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دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران:

آلودگی خاک اصفهان به مرز 
هشدار رسید

کاهش 19درصدی تصادفات 
فوتی در جاده های اصفهان

رییس پلیس  راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبرداد:

 خانه امن زنان و دختران
 در شهرکرد افتتاح شد

7

 کاهش مصرف برق در اداره ها3
و شرکت های شهرستان اصفهان

الکترونیکی شدن۹۰ درصد از 
آزمون های فنی و حرفه ای استان 8

دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران گفت: در روزهای اخیر آلودگی 
خاک اصفهان به مرز هشدار رسیده و تاالب گاوخونی یکی از اصلی ترین 
کانون های فرسایش خاک است. محمد علی حاج عباسی اظهارداشت: پانزدهمین 
کنگره ملی علوم خاک ایران برای دومین بار در اصفهان و امســال با شعار»خاک، 

سالمتی و زندگی« برپا می شود. وی با اشاره به اینکه سالمتی آب و هوا...

برای او که دوست داشت سرباز گمنام امام زمان باشد؛

فرزند عاشورا

آموزش و پــرورش به عنوان 
یکی از مهم تریــن نهادها در 
جامعه امروز شــناخته شــده که همواره بحث زیادی 
درباره آن مطرح اســت و موضوعــات مختلف مربوط 
به آن مورد نقد و بررســی کارشناســان و ناقدان قرار 
می گیرد.دامنه گســترده این نهاد بزرگ و مهم سبب 
شده تا بحث درباره آن هرگز تکراری و مالل آور نشده 
و همواره موضوعات جدیدی درباره آن یافت شــود.  با 
وجود اینکه نهادهای آموزشی در کشورهای پیشرفته 
از مهم ترین نