد چهارمحــال و 

بختیــاری گفت: از ابتدای امســال تاکنــون در قالب طرح 
»همســفره« و با مشــارکت نهادهای حمایتی و دانشــگاه 
 علوم پزشــکی، 4/5میلیــارد ریال به این کــودکان کمک

 شده است.
مهرداد شریف پور افزود: سرانه پرداختی به ازای هر کودک 
به صورت ماهیانــه مبلغ 748هزار ریال اســت که به کارت 
های بانکی به منظور خرید مواد غذایی و پروتئینی آنها واریز 

می شود.
وی گفت: کودکان تحت پوشــش هر شش ماه یکبار پایش 
و آزمایش می شــوند و در صــورت بهبودی کامــل، از این 
چرخه حمایتی خارج شــده و کودکان دیگری که از ســوء 
 تغذیه رنــج می برند با معرفــی مراکز بهداشــت جایگزین

 می شــوند. طــرح همســفره کمیته امــداد در راســتای 
 کاهش و رفع ســوء تغذیه کودکان کمتر از شــش ســال

 اجرایی می شود.

شناسایی دو هزار کودک مبتال به 
سوء تغذیه در استان

ســاخت نخســتین بیمارستان 
خصوصی چهارمحال وبختیاری 
پایان یافــت و عملیات تجهیز آن 
آغاز شــد. مدیر اجرایی ساخت 
بیمارستان خصوصی چهارمحال 
و بختیاری گفت: برای ســاخت 

این بیمارستان از سال 93 تا کنون 340 میلیارد ریال اعتبار 
هزینه شده است. محمدرضا زاهدی افزود: برای تجهیز این 
بیمارستان 150 ریال هزینه می شود. وی ابراز امیدواری کرد 

که تجهیز این طرح درمانی تا پایان امسال به اتمام برسد.
زاهدی گفت: با راه اندازی نخســتین بیمارستان خصوصی 
استان چهارمحال و بختیاری، تمامی خدمات و بخش های 
تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به نیازمندان ارائه می شود.

وی گفت: البته بخش رادیوتراپی این مرکز درمانی با تجهیزات 
پیشرفته از ســال94 برای ارائه خدمات درمانی به بیماران 

سرطانی آغاز به فعالیت کرده است.
زاهدی افزود: بــا راه اندازی بخش رادیوتراپی بیمارســتان 
پارســیان، مراجعه روزانه 100 بیمار ســرطانی به اصفهان 
کاهش یافته است و بیماران در این بخش تحت درمان قرار 
می گیرند. هم اینک هیچ بیمارستان دولتی در چهارمحال و 

بختیاری فعال نیست.

نخستین بیمارستان خصوصی 
استان در مرحله تجهیز

از ۲5 خرداد ماه امسال، ۳۳ هزار و 
۴9۴ مسافر در قالب 9 هزار و ۳0۴ 
در  غیرفرهنگی  و  فرهنگی  خانوار 
 مراکز اسکان آموزش و پرورش استان 

اقامت  گزیدند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری گفت: ناوگان عمومی حمل و نقل شامل 
ســواری کرایه و نفتکش ها از ناوگان باری به ســامانه سپهتن 

)سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان( تجهیز می شود.
حسین مالکی اظهار کرد: از ابتدای آبان ماه امسال ناوگان سواری 
کرایه و نفتکش باری که سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان 
)سپهتن( روی آنها نصب نشده است، اجازه تردد در جاده ها را 

ندارند.
به گفته وی، رانندگان این وسایل نقلیه تا ابتدای مهرماه امسال 

فرصت دارند تا این سامانه را روی خودروی خود نصب کنند.
مالکی تصریح کرد: هم اینک تمامی اتوبوس های مســافربری 

ناوگان حمل و نقل جاده ای این استان به این سامانه مجهز است.
وی ارتقای بهره وری حمل و نقل عمومی در راســتای اقتصاد 
مقاومتی، افزایش ایمنی و ارتقای سطح کنترل و پایش لحظه ای 
عملکرد ناوگان در جاده ها را از اهداف استفاده از سیستم هوشمند 
سپهتن عنوان کرد. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سامانه سپهتن، 
دوربین در درون خودرو نصب می شــود و از طریق سیم کارت 
GFM, GPRS به طور مداوم اطالعات مربوط به سرعت خودرو، 
ساعت کارکرد راننده و مشخصات گواهینامه راننده را از داخل 

اتوبوس به مراکز پلیس راهور ناجا ارسال می کند.
مالکی اظهار کرد: این سیستم قادر است از طریق شبکه ارتباطی 

DSRC به محض نزدیک شدن خودرو که این سامانه درون آن 
نصب است، به پاسگاه های پلیس راه نسبت به تخلیه اطالعات 
اقدام کرده و عملکرد وسیله نقلیه و رفتار راننده را مورد بررسی 
و ارزیابی دقیق قرار دهد. ســپهتن یا ســامانه پایش هوشمند 
تردد ناوگان سامانه ای به منظور نظارت و کنترل بیشتر ناوگان 
حمل و نقل عمومی جاده ای، طراحی و هم اکنون در بسیاری از 
اتوبوس های مسافری نصب شده و تمام رفتارهای رانندگان را 
در زمان رانندگی به صورت آنالین به مقرهای پلیس راه اطالع 
می  دهد که قابل کنترل اســت. رانندگان ناوگان حمل و نقل 
عمومی مجهز به سامانه پایش هوشــمند تردد ناوگان هنگام 
رانندگی باید از خوردن، آشــامیدن، صحبت بــا تلفن همراه و 
تعویض جا با راننده دیگر خودداری نموده و نباید بیش از 9 ساعت 

مداوم رانندگی کنند.

ناوگان عمومی حمل و نقل استان به سامانه سپهتن تجهیز می شود
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اخباريادداشت

محیط زيست

 نخستین کاروان های حج تمتع ۹۶ از ســه استان کشوردیروز عازم مدینه 
منوره شدند. نصرا... فرهمند سرپرســت معاونت حج و عمره سازمان حج و 
زیارت گفت: سه کاروان شامل زائران استان های هرمزگان، اردبیل و همدان 

روز گذشته با سه فروند هواپیمای ایران ایر عازم مدینه منوره شدند.
وی درخصوص شمار زائرانی که به مدینه اعزام شدند، اظهار داشت: در این 

سه پرواز ۸۰۰ زائر ایرانی به سرزمین وحی سفر کردند.
سرپرست معاونت حج سازمان حج و زیارت درخصوص مراسم بدرقه رسمی 
زائران ایرانی به حج ۹۶ گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، مراسم 
بدرقه رسمی، امروز )دوشــنبه( با حضور حجت االسالم والمسلمین سید 
علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست زایران ایرانی بیت ا... الحرام 
و حمید محمدی رییس ســازمان حــج و زیارت و جمعی از مســئوالن و 

دست اندرکاران حج در فرودگاه امام خمینی )ره( برگزار می شود.

 اهدای 45فقره جهیزیه 
 به مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد

سرپرست معاونت حج سازمان حج:

 8۰۰ زائرروز گذشته 
به حج اعزام شد ند

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره (شهر ســتان نطنز گفت: با مشارکت 
حامیان و خیران این شهر ستان بیش از 45فقره جهیزیه به ارزش دو میلیارد 
و 27۰میلیون ریال شامل یخچال ،فرش ،اجاق گاز و تلویزیون به زوج های 

جوان تحت پوشش امداد اهدا شد.
محمد رضا مومی اردستانی با بیان اینکه این میزان مشارکت به منظور ترویج 
سنت حسنه ازدواج انجام شده اســت افزود: اهدای بسته فرهنگی شامل 
یک جلد کالم ا... مجید، مفاتیح الجنان، ســجاده و ادعیه از دیگر هدایای 
خیران به زوج های محروم تحت پوشــش بود. وی به آمار پایین طالق در 
بین مددجویان تحت حمایت نسبت به سایر افراد جامعه اشاره کرد وگفت: 
برگزاری کالس های آموزشی در زمینه ازدواج، ارائه خدمات مشاوره رایگان 
قبل، بعد و هنگام ازدواج به زوج های جوان از علت های کاهش آمار طالق در 

بین زوج های جوان تحت حمایت کمیته امداد است.

اختصاص 2 میلیارد 
ریال اعتبار برای 

مشاوره خانواده

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر تقویت مراکز مشاوره خانواده و اعطای یارانه به کسانی که توانایی مالی برای استفاده از خدمات ندارند گفت: 
2۰۰ میلیون تومان اعتبار برای کمک به خانواده هایی که نیاز به مشاوره دارند اما از نظر مالی با مشکل مواجه هستند اختصاص یافت.

مجتبی ناجی با بیان اینکه تعداد مراکز مشاوره از 15۰ به 1۶7 مرکز رسیده است افزود: سازمان بهزیستی دو برنامه را برای پیشگیری از طالق دارد که شامل کالس های 
آموزشی پیش از ازدواج برای انتخاب همسر و دیگری ایجاد مراکز مشاوره است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 25 هزار نفر در کالس ها ی مشاوره شرکت کردندگفت: مراجعات مراکز مشاوره حضوری در اصفهان 2۰ درصد رشد داشته است.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان افزود: سال گذشته 1۸۰ هزار نفردر قالب 34۰ هزار جلسه مشاوره به مراکز مشاوره بهزیستی استان اصفهان به صورت 

حضوری مراجعه کردند و ۶۰ هزار نفر هم با شماره 14۸۰ صدای مشاور تماس گرفتند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون از اهدای ساالنه 2/1میلیون 
واحد خون در کشــور خبر داد و هرگونه صادرات و واردات 

خون را نیز تکذیب کرد.
علی اکبر پورفتح ا... با بیان اینکه بر اســاس آمار  سازمان 
بهداشــت جهانی ســاالنه حدود 11۰ میلیون واحد خون 
در جهان اهدا می شــود، گفت: ســهم ایران از این میزان 

2/1میلیون واحد است.
وی با بیان اینکه ســازمان بهداشت جهانی کشورهای دنیا 
را به سه دسته کشورهای با درآمد باال، کشورهای با درآمد 
متوسط و کشــورهای با درآمد پایین تقسیم بندی کرده، 
افزود: در این تقسیم بندی در کشورهای پیشرفته و با درآمد 

باال به ازای هر هزار نفر 34 واحد خون اهدا می شود.
پورفتح ا... تصریح کرد: در کشــورهای متوسط به ازای هر 
هزار نفر، 12/5واحد و در کشورهای فقیر کمتر از این میزان 
خون اهدا می شود و ایران در حالی که به لحاظ درآمدی جزو 
کشورهای با درآمد متوسط اســت، میزان اهدای خون در 
کشور به ازای هر هزار نفر 27 واحد است و این یعنی دو برابر 

کشورهای با درآمد متوسط اهدای خون داریم.
وی این میــزان اهدای خون را برای رفع نیاز کشــور کافی 
دانست و افزود: در کشــورهای پیشرفته که 34 واحد خون 
اهدا می شــود، حجم پیوندها و عمل های جراحی که خون 

زیادی نیاز دارند، باالست.

مدیرعامل ســازمان انتقال خون با بیان اینکه هیچ واردات 
خونی به کشور انجام نمی شود، گفت: فقط داروهای مشتق 
شده از پالسما وارد می شــوند که در تالش هستیم که این 

پالسما نیز منشأ ایرانی پیدا کند.
وی افزود: بــا ترویج فرهنگ اهدای پالســما قادر خواهیم 
بود بخش عمده ای از این پالســما نیز که دارو از آن گرفته 

می شود، ایرانی باشد.
پورفتح ا... تصریح کرد: در حال حاضــر بیش از 5۰ درصد 
داروهای مشتق از پالسما، از پالسمای ایرانی گرفته می شود 
اما باید با ترویج اهدای پالسما در کشــور، این میزان را به 

1۰۰درصد رساند.

معاون آموزش و پژوهش دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان اصفهان گفت: 1۸ رشته از مهر ســال جاری در 

دانشگاه های علمی- کاربردی استان تدریس خواهد شد.
مجید وفادار ، با اشــاره به 1۸ کدرشــته  محل های جدید 
دانشگاه علمی کاربردی اصفهان اظهار کرد: در مجموع 227 
کد رشته  محل در دانشــگاه های علمی کاربردی اصفهان 
تدریس می شــود که دانشــجویان بعد از فارغ التحصیلی 

1۰۰درصد برای بازار کار آماده هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر کد رشته  محل های تجهیزات 
پزشکی گرایش کنترل عفونی، بهداشت یاری دام، تولیدات 
گلخانه ای، کشت زعفران، امور موزه، زیورآالت دست ساز، 
هتلداری، امور گمرکی، امور بورس، امور بانکی، آشــپزی، 
طراحی لباس، پیرایشــگری زنانه، بازیگــری، آواز ایرانی، 
مترجمی زبان اســپانیایی و مترجمی زبان فرانســوی به 

دانشگاه های علمی کاربردی اضافه شده است.
معاون آموزش و پژوهش دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان افزود: 4۰ مرکز آموزشی علمی کاربردی در 
استان توانسته اند 15 هزار ظرفیت ایجاد کنند و با توجه به 
اینکه دانشگاه های علمی کاربردی از ظرفیت های سازمان ها، 
نهادها و بخش خصوصی اســتفاده می کند یک تحصیل 
برد برد است که توانسته فضای تحصیل مناسبی را با شهریه 

نسبتا پایین بخصوص برای شاغالن فراهم کند.

وفــادار گفــت: برخــی از دانشــجویان دانشــگاه های 
علمی کاربردی، شاغالن حوزه های کاری هستند و در همان 
زمینه تحصیل می کنند که این اقدام موجب ارتقای تخصص 

و حرفه ای گری آنها می شود.
دانشگاه علمی  کاربردی یکی از دانشگاه های کشور چندین 
سال است که به طور چشمگیری پیشرفت داشته و بدون 
کنکور دانشجو می پذیرد. دانشگاه علمی کاربردی با هدف 
تامین اهداف علمی و اهداف علمی و کاربردی تاســیس 
شده و در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو 
 می پذیرد و هرســال رشــته های جدیدی را معرفی کرده 

است.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه علمی کاربردی استان خبر داد:

افزایش 18 کد  رشته  جدید در دانشگاه های علمی کاربردی اصفهان

دانشگاهانتقال خون

مديرعامل سازمان انتقال خون:

صادرات و واردات خون نداریم

رسول زرگرپور در جلسه مراکز توسعه فناوری سالمت اظهار 
داشــت: باید شــرکت های دانش بنیان در حوزه سالمت نیز 
ورود پیدا کنند و در این راستا تجربیات خوب شهرک علمی 
 و تحقیقاتی می تواند در توســعه مراکز فناوری سالمت موثر

 باشد.
وی با بیان اینکه به جای مراکز رشــد، پارک علمی و فناوری 
سالمت می تواند موردتوجه قرار گیرد، تصریح کرد: بر همین 
اساس نیاز است که شهرک علمی و تحقیقاتی ارتباط تنگاتنگی 
را با دانشگاه علوم پزشکی در قالب تفاهم نامه یا دفتر مشترک 

داشته باشد.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد: ایجاد پــارک علمی و فناوری 
ســالمت نباید به عنوان یک کار جنبی تلقی شــود بلکه باید 
آنچنان قوی وارد شــویم که طی مدت معینــی بتوانیم یک 

شهرک علمی و تحقیقاتی هم در جنوب اصفهان ایجاد کنیم.
وی خواستار حمایت سازمان محیط زیست، صنعت معدن و 
تجارت و سایر دســتگاه های اجرایی از این طرح شد و گفت: 
دستگاه ها باید تسهیالت خود را در این زمینه داشته باشند و 
در انجام خدمات زیربنایی و روبنایی این مجموعه را یاری کنند 

و باید این کار از دانشگاه آغاز شود.
ايجاد 2 مرکز رشــد علوم دارويی و مواد و تجهیزات 

پزشکی در اصفهان
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این جلسه اظهار 
داشــت: برای تجاری ســازی فعالیت های مجموعه توسعه 
فناوری سالمت اصفهان، تسهیالتی را که برای شهرک علمی 
و تحقیقاتی در نظر گرفته می شــود برای این شرکت ها نیز 
باید قائل شد.غالمرضا اصغری با اشاره به اینکه شرکت های 
دانش بنیان در دانشگاه ها فعال هســتند، افزود: با توجه به 
اینکه نیاز بود در حوزه  ســالمت مجموعه های دانش بنیان 
حضور داشته باشند مجموعه مراکز توسعه فناوری سالمت 

اصفهان تشکیل گردید.
وی با اشــاره به ایجاد دو مرکز رشــد علوم دارویی و مواد و 
تجهیزات پزشکی در اصفهان بیان کرد: ایجاد بستر مناسب 
جهت تجاری ســازی دســتاوردهای علمی، کاهش ریسک 
هســته های فن آور، ایجــاد زمینه  کارآفرینــی، حمایت از 
ســرمایه های فکری و مادی و کمک به رونق اقتصاد محلی 
مبتنی بر فناوری علوم دارویی و مواد و تجهیزات پزشکی و 
کمک به اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی، از 

اهداف ایجاد این مراکز به شمار می رود.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان شناسایی مجموعه 
مراکز توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به عنوان یک مجموعه صنعتی بــا تمام امتیازات الزم، ایجاد 
تعامل با مدیریت شهرک های صنعتی استان و شهرک علمی 
و تحقیقاتی، ایجاد ســهولت در اخذ مجوزهــا و پروانه ها و 
موافقت های اصولی و برخــورداری مجموعه فعاالن از کلیه 

تسهیالت را از نیازهای این مراکز برشمرد.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از محصوالتی که در این مراکز 
تولید می شود و خواهد شــد، مصرف داخلی دارد و به پیدا 

کردن بازارهای مصرفی نیازی نیست.

انبار میلیاردی پتو در اصفهان لو رفت
 سرهنگ  ستار خسروی  از کشــف انبار میلیاردی پتو در اصفهان به ارزش یک 

میلیارد ریال توسط ماموران اداره مبارزه با کاالی خبر داد.

 استاندار اصفهان گفت: ايجاد پارک علمی و فناوری سالمت بايد به عنوان يک کار اساسی و نه يک فعالیت جنبی 
تلقی شود و دستگاه ها در انجام خدمات زيربنايی و روبنايی اين مجموعه را ياری کنند.

 رها سازي یك پرنده هوبره 
در زیستگاه هاي شهر ورزنه

امدادرسانی به 184 حادثه دیده 
اصفهانی

داریــوش کریمی با بیان اینکه در طول هفته گذشــته، پوشــش 
امدادی۸ مورد حادثه توســط امدادگران این جمعیت انجام شده 
اســت، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این 

استان اقدام به امدادرسانی به 1۸4 حادثه دیده کردند.
وی افزود: همچنین در این هفته تعداد34مسافر در پایگاه های امداد 
و نجات بین شهری اسکان یافته و خدمات حضوری دریافت کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در ادامه به 
حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر استان در بازه زمانی 31تیر 
تا 7مرداد ماه اشاره و خاطرنشــان کرد: در این بازه زمانی 45 مورد 
حادثه جاده ای، 12 مورد حادثه شهری، 21 مورد خدمات حضوری 
و 2 مورد حادثه صنعتی و کارگاهی توسط نیروهای امدادی جمعیت 

هالل احمر استان پوشش داده شد.
وی در پایان با اشــاره به اینکه در طول این مدت 7 مورد عملیات 
رهاسازی از ســوی تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته 
است، تصریح کرد: 24۸ نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۸۹ 
تیم عملیاتی با همراه داشــتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات 

یاد شده به کارگیری شدند.

برخورد پلیس با نمادهای موادمخدر 
روی البسه و خودروها

رییس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر ناجا، از برخــورد با خودروها و 
فروشندگان البسه  دارای اســتیکر و نمادهای موادمخدر همچون 

ماری جوانا و... خبر داد.
سردار مســعود زاهدیان درباره خودروهایی که رانندگانشان اقدام 
به چســباندن نمادهــای موادمخدر در قســمت های مختلف آن 
می کنند، گفت: تبلیغ و تشویق به مصرف موادمخدر جرم است، از 
این رو چنین اقداماتی هم جرم محسوب شده و با خودروهایی که 
نمادهایی از موادمخدر روی بدنه یا بخش های مختلفی از آنان نصب 

شود، برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: ما این موضــوع را با پلیس راهور مطــرح کرده و از 
آنان خواســته ایم که به این موضوع نیز ورود کنند که خوشبختانه 

هماهنگی خوبی نیز در این زمینه وجود دارد.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا همچنین با اشــاره به البسه 
و اقالم تزئینی که چنین نمادهایی روی آن چاپ شده نیز به ایسنا 
گفت: این موضوع را با اصناف و پلیس اماکن نیز مطرح کرده و قطعا 

با چنین مواردی برخورد خواهد شد.
زاهدیان با اشــاره به اینکه ممکن اســت برخی ناآگاهانه از چنین 
اقالمی استفاده کنند، اظهارکرد: برخورد با چنین افرادی در دفعات 
نخست به شکل ارشادی است، اما قطعا میان چنین فردی با افرادی 
که با هدف ترویج و اشاعه مصرف مواد مخدر دست به چنین اقدامی 
می زنند تفاوت وجود دارد، ضمن اینکه فروشگاه ها نیز باید بدانند 

که عرضه چنین نمادهایی ممنوع و غیرقانونی است.

موالوردی:

 برای حضورم در کابینه صحبت  
شده، اما نه برای معاونت زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: برای حضور در 
کابینه دوازدهم صحبت هایی با من شــده است، اما این صحبت ها 

درخصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست.
به گزارش ایسنا، شهیندخت موالوردی در جلسه شورای اجتماعی 
کشور که صبح دیروز در وزارت کشور برگزار شد با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این ســوال که آیا در کابینه دولت دوازدهم 
حضور خواهید داشــت، گفت: اگر خدا بخواهــد خدمتگذار دولت 
دوازدهم خواهم بود. وی در ادامه در خصوص جزئیات جلسه شورای 
اجتماعی کشور گفت: در این جلسه برنامه های اقتصاد ملی بازآفرینی 
شهری پایدار در زمینه ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی مناطق 
حاشیه نشین بررسی شد. همچنین برنامه های ستاد مبارزه با مواد 
مخدر درخصوص کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و همچنین 

برنامه های ملی برای کاهش طالق بررسی شد.

 حریق در نمایشگاه بین المللی 
در مجاورت صداوسیما

رییس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر ناجا از برخــورد با خودروها و 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع 

حریق در یکی از انبارهای نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد.
ســیدجالل ملکی در این باره گفت: در ساعت 1۰:12 روز گذشته 
و در تماس با سامانه 125، از وقوع حریق در یکی از انبارهای واقع 
در ضلع شرقی نمایشگاه بین المللی تهران خبر داده شد که در پی 
آن بالفاصله ستاد فرماندهی، آتش نشانان دو ایستگاه را به همراه 

تجهیزات مخصوص به محل حادثه اعزام کرد.
وی با اشــاره به حضور عوامل آتش نشــانی در محل افزود: محل 
حادثه یک انبار ضایعات به مساحت حدود 3۰۰ متر مکعب بود که 
به هنگام حضور آتش نشانان شعله ور شده و با توجه به جنس مواد 

آتش گرفته شده، دود زیادی به آسمان بلند شده بود.
ملکی افزود: دلیــل آنکه گفته می شــود این حریــق در یکی از 
ساختمان های صداوسیما رخ داده اســت واقع شدن ضلع شرعی 
نمایشگاه بین المللی در مجاورت صداوسیماست و به همین دلیل 
اســت که عده ای گمان کردند حریق در صداوســیما رخ داده اما 

چنین چیزی نبود.

نیازی به ارائه دفترچه در بیمارستان نیست
معاون بیمه خدمات سالمت ســازمان بیمه سالمت ایران، با بیان 
اینکه برای دریافت خدمات در ســطح بیمارستان ها احتیاجی به 
ارائه دفترچه بیمه کاغذی از سوی بیمار نیست گفت: اما در بخش 
خدمات سرپایی در روستاها و شهرها در حال فراهم کردن مقدمات 

و استقرار نظام ارجاع الکترونیک هستیم.
آناهیتا کشــاورزی، با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم سازمان، 
فناوری محور و نرم افزاری کردن خدمات بســتری اســت اظهار 
 کرد: زیر ساخت های خدمات بستری هنوز به طور کامل مجهز به 
»آی.تی« نشــده و باید ارتباطی میان نرم افزارهای بیمه سالمت 
و سیستم اچ.آی.اس بیمارســتانی برقرار شود تا بتوانیم اطالعات 

بیمارستانی را تا جزئی ترین سطح داشته باشیم. 
 وی افزود: در ســطح ســرپایی، آمــار خدمــات ارائه شــده را 
 در اختیار داریم اما به ســمت تجمیع کشــوری ایــن اطالعات 

پیش می رویم.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ورود شرکت های دانش بنیان اصفهان به حوزه سالمت
مسئول سر محیط باني و مرکز مدیریت تاالب بین المللي 
گاوخوني گفت: یکــي از فعاالن زیســت محیطي در 
این شــهر یک پرنده هوبره ماده را که قادر به پرواز نبود 
مشاهده کرد و به سر محیط باني و مرکز مدیریت تاالب 

بین المللي گاوخوني تحویل داد.
رضانامدار اظهار داشت: این پرنده پس از دو روز تیمار و 
درمان و پس از بهبودي کامل این پرنده توسط محیط 
بانان در زیستگاه هاي طبیعي شهر ورزنه رهاسازي شد.

هوبره  از پرندگان نادر و ارزشمند حیات وحش است که 
به عنوان یک گونه حمایت شده مورد حفاظت قرار دارد 
و در مقیاس جهاني به عنوان گونه اي از پرندگان آسیب 

پذیراست.

تحویل یك دلیجه به اداره 
حفاظت محیط زیست

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
خوانسار، یکي از شهروندان عالقه مند به محیط زیست و 
پرندگان در این شهرستان یک پرنده دلیجه را که قادر به 
پرواز نبود مشاهده کرده و به اداره حفاظت محیط زیست 
این شهرســتان تحویل داد. این پرنده در اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان خوانسار تحت مراقبت قرار دارد 
و بعد از تیمار و بهبودي کامل در زیستگاه هاي طبیعي 

این شهرستان رها سازي خواهد شد.
دلیجه از شاهین سانان است که طول بدنش به حدود 32 
تا 3۸ سانتي متر مي رسد ولي هنگامي که بال هایش را 
باز مي کند حدود ۶۰ سانتي متر گسترده شده و بزرگ تر 
به نظر مي آید. بال هاي نوک تیز و دم باریک، این پرنده 
را در زمره شــاهین ها قرار مي دهــد و اندازه کوچک و 
عادت درجا بال زدن هاي طوالني، از جمله شاخصه هاي 

آن است.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: سال 
گذشته 1۸۰ هزار نفر به مراکز مشاوره بهزیستی استان اصفهان 
به صورت حضوری، مراجعه و عالوه بر آن ۶۰ هزار نفر با شماره 
14۸۰ صدای مشــاور تماس برقرار کرده و مشکالت خود را با 
مشاوران در میان گذاشتند. مجتبی ناجی به کاهش آمار طالق در 

استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: سازمان بهزیستی دو برنامه را 
در راستای پیشگیری از طالق در دستور کار خود قرار داده است 
که یکی از آنها برگزاری کالس های آموزشی پیش از ازدواج  برای 
انتخاب همسر و شروع زندگی مشترک است. معاون پیشگیری 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان دومین راهکار برای کاهش 

طالق را ایجاد مراکز مشــاوره خواند و گفت: در میزان مراجعه 
مردم به مراکز مشاوره و استفاده از خدمات مشاوره، شاهد رشد 
قابل توجهی بوده ایم به طوری که ســال گذشته 1۸۰هزار نفر 
به مراکز مشاوره بهزیستی اســتان اصفهان به صورت حضوری 
مراجعه کردند و عالوه بر آن ۶۰هزار نفر با شماره 14۸۰ صدای 
مشاور تماس برقرار کرده و مشکالت خود را با مشاوران در میان 
گذاشــتند. 25 درصد ســواالت مردم هنگام مراجعه به مراکز 
مشاوره و همچنین تماس با صدای مشاور، درباره ارتباط با همسر 

و چگونگی ایجاد احترام متقابل بوده است.

معاون پیشگیری اداره کل بهزيستی استان اصفهان:

تاسیس مراکز مشاوره؛ دومین راهکار برای کاهش طالق
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9 محمود جهان خواننده بوشهری، روز قبل پیش از اجرای برنامه به مناسبت ایام 
 دهه کرامت در بندر ماهشــهر، بر اثر عارضه قلبی پس از انتقال به بیمارســتان 

درگذشت.

پســر جوان افغان که با همدستی دوستش نقشه قتل مرد 
و زنی را طراحی واجرا کرده بود، در شــعبه چهارم دادگاه 

کیفری تهران محاکمه شد.
عامل جنایــت در آخرین دفاع به دادرســان دادگاه گفت: 
»ازوقتی متوجه شــدم آن زن ومرد دوســتانم را به فساد 

کشانده اند نقشه قتل شان را کشیدم...«
 رســیدگی به این پرونده جنایی از پنجم مهرســال 94، 
به دنبال قتل مرموز مــرد جوانی در خیابان جیحون تهران 
آغاز شد. بازپرس کشیک قتل و ماموران پلیس با دریافت 
خبر جنایت، خود را به خانه مورد نظر رساندند و با پیکرهای 
خونین زن و مــردی روبه رو شــده و بالفاصلــه آنها را به 

بیمارستان منتقل کردند.
درتحقیقات کارآگاهان جنایی مشــخص شد که آنها هیچ 
نسبتی باهم نداشتند. ازسوی دیگرساعاتی بعد خبررسید 
که مرد جوان جان باخته اما زن مجروح جان سالم به در برده 
است. درهمین حال کارآگاهان مرد صاحبخانه را به عنوان 
تنها مظنون پرونده تحت بازجویی قــرار دادند اما متوجه 
شدند که او هیچ نقشی در این جنایت خونین نداشته است.

تنها سرنخی که پلیس توانست از صحنه جنایت کشف کند 
گوشی تلفن همراه متعلق به قاتل بود. بنابراین جست وجو ها 

ادامه داشت تا اینکه هفت ماه بعد صاحب تلفن جامانده در 
صحنه که یک پسر افغان 22 ساله بود شناسایی و دستگیر 
شد. او در همان نخستین مراحل بازجویی، پرده از راز جنایت 
برداشت و بی آنکه بداند زن جوان زنده مانده است به تشریح 

جزئیات ماجرا پرداخت.
  پسر جوان افغان با نام ولی، از زندان به شعبه چهارم دادگاه 
کیفری تهران منتقل شد و ازسوی قاضی اصغر عبداللهی، 
ریاست دادگاه و با حضور قاضی کیخواه، مستشار، پای میز 
محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان، متن 
کیفرخواســت را خواند آنگاه اولیای دم درخواست قصاص 
متهم را مطرح کردند و سپس جمیله )زن نجات یافته( که 
در جلسه دادگاه حضور داشت به طرح شکایت از پسر جوان 
پرداخت. در ادامه متهم پای میز محاکمه ایستاد تا به سواالت 

رییس دادگاه پاسخ دهد.
چه شــد که تصمیم گرفتی این زن و مرد را به قتل 

برسانی؟
چند وقتی بود که می دیدم دوستانم به خانه این زن و مرد 
شیطان صفت می روند. آنجا خانه فســاد بود برای همین 
تصمیم گرفتم برای اطمینان از موضــوع، اول به خانه آنها 

بروم.

50هزار تومان دادم وداخل اتاقی رفتم که دیدم زن عریانی 
نشسته اســت. از او فاصله گرفتم وخیلی زود بیرون رفتم 
وخودم را به کرج رساندم. بعد هم چکشی خریدم و این بار با 

دوستم به خانه مورد نظر رفتیم.
 چکش را داخل ســاک به اتــاق خواب بردم و از دوســتم 
خواستم آهنگ گوشی اش را زیاد کند تا صدای فریاد این 

زن بیرون نیاید.
همچنین خواستم به بهانه ای سر مرد شیطان صفت را گرم 
کند. وقتی داخل اتاق شدم با چکش چند ضربه به سر زن 
زدم و از اتاق بیرون آمدم. بعد هم با همان چکش ضربه هایی 
به سرمرد جوان زدم و با دوستم از خانه بیرون آمدیم. من به 
افغانستان رفتم و ازدواج کردم. اما وقتی با زنم بعد از هفت ماه 
وارد ایران شدیم پلیس مرا دستگیر کرد و همسرم که از این 

اتفاق ترسیده بود فرزندم را سقط کرد.
چرا سعی نکردی به پلیس خبر بدهی وخودت وارد 

ماجرا شدی؟
نمی دانم. آن قدر ناراحــت وعصبانی بودم وخونم به جوش 
آمده بود که تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم. آنها 

مهدورالدم بودند.
شغلت قبال چه بود؟

بنا بودم.
سابقه کیفری داری؟

نه، هرگز! من همیشه سعی کردم درست زندگی کنم.
از اینکه این مرد را کشتی پشیمان هستی؟

از اینکه صبر نکردم و به پلیس خبر ندادم وخودم مستقیم 
وارد شدم پشیمانم. اما از اینکه یک موجود شیطان صفت را 

ازبین بردم اصال پشیمان نیستم.
پس از اظهارات این متهم، زن جوان نجات یافته به قضات 
گفت: من دارای شوهر و یک پسر 18 ساله هستم.من اشتباه 
کردم اما قبول دارم که آن روز این پسر جوان وارد اتاق شد و 

با من رابطه برقرار نکرد وچند ضربه به سرم زد...
مرد کشته شــده هم یکی از دوستان تلگرامی ام بود و باهم 
کار می کردیم. شوهرم نمی دانست که من چه کاری انجام 
می دهم. او فکر می کرد من پرســتار یک پیرمرد و پیرزن 

هستم!
پــس از پایان جلســه رســیدگی بــه پرونــده، قضات 
 وارد شور شــده و قراراست به زودی حکمشــان را صادر 

کنند.

رییس جمعیت هالل احمر دزفول با بیان اینکه با گذشت 10 
روز از حادثه دز، عملیات جســت وجوی دو گردشگر مفقود  
همچنان ادامه دارد، گفت: زنده بودن این دو گردشگر بعید به 
نظر می رسد. عبدالعظیم رضایی در خصوص آخرین وضعیت 
عملیات جست وجوی این دو گردشــگر اظهار کرد: پس از 
کشف جسد یکی از گردشگران این حادثه در منطقه اشکفت 
بلنده رودخانه دز در روز پنجشــنبه )5 مردادماه(، احتمال 
وجود دو گردشگر دیگر در همین منطقه قوت گرفت. بنابراین 
اکیپ های هالل احمر، نیروهای محلی و اکیپ های امداد و 
نجات و غواصان آتش نشانی دزفول پایش و جست وجوی خود 
را در محدوده بین پایین دســت منطقه چال کندی و پارک 
دولت متمرکز کردند. وی ادامه داد: البته غواصان آتش نشانی 
همچنان در منطقه چال کندی در جست وجوی گردشگران 
مفقود به آب می زنند. جمعه شــب نیروهای محلی امداد و 
نجات تا حدود ســاعت 3 بامداد روز شنبه در منطقه گشت 
شبانه داشتند و از صبح شنبه نیز مجددا عملیات جست وجو 
آغاز شــد.رییس جمعیت هالل احمر دزفول عنوان کرد: به 
جرأت می توان گفت که هیچ نقطه ای از منطقه چال کندی 
اعم از کوه ها، دره ها و غارها نمانده است که اکیپ های امداد 
و نجات و نیروهای محلی برای جســت وجوی گردشگران 
مفقود پایش و رصد نکرده باشند. رضایی ادامه داد: با توجه 
به باال آمدن جسد تورلیدر حادثه دز روی آب رودخانه در روز 
پنج شنبه هفته گذشــته، چنین احتمالی برای دو گردشگر 
مفقود دیگر نیز وجود دارد و با توجه به این اتفاق، زنده بودن 
این دو گردشگر بعید به نظر می رســد. در هر حال عملیات 
جســت وجوی مفقودان ادامه دارد و آتش نشــانی دزفول و 

نیروهای محلی و هالل احمر پای کار هستند.

تایید حکم قصاص قاتل 
محیط بانان هرمزگانی

رییس کل دادگســتری هرمزگان گفت: حکم قصاص قاتل 
محیط بانــان پس از صــدور حکــم در دادگاه کیفری یک 
هرمزگان و سپری شدن مراحل قانونی در دیوان عالی کشور 

به تایید نهایی رسید و جهت اجرا ارسال شد.
حجت االســالم محمدصادق اکبری در تشــریح جزئیات 
این پرونده اظهار داشت: ســوم تیرماه 1395دو محیط بان 
هرمزگانی، پرویز هرمزی و محمد دهقانی هنگام گشت زنی 
درمنطقه حفاظت شده گنو، به ضرب گلوله یکی از شکارچیان 
غیرمجاز به قتل رســیدند. حجت االســالم اکبری گفت: 
سرانجام رای صادره در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد 
تایید قرار گرفت و پس از قطعی شدن حکم قصاص، پرونده 
جهت اجرا به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 
و انقالب بندرعباس ارســال شــد تا حکم صادره درصورت 

درخواست اولیای دم اجرا شود.

رییس جمعیت هالل احمر دزفول:

 زنده بودن ۲ گردشگر مفقود دز 
بعید است

حوادث  ایران

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان مرکزی 
 از آزار جنســی و به کما رفتن دختر5 ســاله در ساوه 

خبر داد.
عبدالکریم یادگاری معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان مرکزی، از آزار جنسی و به کما رفتن یک کودک 
در ساوه خبر داد و گفت: این دختر بچه 5 ساله ساوه ای 
فعال در کماست.یادگاری با اشــاره به اینکه این مورد 
در ســاوه اتفاق افتاده افزود: دختر بچه توســط فردی 
که هویتش هنوز مشــخص نیســت مورد آزار جنسی 
 قرار می گیــرد و بعد از این آزار، ســر کــودک ضربه 

می خورد.
وی اضافه کرد : دختر بچه ساوه ای بعد از ضربه به سرش 
با علت ضربه مغزی به بیمارستان منتقل شده و فعال در 

کما به سر می برد.

دختر ۵ ساله در کما

فرمانده انتظامی مشهد گفت: به دنبال درگیری هایی 
که چند جوان از روزهای پیش داشــته اند، روز شنبه 
طرف های مقابل اقدام به تیراندازی با وینچستر در بلوار 

امامیه مشهد می کنند.
ســرهنگ محمد بوســتاني گفت: گویا چند جوان از 
روزهای پیــش درگیری هایی را داشــته انــد که در 
نهایت طرف های مقابل این فرد را شناســایی کرده و 
در بلوار امامیه مشهد به ســمت ماشین آنان با اسلحه 
وینچستر)ساچمه زن( تیراندازی می کنند. وی افزود: 
یک نفر از افرادی که مورد تیراندازی قرار گرفته، زخمی 

شد و به بیمارستان انتقال یافت.
 بوســتاني گفت: افــرادی که اقــدام بــه تیراندازی 
کرده اند شناســایی شده و قطعا دســتگیر می شوند. 
وی اضافه کرد: افراد باید مشــکالت خــود را از طریق 
مراجع قانونی حل کنند زیرا این گونه اقدامات شخصی 
 مصداق جرم و شــرارت بوده و عواقب سنگینی در پی 

دارد.
شــهرام طاهرزاده، رییس اداره حوادث مشهد، از فوت 
مصدوم حادثه تیراندازی با وینچستر در مشهد خبر داد: 
این حادثه به اورژانس ساعت 21:05 دقیقه اعالم شده 
که بالفاصله نیروها در محل حضور پیدا کرده و مصدوم 
را به بیمارستان مهرگان مشهد منتقل کرده اند. باوجود 
تالش های کادر پزشکی، متاســفانه مصدوم به دلیل 

شدت جراحات وارده فوت شد.

 تیراندازی با وینچستر 
در مشهد

تایید ادعای قاتل توسط زن شوهرداری که درخانه فساد کار می کرد؛

قاتل:دوست این زن راکشتم چون مهدورالدم بود

معروف ترین خواننده جنوب کشور درگذشت 
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آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

4/538 مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در 
اجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده 3 قانون 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود 
تا شخصی یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139660302019000108 - 1396/3/16 خانم ســمیه هارونی 
کمیتکی فرزند غالمحسین تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک 
شماره 547 فرعی از 78 اصلی واقع در صحرای پوده بخش ثبتی دهاقان به مساحت 
1189/60 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود حقیقی )مالک رسمی(

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 96/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/05/09

م الف: 96/111 یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان 
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352404700 شــماره پرونــده:  /239
9509980352400746 شماره بایگانی شــعبه: 950921 خواهان رسول قضاوی 
دادخواستی به طرفیت خوانده بهزاد حبیبی به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 
شهرستان   اصفهان واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزاطاهر مجتمع قضائی امــور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالســه 
950921 ح 24 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/07/12 و ساعت 11/30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 13391 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )181 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352404541 شــماره پرونــده:  /240
9609980352400016 شــماره بایگانی شــعبه: 960017 خواهان علی آداودی 
جلفائی دادخواستی به طرفیت خوانده معصومه عباسی و سید حسن طهماسبی و اعظم 
محمدی به خواسته دستور موقت و مطالبه خســارت دادرسی و الزام به ایفای تعهد 
)مالی( مبنی بر ابطال قرارداد )مالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 
بازرگانی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالسه 
9609980352400016 ح 24 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/07/10 
و ساعت 10 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده سید حسن 
طهماسبی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 13393 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )197 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352404713 شــماره پرونــده:  /241
9609980352400360 شــماره بایگانی شــعبه: 960405 خواهان امید پوالدوند 
دادخواســتی به طرفیت خوانده محســن امینی و هدایت ا... صادقی نــژاد و فرزاد 
خوشنویسان و احمدرضا معینی و احمد رضا پوالدوند و بدرالسادات سادات هرچگانی 
و محمرضا توافقی و حسین سادات و آزاده پوالدوند و الهام پوالدوند و مجید تورجی 
زاده و حبیب خوشنویسان و شرکت اســتیل فرم نقش جهان و نیره صفائی نایینی و 
بهزاد خوشنویسان و غالمرضا آقاسی به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی 
) مالی( و الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور 
تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع 
و به کالســه 9609980352400360 ح 24 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/07/15 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 13393 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/242 در خصوص پرونده کالسه 95-401 ش 51 ح  خواهان داریوش طهماسبی 
بلداجی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت  بهرام طاهری تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/7/1  ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشــت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13314 شعبه 51 
 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره سه(

 )113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100354502401 شــماره پرونــده:  /243
9609980360500308 شــماره بایگانی شعبه: 960501 شــاکی شهال بهرامی 
فرزند علی حسین شکایتی علیه فاطمه لوایی دائر بر افترا تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و به 
کالسه 960501 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/7/1 و ساعت 10 تعیین 
شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محل 
طبع و نشر می شــود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
 اتخاذ خواهد نمــود. م الف: 13426 شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان

 )119 جزایی سابق()156 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100361703907 شــماره پرونــده:  /244
9609980361700359 شــماره بایگانی شــعبه: 960407 خواهان آقای  حمید 

ترابی دادخواســتی به طرفیت خوانــدگان حمیدرضا ســلیمانی و مهدی طریقتی 
عبدالکافی و ابراهیم ربیعی به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی نســبت به قرار 
تامین خواســته 940866 ش 28 تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 960407 ح 28  ثبت 
گردیده که در جریان دادرسی وقت رســیدگی به تاریخ 96/7/1 ساعت 8:30 صبح 
تعیین گردیده اســت. لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ 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 تاریخ 
و زمان فوق در شــعیه حاضر گردد. در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیری 
 خواهد شــد. م الف: 13405 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)189 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352404753 شــماره پرونــده:  /245
9509980352400734 شماره بایگانی شــعبه: 950909 خواهان اداره کل منابع 
طبیعی اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد مصور و مصطفی صابری به 
خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان کنارگذر 
اتوبان شــهید خرازی حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالسه 950909 ح 24 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/07/15 و ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان دادخواســت پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 13400 
 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی امور تجــاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان

 )188 کلمه، دو کادر(
مزایده 

5/232  شــماره صورتمجلــس: 960900362300079 شــماره پرونــده: 
9209983623100643 شــماره بایگانی شــعبه: 950381 اجــرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 
950381 مدنی که موجب آن شــرکت فرش تابان مهر و ســید رضا حسینی فرزند 
علی اکبر و حمیدرضا عباســپور فرزند احمد محکومند به پرداخــت تضامنی مبلغ 
150/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته به انضمام هزینه  دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های مربوطه در حق محکوم له بانک 
سینا با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده است 
فلذا پالک ثبتی 1/13900 متعلق به خانم زهرا السیبی شــیرازانی را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رســاند: تمامی یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک ثبتی 1/13900 به نشــانی اردســتان میدان مدرس خ شهید رجایی 
کوچه موج شرقی پالک 4 ششــدانگ پالک مذکور در دو طبقه با اسکلت دیوار آجر 
باربر و سقف آجری و آهن بنا شده دارای سیســتم گرمایش بخاری گازی و سیستم 
ســرمایش کولرآبی دربهای داخلی از نوع چوبی و کف بدنه  آشپزخانه از سرامیک و 
کابینت فلزی می باشد نمای خارجی ســاختمان در ضلع شمال و شرق آجرنما  و در 
ضلع غربی سیمان ســیاه و نمای حیاط آجرنما و کف حیاط موزائیک و سنگ دارای 
اشتراک آب برق و گاز مشــترک به مبلغ 1/659/690/000 ریال می باشد با توجه 
به جمیع موارد مذکور ارزش یک دانگ مورد مزایــده به مبلغ 276/615/000 ریال 

میگردد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند.ملک فوق به شخصی 
واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی 
المجلس  به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک 
ماه ار تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال  را نپردازد سپرده 
او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/05/25 
روز چهارشنبه ســاعت 10 صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان م الف: 192 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

اردستان/قدیم )335 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/230  غالمرضا یزدانی اردســتانی دارای شناســنامه شــماره 7048 به شــرح 
دادخواست به کالسه  202/96 ش 1   از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه یزدانی اردســتانی به شناســنامه 
4613 در تاریخ 96/4/22 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1 پســر و 3 دختر که عبارتند از: 1- غالمرضا یزدانی 
اردستانی به شــماره شناســنامه 7048 متولد 39/6/11 صادره از اردستان )فرزند 
متوفی( 2- منیژه یزدانی اردستانی به شماره شناســنامه 16 متولد 31/1/1 صادره 
از اردستان )فرزند متوفی( 3- معصومه یزدانی اردستانی به شماره شناسنامه 7600 
متولــد 49/6/20 صادره از اردســتان )فرزند متوفی( 4- جمیله یزدانی اردســتانی 
به شماره شناســنامه 35 متولد 28/1/15 صادره از اردســتان )فرزند متوفی(. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 186 شعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان اردســتان )مجتمع شماره یک(

)178 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره  شناســنامه  دارای  اردســتانی  خلیلــی  امیــن  ســید    5 /231 
9- 371072-001 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  208/96 ش 2   از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
ســید احمدعلی خلیلی اردســتانی به شناســنامه 7058 در تاریــخ 1395/11/6 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
 اســت به یک پســر به یک پســر به نام ســید امین خلیلی اردســتانی به ش. م

  9-371072-001 و الغیر . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 190 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان اردستان 

)125 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/209 شماره صادره: 1396/09/388271 - 1396/4/19 نظر به اینکه آقای فتح اله 
منصف برابر نامه وارده بشماره 960918711323808 - 96/2/20 درخواست صدور 
سند مالکیت سهم االرث خود از پالک ثبتی 1140 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش یک 
ثبتی شهرضا متعلق به مورث وی، مرحومه خانم قاپور را نموده و اعالم داشته دفترچه 
سند مالکیت مذکور نزد خانم فرخنده منصف احد از وارث می باشد لذا به موجب تبصره 
3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت 
ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی 
مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می 
باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این اداره ارائه و یا نسبت 
به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت ده روز 
از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت وارث طبق مقررات صادر 
و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. م الف: 394 اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرضا )184 کلمه، دو کادر(
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در هیئت کوهنوردی، حاشیه های زیادی وجود دارد
محمد سلطان حسینی ،مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به اینکه ۴ سال 
است در اداره کل هستم، گفت: متاسفانه حاشیه های زیادی در هیئت کوهنوردی وجود 
دارد که باید این حاشیه ها قطع شود و حاشیه هایی که به این رشته ضربه می زند را کم کنید.

بانوی المپین اصفهانی به مسـابقه فینال فینالیسـت های تیراندازی 
که بـه میزبانـی هنـد برگـزار می شـود، 
دعـوت شـد.با اعـام فدراسـیون 
جهانی تیراندازی، سـه ورزشـکار 
فینـال  مسـابقه  بـه  ایرانـی 
فینالیسـت ها دعوت شـدند که 
نام بانـوی تیرانـداز اصفهانی نیز 
در ایـن لیسـت دیـده می شـود.

گلنـوش سـبقت الهی کـه سـابقه 
شـرکت در المپیـک 2016 ریـو را 
دارد، در آبـان ماه سـال جـاری برای شـرکت در ایـن رویـداد، راهی 
هند خواهد شد.سـبقت الهی که طی سـه سـال گذشـته پـای ثابت 
اردوهای تیم ملـی در اسـلحه تپانچه بوده، به واسـطه رکـورد باال به 
این مسـابقات دعوت  شـده اسـت.آرمینا صادقیـان در تفنـگ بادی 
10 متـر و وحید گل خنـدان در اسـلحه تپانچـه ، دو نماینـده دیگر 
دعوت شـده ایـران بـه ایـن رقابت هـا هسـتند.رقابت های فینـال 
فینالیسـت ها بـه میزبانی کشـور هنـد برگـزار می شـود کـه در هر 

مـاده 8 تیرانـداز شـرکت خواهنـد داشـت.

برایشرکتدرمسابقهفینالفینالیستها؛

بانوی المپین اصفهانی راهی هند 
نقلقولروزمی شود

مدیرعاملباشگاهذوبآهن:

 قطعا در وزنه برداری
 تیم داری نمی کنیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد تصمیم این باشگاه 
برای عدم تیم داری در رشــته وزنه برداری با وجود سه 
قهرمانی متوالی این تیم در لیگ برتــر، اظهار کرد: بنا 
به تصمیم هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن امسال قصد 

تیمداری در رشته وزنه برداری را نداریم.
سعید آذری در پاســخ به این سوال که تیم وزنه برداری 
ذوب آهن موفق به کســب ســهمیه حضــور در جام 
باشگاه های آسیا شده و سه قهرمانی لیگ به دست آورده 
و حیف است باشگاه ذوب آهن از این تیم حمایت نکند، 
بیان کرد: نه حیف نیســت. این تیم را باشگاه ذوب آهن 
قهرمان کرده و فدراســیون وزنه برداری هم از این تیم 
حمایت نکرده است. اسپانسر دیگری باید برای حمایت 
از این تیم وارد شــود.مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در 
مورد اینکه رییس هیئت وزنه برداری استان اصفهان هم 
هست و باید بیشــتر از اینها از نماینده اصفهان در لیگ 
وزنه برداری حمایت کند، گفت: من سه سال از این تیم 
حمایت کردم. فدراســیون های ورزشی در کشور ایجاد 
شده اند تا به باشگاه ها کمک کنند و از باشگاه ها انتظار 

تیم داری نیست.
وی اضافه کرد: از فدراسیون وزنه برداری سوال کنید در 
سه سالی که باشگاه ذوب آهن از نماینده استان اصفهان 
در لیگ حمایت کرد، چه حمایتی از باشــگاه ذوب آهن 
انجام داده است؟ فدراســیون وزنه برداری حتی حاضر 
نشــد چهار صفحه 2۵ کیلوگرمی در اختیار باشــگاه 
 ذوب آهن قرار دهد؛ ما کــه نمی توانیم به تنهایی هزینه 
کنیم. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اظهار کرد: یکی از 
دالیل عدم تیم داری باشگاه ذوب آهن در وزنه برداری، 
حمایت نکردن فدراسیون وزنه برداری از باشگاه ذوب آهن 
اســت و دلیل دیگر نیز مشــکات اقتصادی است و به 
همین خاطر هم در حال حاضر قصد فعالیت در رشــته 
وزنه برداری را نداریم.آذری در پاسخ به این سوال که چرا 
بسیاری از باشگاه ها تنها در رشته فوتبال تمایل به هزینه 
کردن دارند، گفت: نمی دانم چرا! این سوال را باید از مردم 

بپرسید که چرا به رشته فوتبال عاقه مند هستند.
وی در مورد اینکه در میان رشته های ورزشی که تحت 
پوشش باشگاه ذوب آهن هستند تنها وزنه برداری سهمیه 
حضور در جام باشگاه های آسیا را کسب کرده، بیان کرد: 
جوری می گویید برای باشگاه کسب سهمیه کرده که انگار 
این کار را کسی دیگر انجام داده و امتیاز آن را به باشگاه 
ذوب آهن داده است. من مدیرعامل باشگاه هستم و این 

سهمیه را هم خودم برای باشگاه کسب کرده ام.

آبی پوشان تهران در آغاز هفدهمین دوره از لیگ برتر در آبادان به مصاف 
صنعت نفت رفتند که این دیدار در نهایت با برتری تیم میزبان به پایان 
رسید. ســید مهدی رحمتی کاپیتان و دروازه بان این تیم در این بازی 

برای یکصد و هفتادمین بار پیراهن استقال در لیگ برتر را بر تن کرد.
در حال حاضر وحید طالب لو با انجام 1۷1 بازی برای استقال در همه 
ادوار لیگ برتر در جمع همه دروازه بان های اســتقال در رده اول قرار 
دارد و سید مهدی رحمتی با انجام یکصد و هفتادمین بازی به فاصله یک 
دیدار با طالب لو رسید. رحمتی با حضور در چارچوب دروازه استقال 
در هفته دوم می تواند از این نظر در کنــار وحید طالب لو قرار گیرد و با 
توجه به شرایطی که او دارد، پیش بینی عبور رحمتی از طالب لو در این 

جدول کار سختی نیست. 

کمتر از یک ماه پیش بود که مدیرعامل گسترش فوالد با حضور در دفتر 
باشگاه سپاهان ضمن دیدار با همتای سپاهانی خود تفاهم نامه ای هم با 
طرف اصفهانی منعقد کرد. اگرچه تفاهم نامه مربوط به همکاری 2 باشگاه در 
فوتبال پایه بود، اما به شکلی غیرمستقیم این اطمینان خاطر را به هواداران 
سپاهان داد که به واسطه روابط حسنه طرفین احتماال مشکلی بابت انتقال 
سعید آقایی به جمع طایی پوشان پیش نخواهد آمد؛ اما درست در آستانه 
شروع فصل جدید حرف و حدیث ها درباره آقایی شدت گرفت و خبر رسید 
که گسترش فوالد پس از عدم وصول چک یک ونیم میلیاردی خود از بازیکن 
سابقش به کمیته انضباطی شکایت برده است تا یک بار دیگر به این احتمال 
دامن زده شود که مدافع ملی پوش سپاهان به خاطر چکی که نزد باشگاه 

تبریزی دارد در هفته های آتی از همراهی تیمش محروم شود.

رحمتی در یک قدمی 
طالب لو

ماجرای بازیکن سپاهان 
ادامه دارد

خبرروز

والیبال در کاشان یکی از رشته های ورزشی پرطرفدار است 
که امیر غفور بازیکن ملی پوش تیم ملی از همین دیار به تیم 
ملی پیوست، اما این روزها این ورزش در دیار سهراب روزگار 

متفاوتی را سپری می کند.
کاشــانی ها که اولین حضور خود در لیگ برتر والیبال را در 
سال 92 -93  با تیم باریج اســانس تجربه کردند، افتخارات 
خوبی را به نام خود ثبت کردند؛ اما بعد از این ســال والیبال 
کاشان روزهای کم فروغی را پشت سر گذاشته است تا اینکه 
این روز ها اخباری مبنی بر حضور مجدد کاشان در لیگ برتر 
والیبال به گوش می رسد و خبری که با وجود سابقه درخشان 
والیبال کاشــان، چندان دور از انتظار به نظر نمی رسد.تیم 
باریج اسانس و فرش محتشم، امســال قرار است به عنوان 
نماینده های کاشــان در لیگ برتر حضور داشته باشند، اما 
زمانی که موضوع را از مســئوالن هیئت والیبال شهرستان 
پیگیری کردیم، مشــخص شــد این خبر هنــوز به صورت 
رسمی و قطعی نبوده و بر اســاس شنیده هاست.چیزی که 
مشخص است تیم باریج اســانس کاشان به دلیل عدم اعام 
انحال و فقط کناره گیری از لیگ برتر، امتیاز حضور مجدد را 
داراست؛ اما در مورد تیم فرش محتشم شرایط متفاوت است 

و به دلیل عدم توانایی مالی دو تیم از تیم های حاضر در لیگ 
برتر، احتمال جایگزینی فرش محتشــم وجود دارد.با توجه 
به اعام فدراســیون والیبال و مهلت اعام شده برای تعیین 
تکلیف تیم ها، همچنان نمی توان نظــر قطعی در این مورد 
ارائه داد و باید منتظر برگزاری جلسه شورای لیگ که با اعام 

فدراسیون روز 31 مرداد برگزار می شود، بود.
حضورماندرلیگبرتردرحدحرفاست

در همین رابطه فاطمه حســیبی، مدیرعامل باشگاه باریج 
اسانس کاشان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: حضورمان 
در لیگ برتر والیبال هنوز در حد صحبت و مراحل مقدماتی 
اســت و اتفاق خاصی نیفتاده و این موضــوع در حد فرضیه 
است؛ بایستی ابتدا در هیئت مدیره این موضوع مطرح شود 
که تا این لحظه هیئت مدیره در این رابطه به اجماع نرسیده 
و تمامی مسائل مطرح شده در فضای مجازی در حد حرف 

و شایعه است.
وی افزود: از آنجا که باشــگاه باریج اســانس در ســال های 
اخیر روی رده های ســنی پایه برنامه ریزی ویژه ای داشــته 
اســت و با توجه به این نکته که آکادمی باشگاه برای تربیت 
والیبالیست ها تشکیل شــده، از همین رو معتقدم یک سال 

دیگر باید صبر کرد تا اوضاع به همین منوال طی شود.
مدیرعامل باشگاه باریج اســانس کاشان بیان کرد: سیاست 
اصلی باشگاه توجه به زیرساخت ها و آموزش ورزش والیبال 
در رده سنی پایه و ورزش قهرمانی است که خوشبختانه در 
این 3 سال به موفقیت های چشمگیری نائل آمدیم و از همین 
رو شاهد حضور چندین بازیکن باشــگاه در بخش دختران 
و پســران به عنوان نمایندگان شهرســتان کاشان در جمع 

ملی پوشان هستیم که این خود باعث افتخار است.
یکسالدیگرمیتوانیمبابازیکنانمستعدبومیدر

لیگبرترحضورداشتهباشیم
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
معتقــدم اگــر یک ســال 
دیگر صبر کنیــم، با همین 
بازیکنــان آکادمــی باریج 
اســانس و بازیکنان مستعد 
این ســرزمین می توانیم در 
لیگ برتر حاضر شویم، اما در 
نهایت بنده در این خصوص 
تنها یــک رای دارم و اعضای 
هیئت مدیره تصمیم گیرنده 
نهایی هستند.حســیبی در 
پایان تاکید داشت: از تمامی 
هواداران باشگاه باریج اسانس 
که در این مدت پیگیر حضور 
ما در لیگ برتر بودند، تشکر 
و قدردانی می کنــم و از آنها 
می خواهــم تنهــا از درگاه 

رسمی باشگاه، پیگیر اخبار  موثق بوده و به شایعات توجهی 
نکنند؛ به طور یقین باشگاه باریج اسانس با یک برنامه ریزی 
منســجم و هدف دار، به دنبال ایجاد فضایی سالم و شاداب 
در سطح کشــور خواهد بود.همچنین مسئوالن تیم فرش 
محتشم در گفت وگوی کوتاه با خبرنگار فارس تاکید داشتند 
که حضور این تیم در لیگ برتر والیبــال فعا در حد حرف 
بوده و در صورتی که باشگاه باریج اســانس تصمیمی برای 
شــرکت در لیگ برتر داشــته باشــد، فرش محتشم از این 
اقدام خودداری می کند.طبق صحبت های دو باشگاه فرش 
محتشم کاشــان و باریج اســانس کاشــان احتمال حضور 
یک تیم از ایــن خطه در لیــگ برتر والیبال وجــود دارد و 
بدین ترتیب ورزش دوســتان اصفهانی می توانند خوشحال 
 باشــند که در لیگ برتــر والیبال هم نماینــده ای خواهند 

داشت.

مجور بازی هافبک استقال صادر شد و این بازیکن می تواند 
برای آبی پوشان به میدان برود.

مجتبی جباری، هافبک سابق استقال که مدتی در لیگ قطر 
بازی می کرد در نقل و انتقاالت تابســتانی بار دیگر به جمع 
آبی پوشان اضافه شــد. ظاهرا جباری از این هفته می تواند 
برای استقال به میدان برود و مشکل ITC این بازیکن حل 

شده است.
08

منصوریان روز شــنبه در تمرین ریکاوری استقالی ها برای 
جباروف تمرینات جداگانه ای در نظر گرفت تا عقب ماندگی 
بدنی این بازیکن سریع تر جبران شــود . میک مک درموت 
بدنساز آبی ها پس از جلسه ای کوتاه با منصوریان در ابتدای 
تمرین، جباروف را در بخش پایانی از سایر بازیکنان جدا کرد 
تا این بازیکن زیر نظر مربی ایرلندی به تمرینات اختصاصی 

بپردازد.

مصدومیت همسترینگ سید جال حســینی هنوز بهبود 
پیدا نکرده و به همیــن دلیل احتمال اینکــه او در بازی با 
تراکتورســازی به میدان برود، خیلی کم اســت. کاپیتان 
پرســپولیس با وجود مصدومیتش در لیست 18 نفره بازی 
با فوالد قرار داشــت، اما دلیل حضور او به مســائل روحی و 
روانی برمی گشت. برای همین ممکن است به خواسته برانکو 

سید جال در تبریز هم سرخپوشان را همراهی کند  .

»مک درموت« مامور آماده سازی جباروفسید جالل به بازی با تراکتورمی رسد؟ مجوز بازی جباری صادر شد

بـا گذشـت حـدود بیسـت روز از مسـابقات دوومیدانـی قهرمانـی 
آسـیا، پـاداش مـدال آوران هنـوز پرداخـت 

نشـده اسـت.
کاروان دوومیدانی ایران در بیسـت 
و دومیـن دوره از مسـابقات 
قهرمانـی بزرگسـاالن آسـیا بـا 
کسـب چهـار مـدال طـا و یک 
برنز به کار خـود خاتمه داد.طبق 
صحبت هـای قبلی  مجیـد کیهانی 
رییـس فدراسـیون دوومیدانی برای 
نفـرات  اول آسـیا ۵0 میلیـون و نفـر سـوم 
20 میلیـون تومـان پـاداش در نظـر گرفتـه شـد کـه مسـئوالن 
فدراسـیون قـول داده بودنـد ایـن مبالـغ را طـی یـک مراسـم که 
اسپانسـر فدراسـیون برگزار می کند به ملی پوشـان پرداخت کند؛ 
البته قرار بـود برای چهار مـدال آور که سـهمیه مسـابقات جهانی 
را هم کسـب کردند چنـد روز قبـل از ایـن رقابت هامراسـم بدرقه 
گرفتـه شـود و دوومیدانـی کاران در همین مراسـم پـاداش خود را 
دریافـت کننـد، امـا  باوجـود اینکـه ملی پوشـان سـه شـنبه عازم 
لندن می شـوند هنوز خبری از برگزاری این مراسـم نشـده اسـت.

بـه نظـر می رسـد مشـکات مالـی فدراسـیون دلیـل اصلـی ایـن 
موضوع  باشـد. باید دید تقدیر از ملی پوشـان مـدال آور دوومیدانی 

چـه زمانی برگـزار خواهد شـد.

مراسمتقدیرازمدالآوراندوومیدانیرویهوارفت؟

بدقولی به شیوه فدراسیون 
دوومیدانی

در اردوی اوکراین در پرسپولیس بود که شایعه شد گادوین منشا 
از اینکه فرشاد احمدزاده به او پاس نمی دهد 
شدیدا ناراحت شــده و برانکو به تمام 
هافبک های تیمش دســتور داده 
که باید مهاجم جدیدشان را در 
موقعیت گلزنــی قرار دهند. آن 
زمان خبری از مهدی طارمی در 
تمرینات پرسپولیس نبود و حاال 
که آقای گل لیگ دوبــاره به این 
تیم برگشته، این نگرانی وجود دارد 
که منشــا به مانند طارمی صاحب موقعیت 
گلزنی نشود. نکته ای که پیشکسوت پرسپولیس هم به آن اشاره 
کرده اســت. مرتضی فنونی زاده به خبرگــزاری مهر گفته:» اگر 
بازیکنان پرسپولیس کمی خویشتن داری کنند و به همان اندازه 
که به طارمی پاس می دهند به منشا پاس بدهند باعث خواهد شد 
این بازیکن هم اعتماد به نفس الزم را پیدا کند و برای پرسپولیس 

گلزنی کند.«

 در میان طرفداران بارســلونا قطعا کمتر کســی پیدا می شود که 
راضی به رفتن نیمار از این باشــگاه باشــد، 
اما مطمئنا مادریدی هــا از این ماجرا 
استقبال می کنند. سرخیو راموس 
مدافع قدیمی رئال رسما به این 
مسئله اعتراف کرده است. او که 
در یک بازی دوستانه در آمریکا 
با نتیجه 3 بر دو مغلوب بارسلونا 
شد در این باره به خبرنگاران گفت: 
» مشخصا من نباید در این خصوص 
حرف بزنم اما قلبا دوســت دارم نیمار برود، 

یک مشکل کمتر، بهتر.«
مدتی است که شــایعه رفتن نیمار از بارســا به پاریسن ژرمن به 
گوش می رســد؛ البته برخی معتقدند این موضوع دیگر فقط یک 
 شایعه نیســت و فوق ســتاره برزیلی  همین روزها راهی پاریس 

خواهد شد.

فنونیزاده:

به منشا هم پاس بدهید

اعترافراموس؛

دوست دارم نیمار از بارسا برود

فرشمحتشموباریجاسناسدردوراهیحضوروعدمحضور؛

والیبال کاشان در لیگ برتر تیم دار می  شود 

حاشیهروز

توصیهروز

اعترافروز

حضورماندرلیگ
برتروالیبالهنوز
درحدصحبتو
مراحلمقدماتی

استواتفاق
خاصینیفتادهو

اینموضوعدرحد
فرضیهاست

مراسم تجلیل از حمید رضا سجادی فر، قهرمان جودوی کارگران جهان 
در کشور لتونی، در محل باشگاه کارگران استان اصفهان برگزار شد. این 
مراسم با حضور جناب مهندس نیرومند، مدیر کل محترم تعاون ،کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان، شیرانی رییس محترم هیئت و اداره امور 
ورزش کارگران استان اصفهان، حمید عصار زادگان شهردار ناحیه یک 
اصفهان و رییس هیئت جودوی استان، بروشان دبیر محترم خانه کارگر 
استان اصفهان و منتخب شورای کانشهر اصفهان برگزار شد.مهندس 
نیرومند ضمن تجلیل و تشکر از روند رو به رشد ورزش کارگران استان 
اصفهان اظهار داشت: جامعه کارگری استان اصفهان با جمعیتی بالغ 
بریک میلیون و یکصد هزار نفر، بزرگ ترین جامعه کارگری کشور را در 
بر دارد وامکانات ورزش کارگری برای این جمعیت به اندازه کافی نیست. 
این در حالی است که توجه به ورزش و افزایش فعالیت های ورزشی در 
کارخانجات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری از بیماری های 
محیط کار و افزایش سامت جسمی و روحی کارگران به شمار می رود.

مهندس نیرومند افزود: چه حســی باالتر از اینکه امروز کارگر ایرانی 
بداند نقش او به عنوان یک الگوی مولد، فراتر از مرزهای میهن اسامی 
است. می تواند با اقتدار و الگو پذیری از بزرگان ورزش، بهترین تبلیغ 
و نماینده فرهنگ ایرانی و اسامی در سطح جامعه باشد. وی در پایان 
سخنان خود ابراز امید واری کرد که هیئت و اداره امور ورزش کارگران 
استان اصفهان با ایجاد شور و انگیزه در میان قشر کارگربتواند موفقیت و 
حاوت افتخارات به دست آمده برای ورزش کارگری استان را دوچندان 

کند.شیرانی، رییس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان 
در این مراسم ضمن تقدیر از کســب عناوین ورزشی به دست آمده در 
مسابقات جهانی لتونی اظهار داشت: ورزشکاران اعزامی استان اصفهان 
به مسابقات جهانی در قسمت تیمی در اوج آمادگی و قدرت به عنوان 
شانس های مسلم کســب عناوین برتر جهان به دلیل عدم رویارویی با 
رژیم اشغالگر قدس از دســت یابی به مدال باز ماندند. عصار زادگان، 
شهردار محترم ناحیه 1 و رییس هیئت جودوی استان نیز ضمن تقدیر و 
تشکر از فعاالن ورزش کارگری استان اصفهان از دغدغه های ورزشکاران 
در خصوص مشکات مادی و معنوی که به دلیل انتخاب ورزش قهرمانی 
با آن روبه رو می شوند سخن گفت و عدم توجه به مشکات مالی و شغلی 
ورزشکاران و عدم پوشش بیمه درمانی ورزشکاران حرفه ای را به عنوان 

موانعی بزرگ بر سر راه ورزش قهرمانی استان و کشور نام برد.

خبر

مراسم تجلیل از قهرمان ارزنده جودوی کارگران جهان و استان اصفهان 
جناب آقای حمید رضا سجادی فر برگزار شد

قاب روز

وضعیت تاسف بار تیم ملی کاراته در لهستان
وضعیت تاسف بار اعزام تیم ملی کاراته به مسابقات جهانی لهستان و استراحت قهرمانان، مقابل 

ایستگاه راه آهن ورشو
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برپایی جشن میالد امام رضا)ع( در اصفهان
علی اصغر شاطوری، شــهردار منطقه 7 شــهرداری اصفهان از برگزاری  جشن بزرگی به 
مناسبت میالد فرخنده حضرت علی بن موسی الرضا)ع( ویژه شهروندان اصفهانی از سوی 

هیئت جوانان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 7 اصفهان خبر داد.

چهرهاخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

برای تبدیل بقاع متبرکه به 
قطب های فرهنگی برنامه ریزی شود 

حســن کامــران، نماینــده مردم  
اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: امامزادگان در شــکل گیری 
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و 
جغرافیایــی نقــش ژئوپلیتیکی 
و فرامنطقه ای دارنــد و باید برای 
تبدیــل ایــن اماکن مقــدس به 
قطب های فرهنگــی برنامه ریزی 

شود.

آیین بهره برداری از پروژه های زیست محیطی درقالب شصت وششمین برنامه های هر هفته چند  افتتاح شهرداری اصفهان

گر
 زر

ی
هد

   م
        

        
  

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان اظهارکرد: کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان به عنوان اولین مرکز چند رسانه ای در شهر، روزانه 

پاسخگوی نیازهای بیش از ۲ هزار نفر از شهروندان است.
سید حمیدرضا میرپویا ادامه داد: در این کتابخانه عالوه بر امانت کتاب، 
بخش سالن مطالعه، سالن دیداری-شنیداری، بخش اینترنت و کتب 
نفیس، با بیش از 7هزار جلد کتاب خطی در خدمت شهروندان اصفهان 

است.
وی با اشاره به اینکه در بخش مرجع کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
حدود ۱۲ هزار جلد کتاب در قالب کتاب های فارســی و التین موجود 
است، اظهارکرد: این کتاب ها شامل کتب فرهنگی، دایره المعارف ها، 
اطلس ها و واژه نامه ها و مواردی برای استفاده دانشجویان است که جهت 

انجام تحقیق و پایان نامه ها مورد استفاده قرارمی گیرد.

مدیر عامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: گوشت با کیفیت و درجه یک مخلوط در بازارهای کوثر 

عرضه می شود.
اصغرکشاورزراد اظهار کرد: سازمان میادین و نظارت ستاد تنظیم بازار 
استان اصفهان، طرح توزیع گوشت با قیمت ۳۲ هزار تومان را در بازارهای 
روز کوثر به اجرا درآوردند. وی افزود: این گوشت مخلوط و بدون دنبه 
است و ۵ الی ۶ هزار تومان نســبت به دیگر فروشگاه ها ارزان تر عرضه 
می شود.کشاورز راد  گفت: در راستای طرح تنظیم بازار این طرح زیر نظر 

کارشناسان دائم پزشکی استان اصفهان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه 7۵۰ الشه گوشت در بازارهای روز کوثر آماده عرضه به 
شهروندان است،  عنوان کرد: طرح توزیع گوشت به صورت دوره ای در 

طول سال در بازارهای روز کوثر اجرا شود.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان:

کتابخانه مرکزی ۱۲ هزار 
جلد کتاب دارد

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

توزیع گوشت درجه یک 
در بازارهای روز کوثر

دیدگاه

 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشور در اصفهان: 

مدیریت جهادی و تفکر انقالبی 
پیش نیاز کار فرهنگی است 

حجت االســالم  احمد شــرفخانی، معاون فرهنگی و 
اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور، صبح 
دیروز در دوره آموزشی تببین چشم اندازهای فرهنگی 
و برنامه های مرتبط با آن که ویژه مدیران مراکز فرهنگی 
و قرآنی بقاع متبرکه شاخص استان اصفهان بود اظهار 
کرد: برای اینکه بتوانیم با تهاجم فرهنگی دشــمنان 
اسالم و انقالب مبارزه کنیم باید نگاه، اعتقادات و اندیشه 
خود را نســبت به مدیریت امور فرهنگی تغییر دهیم و 
با اندیشه، اعتقاد و انقالبی گری برنامه های فرهنگی و 

قرآنی را در جوار بقاع متبرکه برنامه ریزی و اجرا کنیم.
وی افزود: باید با راهبرد عملیاتی در بقاع متبرکه زمینه 
را برای حضور هیئت های مذهبی و فرهنگی، کانون های 
فرهنگی و قرآنی و تمام حزب اللهی در جوار بقاع متبرکه 
مهیا کرد تا با مدیریتی انقالبی و جهادی زمنیه حضور 
و تجمع نیروهــای مردمی و انقالبــی در بقاع متبرکه 
مهیا شود تا با تشــکیل یک جبهه مردمی برای مبارزه 
با تهاجمات فرهنگی دشمنان اسالم و انقالب اسالمی 

برنامه ریزی و جریان سازی کرد.
معــاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه کشــور خاطرنشــان کرد: به گونه ای در بقاع 
متبرکه فعالیت کنید که ساختارهای فرهنگی منطقه با 
محوریت بقاع متبرکه شکل گیرد، همچنین برنامه های 
فرهنگی و قرآنی  کشــور نیز با محوریــت این اماکن 

متبرکه تعریف و اجرایی شود.
حجت االســالم  شــرفخانی ادامه داد: مدیران مراکز 
فرهنگی و قرآنی باید در بقاع متبرکه جهادی عمل کنند 
و تفکر انقالبی گری داشته باشند تا بتوانند با برنامه ریزی 
و هدف گذاری به مقابله با برنامه های تهاجم فرهنگی 

دشمنان اسالم و انقالب برخیزند.
وی در پایان به اجرای طرح هــا و برنامه های فرهنگی 
با محوریت ترویج زندگی به ســبک اســالمی اشاره و 
تصریح کرد: فضا و محیط بقاع متبرکــه را به گونه ای 
طراحی کنید که برای حضور جوانان و نوجوانان و همه 
اقشار جامعه جذابیت داشته باشــد و همه را با اجرای 
برنامه های فرهنگی به این اماکن متبرکه جذب کنید 
و با تولید محتوای فرهنگی به همه حاضران و زائران و 
مجاوران این اماکن خوراک فرهنگی دهید که این امر 
باعث می شود از تهاجم فرهنگی دشمنان و همچنین 
آسیب های اجتماعی در منطقه، جلوگیری و توطئه های 

دشمن خنثی شود.

دکتر جمالی نژاد افــزود: عالوه بر مواردفــوق، آغاز عملیات 
اجرایی تصفیه خانه تکمیلی پساب شاهین شهر با هدف آبیاری 
عرصه های فضای ســبز شمال شــهر اصفهان و تصفیه خانه 
فاضالب کارخانه کمپوست شهر اصفهان با اعتبار و هزینه ای 
بیش از ۲47۰ میلیارد ریال تحقق می یابد و قرارداد جمع آوری 
پساب شهر اصفهان با شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

منعقد شده است.
کاهش 50 درصدی اســتفاده از منابع آب تازه در 

فضای سبز شهری اصفهان
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهــان در این 
مراســم  گفت: حفاظت از محیط زیست رد شهرها و خصوصا 
کالن شــهرها ارتباط نزدیکی بــا شــهرداری دارد، وقتی به 
محیط زیســت شــهر نگاه می کنیم، پارامترهــای مختلفی 
که شهرداری می تواند در آنها تاثیر داشــته باشد زیاد است.

حمیدرضا ظهرابی تصریح کرد: تالش های خوبی در شهرداری 
اصفهان در حوزه رفع چالش آلودگــی هوا صورت گرفت که 
وضعیت این معضل بهتر شــد اما با استاندارد شاخص هوای 
سالم بســیار فاصله داریم. وی تاکید کرد: میزان آب مصرفی 
در فضای ســبز شــهری اصفهان بســیار مورد توجه بوده و 
حذف منابع آب تازه یکی از حرکت های خوب اســت چرا که 
می خواهند در شــهرداری اصفهان برای آبیاری فضای سبز 
شهری از منابع آبی بازیافت اســتفاده کنند.ظهرابی با بیان 
اینکه تغییر در الگوی کشــت و اصالح گونه های مصرفی آب 
برای رشد محصوالت مهم است، ادامه داد: باید قبول کنیم که 
در منطقه ای خشک زندگی می کنیم پس باید خود را با این 

وضعیت وفق دهیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
حجم تعامالت محیط زیست و شــهرداری اصفهان از میزان 

واالیی برخوردار است، عنوان کرد: در حوزه مدیریت پسماند 
هنوز در تالش برای بهره برداری از طرح هایی هستیم که در 
گذشته پیرامون رفع معضل بوی منطق گردنه زینل اندیشیده 
شده بود. ظهرابی در پایان افزود: پیشــنهاد ما به شهرداری 
اصفهان برای کاهش استفاده از منابع آب تازه در فضای سبز 

شهری اصفهان،۵۰ درصدی است.
تامین 30 درصد نیاز آب فضای سبز شهر اصفهان 

از پساب
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان  نیز در این مراسم 
اظهار کرد: در حوزه پســماند، شــهرداری اصفهان به درجه 
مطلوبی برای دفن آنها در شهر اصفهان رسیده است؛ همچنین 

در حوزه تفکیک زباله در مبدأ در کشور سرآمد هستیم.
احمدرضا مصــور با بیان اینکه حــدود دو هفته دیگر یکی از 
افتتاح های بزرگ شهرداری اصفهان مربوط به حوزه پسماند 
خواهد بود، افزود: در حوزه ســاماندهی مشاغل، شهرداری 
اصفهان بیش از 4۰۰ میلیارد تومان پروژه را برای فراهم کردن 
زیرساخت های ساماندهی مشاغل در دست اقدام دارد. معاون 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اصفهان با 
داشــتن ۳۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در حوزه مصرف 
انرژی تجدید پذیــر گام هایی را برداشــته و ۱۰۰ کیلووات 
دیگر نیز در دست اقدام و امضای تفاهم نامه قرار دارد. مصور 
ادامه داد: در منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با بهره برداری از 
خطوط انتقال آب با عرض حدود ۶/9 متر مربع، فضای ســبز 

بختیاردشت که در حال نابودی بود دوباره احیا شد.
وی با اشاره به استفاده از پساب ها در آبیاری فضای سبز شهر 
اصفهان اضافه کرد: با اجرای این پروژه ها برای ۲۰ سال آینده 
هر سال ۱۲/۵میلیون مترمکعب آب قابل استفاده در فضای 
سبز شهری داریم که این میزان ۳۰ درصد کل آبیاری فضای 

سبز شهر اصفهان را تامین می کند.
پوشــش 100 درصدی شــبکه فاضالب در شهر 

اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در آیین 
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهر اصفهان اظهار 
کرد: امروز فصل جدیدی را در حوزه مدیریت شهری در بخش 
فضای سبز ورق می زنیم؛ تا به امروز فقط 9۱ درصد از مناطق 
شهر اصفهان تحت پوشش خطوط فاضالب بودند اما با انجام 
این پروژه های زیست محیطی امروز تمام مناطق شهر اصفهان 
تحت پوشش شبکه فاضالب شــهری هستند.هاشم امینی 
تاکید کرد: تصفیه خانه شاهین شــهر یکی از مشکالت جدی 
ما در حوزه سالمت، کشاورزی و محیط زیست بود اما با ورود 

شهرداری و صنعت این مشکل امروز حل شده است.

شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از پروژه های زیست محیطی در شصت وششمین  فرزانه
برنامه افتتاحیه های شــهرداری، در بازدید از تصفیه خانه ســپاهان شهر در جمع افسر طاها

خبرنگاران، از دغدغه شهرداری برای مشکالت زیست محیطی اصفهان سخن راند و 
افزود: با تعامالتی که بین شهرداری اصفهان، شرکت آب و فاضالب و سازمان حفاظت محیط زیست به عمل 
آمده، دیروزشاهد افتتاح پروژه های تصفیه خانه تکمیلی پساب سپاهان شهر به منظور آبیاری فضای سبز 
جنوب شهر اصفهان، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب تصفیه خانه های سپاهان شهر و شاهین شهر و انعقاد 

قرارداد سرمایه گذاری در توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان به ازای واگذاری پساب بودیم.

 در آیین بهره برداری از پروژه های زیست محیطی درقالب شصت وششمین برنامه های هر هفته چند  افتتاح شهرداری اصفهان مطرح شد؛ 

کاهش استفاده از منابع آب تازه برای آبیاری فضای سبز

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اعالم کرد: برای اولین بار در کشور، دبیرخانه نمایشگاه 
فضای سبز در شهر اصفهان تشکیل می شود تا ساالنه پیشنهادات متخصصان و سایر بازدید کنندگان را جمع بندی و 

اشکاالت احتمالی در برگزاری نمایشگاه یا تکنیک های ارائه شده را بررسی کند.
احمد سلیمانی پور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه نمایشگاهی میان سازمان 
پارک ها و فضای سبز و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
گفت: این تفاهم نامه با هدف توســعه همکاری های دوجانبه در راستای 
برگزاری هر چه بهتر سمینارها و نمایشگاه های بین المللی مرتبط با فضای 

سبز شهری به امضا رسید.
وی ادامه داد: بر اســاس ایــن تفاهم نامــه، توانایی هــا و ظرفیت های 
شرکت نمایشــگاه ها و ســازمان پارک ها در راســتای ایجاد تحول در 
رویدادهــا و امــور مرتبط با حــوزه فضای ســبز مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. وی تاکیــد کــرد: اصفهان بــا ســرمایه گــذاری خوبی 
 که برای توســعه نمایشــگاه بین المللی داشــته، در آینده شــاهد برگزاری نمایشــگاه خوبی در حوزه فضای سبز 

خواهد بود.

برای اولین بار در کشور؛

دبیرخانه نمایشگاه فضای سبز در اصفهان تشکیل می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از اجرای طرح سیاست مدیریت تقاضا در اطراف اماکن تاریخی شهر 
اصفهان خبر داد. علیرضا صلواتی اظهارکرد: هدف از اجرای این طرح، داشــتن هوای پاک و ترافیک روان تر در شهر 
اصفهان به ویژه اطراف اماکن تاریخی است. وی یادآور شد: بر اساس این طرح قرار است زیرساخت های مناسبی برای 

رفت و آمد شهروندان ایجاد کنیم تا رغبت کمتری به استفاده از خودروهای 
شخصی وجود داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به طرح جامع حمل 
و نقل شــهر اصفهان که مطالعات آن از سال 9۰ توسط دانشگاه صنعتی و 
دانشگاه اصفهان شروع شد و به نتیجه رسید، گفت: این طرح هفته گذشته 
در شورای ترافیک اصفهان به تصویب رســید و در حال حاضر در شورای 
ترافیک کشور در حال بررسی است. وی تصریح کرد: در صدد هستیم که در 
تابستان امسال مصوبه وزارت کشور را هم بگیریم تا طرح جامع حمل ونقل 

مبنای فعالیت های مدیریت شهری اصفهان تا سال ۱4۰۰ باشد.
صلواتی با بیان اینکه قرار است بر اساس این برنامه، سهم حمل و نقل عمومی به ۵۵ درصد برسد، گفت: در شهر اصفهان 

پس از راه اندازی ۳ خط مترو، ۳ خط تراموا نیز راه اندازی می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

سیاست مدیریت تقاضا در اطراف اماکن تاریخی اجرا می شود

+  اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:

نشست شهر ایرانی- شهر اسالمی
سخنران: دکتر سید اصغر محمود آبادی

زمان: سه شنبه ۱۰ مرداد ماه-ساعت ۱8:۳۰ 
الی ۲۰:۳۰

مکان: خیابان باغ گلدسته- سالن همایش های 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

شهرداری

مدیر پروژه ســالن اجتماعات گلســتان شــهدا، از اتمام عملیات 
سفت کاری پارکینگ و فونداسیون ســازه پروژه سالن اجتماعات 

گلستان شهدا تا پایان شهریورماه 9۶ خبر داد.
میثم امینی اظهارکرد: پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا یکی از 
آرزوهای دیرینه شهروندان اصفهان بود و با توجه به اینکه این شهر 
بیشترین تعداد شهدا و جانبازان را به خود اختصاص داده، احداث 

این سالن برای برگزاری مراسم مذهبی و معنوی ضرورت داشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه محل احداث سالن جدید همجوار با 
تخت فوالد و گلستان شهداست، باید معماری آن به جهت همخوانی 
با محل و شأنیت سالن، با ســبک معماری ایرانی و اسالمی ساخته 
شود. مدیر پروژه ســالن اجتماعات گلستان شــهدا با بیان اینکه 
موقعیت پروژه در امتداد خیابان ســجاد و در مجاورت ضلع شرقی 
گلستان شهداست، افزود: تاریخ شروع عملیات این پروژه ۲8 بهمن 
ماه 9۵ بود و پیش بینی می شود عملیات سفت کاری پارکینگ و 

فونداسیون سازه تا پایان شهریور ماه امسال تکمیل شود.
 وی در ادامه با اشــاره به اینکه پارکینگ سالن اجتماعات گلستان 
شهدا  به وسعت ۳۵۰۰ متر مربع  است و ظرفیت پارک ۱۵۰ خودرو 
را دارد، اضافه کرد: برای عملیات اجرایی پارکینگ و فونداســیون 

سالن، ۳4 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

 تکمیل عملیات سفت کاری پارکینگ 
سالن اجتماعات گلستان شهدا 

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

پیشرفت ۶۰ درصدی احداث 
ورزشگاه سرپوشیده دستگرد

مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: ورزشــگاه سرپوشیده 
دســتگرد در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت داشته و وارد عملیات 

نازک کاری شده است.
سیدرضا مبلغ با بیان اینکه برای دسترسی به ورزشگاه سرپوشیده 
دستگرد، هم از سمت دستگرد و هم از ســمت باغ فردوس مسیر 
وجود دارد، پیش بینی کرد که این ورزشــگاه تا انتهای سال مورد 
بهره برداری قرار گیرد. وی یادآور شــد: برای احداث این ورزشگاه 

۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مبلغ به ویژگی های ورزشگاه سرپوشیده دستگرد اشاره و خاطرنشان 
کرد: کاربری این ورزشــگاه چند منظوره بوده و برای ورزش های 
والیبال، بسکتبال، فوتبال گل کوچک و تعدادی دیگر از ورزش ها 
مناسب است. وی اظهارکرد: محله دستگرد طی سال های گذشته 
از زیرســاخت های شــهری کمتری برخوردار بوده و نیاز است که 

زیرساخت های شهری با سرعت بیشتری در آن اجرا شود.
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هر روز ما با درس هایی از زندگی، روبه رو می شویم. 
کدام یک از ایــن درس ها به تبدیل شــدن ما به 
یک مدیر خــوب، رییس بــزرگ، مدیری موفق و 
در مجموع به یک شــخص بهتــر کمک می کند؟ 
مواردی که در این مطلب عنوان می شــود، بسیار 
آسان است و شاید عملی کردن آنها نیاز به زحمت 
آنچنانی نداشته باشــد، اما می تواند یک راه عالی 
برای ارتباط مثبت با دیگران باشــد و شــما را به 
 فرد موفق تری نســبت به امروزتــان تبدیل کند.

 با ما همراه باشید:
1- باید از یک جایی شروع کنید

اولیــن گام بــرای رســیدن بــه هر نقطــه ای، 
تصمیم گیری است که شما معموال دوست ندارید 
در ایــن مرحله باشــید. حداقــل کار مفیدی که 
می توانید انجام دهید این اســت که قبل از انجام 
کار، برای رسیدن به کمال صبر کنید. از همانجایی 
که هســتید، با همان امکاناتی که در اختیار دارید 
شروع کنید و آنچه را که می توانید برای رسیدن به 

موفقیت انجام دهید.
2- در همه حال با احترام رفتار کنید

نگرش شما در زندگی نسبت به اینکه چگونه باید 
با دیگران رفتار کرد و به آنها احترام گذاشت، حتی 
در زمانی که ســزاوار احترام نباشــد، تاثیر گذار 
است. اینکه شما چطور با دیگران رفتار می کنید، 
انعکاسی از شخصیت آنها نیست، بلکه از شخصیت 

خودتان است.
3- زمانی برنده می شوید که همه برنده شوند
برای برنده شــدن آماده شــوید و انتظار بردن را 
داشته باشید، اما به خاطر داشته باشید که به عنوان 
یک برنده واقعی شما باید به گونه ای رفتار کنید که 

اطرافیان شما نیز برنده باشند.
4- اگر حضور شما ارزش نداشته باشد، غیبت 

شما احساس نمی شود
راز موفقیت دیگر یک راز نیســت و آن پیدا راهی 
برای اضافه کردن ارزش های زندگی مردم است. 
اگر شما می خواهید که یک فرد ثروتمند با احساس 
واقعی باشید، راهش این است که به ارزش زندگی 
افرادی که در اطراف شما هســتند، چیزی اضافه 

کنید.
5- تمرکز خودتان را بر آنچه مهم اســت 

بگذارید
یاد بگیرید کــه برای آنچه که پاســخ می دهید و 
عکس العمل نشــان می دهید، نظم داشته باشید. 
هر شــخصی و هر چیزی ارزش زمــان، انرژی و 
توجه شما را ندارد. انتخاب های آگاهانه ای درباره 
آنچه می خواهیــد به آن توجه کنیــد و آنچه که 
 می خواهید اجازه دهید از دســتتان برود، داشته

 باشید.

مهارت زندگی

کارهای کوچکی که افراد 
موفق هر روز انجام می دهند

یادداشت

در مقابل همه رفاقت هایی که بی دلیل تمام 
می شوند یا برعکس آنهایی که زمان و مکان 
هیچ تاثیری رویشان نمی گذارد و روز به روز 
بهتر می شوند، دوستی هایی هم هستند که با دو کلمه می شود علت 
تمام شدنشان را توضیح داد: تغییر کردیم. ما تغییر می کنیم و به آدم 
جدیدی تبدیل می شــویم. خیلی ها این تغییر را می پذیرند و با آن 
کنار می آیند و بعضی ها هم از این »مای« جدید خوششان نمی آید 
و رفاقتشان را با ما تمام می کنند. مسئله اصلی دامنه تغییر ماست. 
گاهی آنقدر عوض می شویم که دیگر خودمان را هم به جا نمی آوریم، 
نه فقط ظاهرمان که همه باورها و اعتقاداتمان تغییر می کند. با همان 
تعصبی که تا دیروز از یک چیز طرفداری می کردیم حاال دقیقا برای 
عکسش، هورا می کشیم. خب طبیعی است که بعضی از آدم های دور 
و برمان طاقت این همه تغییر را ندارند و دوستی شــان را با ما تمام 
می کنند. ما حتما برای این همه تغییر دالیلی داریم که دست کم 
از نظر خودمان موجه است. آنها هم البد برای رفتارشان دالیل قابل 
قبولی دارند. آدم ها تا یک جایی تغییر محیط، دوستان و روابطشان 
را می پذیرند و تحمل می کنند. از یک جایی بعد نگران می شوند و 
عطای رابطه را به لقایش می بخشند. این حس که نتوانی محیط و 
روابط خود را پیش بینی کنی، احساس امنیت را از بین می برد. به 
همین خاطر اســت که مردم از تغییرات ناگهانی استقبال زیادی 
نمی کنند. برای فهم دوباره ما انرژی صرف نمی کنند و حتی در برابر 
پذیرفتن این مسئله که ما تغییر کرده ایم، مقاومت می کنند. ممکن 
است سال ها بگذرد اما آنها به »مای« جدید عادت نکنند و امیدوار یا 
حتی نگران باشند که دوباره به »مای« قبلی تبدیل بشویم. خیلی از 
دوستی ها تمام می شوند چون ما یا دوستمان آنقدر تغییر کرده ایم 

که دیگر نقطه مشترکی نداریم که ما را به هم پیوند بزند.

باغ 
کاغذی

کتاب »کیوگن« شامل نمایش های شاد ژاپنی اثر دان ِکنی با               
ترجمه آزاده سلحشور از سوی نشــر »متن« روانه بازار کتاب 
شده اســت. هنرهای نمایشی در ژاپن پیشــینه ای چند صد 
ساله دارد و زمینه های اجتماعی آن به بیش از هزار سال پیش 
بازمی گردد. نمایش انتقادی و طنزگونه »کیوگن« از شــش 
ســده پیش همچون مکمل نمایش های فاخر و سنگین جای 
خود را باز کرده ولی برخالف نمایش نو که نمایش آرمانگراست، 
همواره از آدمیان سخن می گوید و بیانی خودمانی و صمیمانه و 

ضرباهنگی سریع تر از زندگی دارد.

»کیوگن« نمایشی طنزآمیز و بی نقاب است که داستان های آن 
بر پایه وضعیت های واقعی، طنز و تضاد در اندیشه و رفتار آدمی 
تناقض حاصل از ســازش ناپذیری نهایی مصلحت با اصالت، 
هواهای نفسانی با اخالق و آداب و ســودجویی و کامروایی با 
صدق و صفا ساخته شده اســت و ضعف و کمبودهای جان را 
بی پرده و پیرایه با زبانی زنده و زودفهم و گزنده بازگو می کند. 
کتاب  شــامل قصه تمام نمایش های موجود در مجموعه آثار 
گیوکن )257 نمایش( عناوین و شــخصیت های نمایشی آن 

است.

کیوگن تغییر

3-سمندر غارنشین؛ دارای دراز ترین طول عمر در 
میان دوزیستان

شاید اگر شما در حوزه  جانورشناسی اطالعات خوبی داشته 
و از شما پرسیده می شد که چه جانوری عمری نزدیک به 
۱۰۰ سال دارد بدون شک یکی از پاسخ های شما سمندر 
کور بود؛ اما چطور یک دوزیســت باریــک، ضعیف، کور، 
غارنشین و ۱۵ سانتی متری می تواند در یک دنیای وحشی 
بیش از چند هفته زنده بماند؟ محققان حوزه جانورشناسی 
طول عمر باور نکردنی این دوزیست را با سیستم متابولیسم 
بسیار کند او مرتبط می دانند.این گونه سمندر پس از ۱۵ 
سال به دوران بلوغ جنســی رسیده و جفت گیری می کند 
و هر ۱۲ سال یک بار یا بیشتر تخم گذاری می کند و جالب 
اینکه تنها برای خوردن غذا از جایش تکان می خورد، در غیر 
این صورت سرجایش می ماند. عالوه بر این غارهای مرطوب 
و سرد جنوب اروپا که این سمندر خارق العاده در آنها زندگی 
می کند خالی از هر گونه شکارچی بوده و این موضوع نیز به 
طول عمر فراوان و یکصد ساله این موجود کمک کرده است. 
5- انســان؛ دارای دراز ترین طــول عمر در میان 

نخستی ها   )100 سال(
دیگر رسیدن به سن صد سالگی در میان انسان های امروزی 
اتفاق غیرطبیعی در نظر گرفته نمی شود و در هر دوره حدود 
۵۰۰٫۰۰۰ انسان صد ساله یا بیشتر در روی کره زمین وجود 
دارد و این موضوع خود نمایانگر مقدار پیشرفت بشر در همه 
زمینه ها به خصوص حوزه ســالمت و پزشکی است. ده ها 
هزار سال پیش اگر انسانی به دهه ســوم یا چهارم زندگی 
خود وارد می شد او را »بزرگســال« و یا »پیر« می نامیدند 
 و تا قرن هجدهم نیز احتمال زنــده ماندن افراد به ندرت از

 ۵۰ سال فراتر می رفت.
در این میان بیشــترین دلیل این موضــوع را می توان در 
مرگ و میر کودکان و آسیب پذیری آنها در برابر بیماری ها 
جســت وجو کرد که همواره بزرگ ترین مشکل مربوط به 
سالمت در میان انسان ها بوده است. امروزه برخالف آنچه 
که در عصر یخبندان دیده می شد و افراد مجبور بودند پدر و 
مادران خود را در میان برف و سرما رها کنند تا بمیرند، سعی 
می شود که به بهترین شکل از افراد کهنسال جامعه نگهداری 

و مراقبت شود.

گونه های جانوری با بیشترین میزان طول عمر)3(
دانستنی ها

حرف حساب

زندگی مثل یک استکان چای است
زندگی مثل یک استکان چای است،به ندرت 
پیش می آید که هم رنگش درست باشد،هم 
طعمش و هم داغیش، اما هیــچ لذتی با آن 

برابر نیست...

»کارت پستال«
روح انگیز شریفیان

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2198

افقی
۱- از قدرت های اقتصادی نوظهور جهان - یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان کنسانتره سنگ آهن 

در کشور - نمایش
۲- قانون مغولی - از میوه های ریز - سخنگو

3- معادل واژه »SMS« - صدمه - آب بسته - از 
اقوام ایرانی ساکن غرب ایران

4- چاشنی ساالد - رویه لباس - تحفه
۵- زوج هنری لورل - نماینده کشورهای ۱+۵ در 

مذاکرات هسته ای با ایران و البرادعی
6- شگون - جنســی برای کیف و کفش - امر به 

زیستن - حرف ندا
7- فلز تمدن - جنبش و حرکت - غذای ساده - 

نخست وزیر هند
8- پیمان آتالنتیک شمالی - طرف - خبردادن 

- صد و یازده
9- نوعــی نان قنــدی - مســاعدت - حرص - 

حرف راندن حیوانات
۱۰- شهر توت - ســفید ترکی - آب بند - نوعی 

انرژی
۱۱- عایدی و حاصل کار - خوراکی از شــکمبه 

گوسفند
۱۲- از فلزات اساســی در بازارهــای جهانی - 

مننژیت - آب بینی
۱3- نوعی ماهی در خلیج فارس - مشهور - شیار

۱4- زبان - شــوخی کننده - از انواع موســیقی 
غیر ایرانی

۱۵- دین ها - کشوری که به تازگی صادرات تمام  
محصوالت خود را متوقف کــرده و فقط بیلت و 

اسلب صادر می کند - هیچ
عمودی

۱- ورقه نازک سیب زمینی سرخ کرده - نمایشگاه 
فرش در هانوفر آلمان در سال ۲۰۰8 - از کاالهای 

بسیار مهم در بازارهای مالی
۲- زن نازا - دیرک خیمه - تباه

3- زنان - حرف نفرت - پوستین - مشکوک
4- این کشور با نرخ رشد اقتصادی 8/6 رتبه هفتم 

را در جهان داراست - از القاب اروپایی - رمق
۵- بزرگ ترین معدن کار مس در جهان - پادشاه 

مغولی
6- بند و زندان - افزودنــی برنج - حرف تصدیق 

- دائمی
7- نبات - موجود نادیدنی و سوره ای به همین نام 

در قرآن مجید - شیر تازی - محل طبابت
8- مردن در حادثه - عدد مــاه - کنجد کوبیده 

- راکب

9-  عالمت مفعولی - روشن - ماالمال
۱۰-  پایتخت کره جنوبی - روی تاریک زمین - 

ناامید - حرف فقدان
۱۱- نانوا - انبازی

۱۲- عدد اول - همدم - از شــهرهای توریستی 
تونس

۱3- از غول های آلومینیومی جهان در آمریکا - 
عالمت تردید - تیر پیکاندار - اثر چربی

۱4- کدر و تار - از مهم ترین محصوالت صادراتی 
ایران - اهل یمن

۱۵- چشم درد - روزنامه فرانسوی - اصلی ترین 
بخش در یک بنگاه اقتصاد معدنی
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ساخت معابر شب تاب در سنگاپور
نوآوری و خالقیت سنگاپور مشهور است. درواقع این کشور کوچک بار ها 
براساس شاخص نوآوری جهانی لقب مبتکرترین شهر آسیا را گرفته است. 
و حاال این کشور با آزمایش مسیری که برای بهبود ایمنی و دید در شب، در 

تاریکی می درخشد مرزهای نوآوری را فراتر برده است.
این مســیر 4۰۰ متری که با نام کریدور ریلی شــناخته می شود به چهار 
بخش تقسیم شده که شامل مواد سطحی مختلفی هستند: شن مرغوب، 
چمن و شن، بتن متخلخل خاکی رنگ و مواد معدنی آلومینیوم استرانتیوم 
طبیعی غیرسمی سبز روشن. این ماده اشعه فرابنفش را در طول روز جذب 
می کند و به معبر اجازه می دهد که هنگام شــب نور مالیمی ساطع کند. 
مواد سطحی مختلف مورد آزمایش قرار می گیرند تا مشخص شود کدام 
یک محبوب تر هستند و مردم دعوت می شوند تا مسیر را امتحان کنند و 

نظرشان را درباره آن بگویند.

مالک ثروتمند فروشگاه اینترنتی آمازون 
بلومبرگ در گزارشی نوشته اســت که میزان دارایی »جفت بزوس« مالک 
فروشــگاه اینترنتی آمــازون به 9۰/9میلیــارد دالر رســیده و او هم اینک 
ثروتمندترین مرد جهان است.پیش از بزوس، بیل گیتس صاحب غول فناوری 
مایکروسافت در صدر ثروتمندترین مرد جهان قرار داشت و حاال صاحب آمازون 
این عنوان را به خود اختصاص داده است.افزایش ۱/3 میلیارد دالری آمازون 
موجب شد تا ثروت جف بزوس به 9۰ میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر برسد، در این 
افزایش رشد بخش آمازون کلود که ارائه دهنده خدمات وب است بیشترین 
رشد را داشته، این بخش عالوه بر اینکه کسبی پر سود برای آمازون به شمار 
می رود ۱۰ درصد درآمد این شــرکت اینترنتی را تامین می کند.بر اساس 
پیش بینی ها احتمال می رود درآمد ســه ماهه دوم سال جاری میالدی در 
آمازون به بیش از 37 میلیارد دالر برسد که در مقایسه با سال گذشته و با توجه 

به میانگین سهام ۱/4۲ دالری ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت.

تصاویر روز

برگزیدگان رقابت جهانی عکاسی نجوم سال 2۰1۷
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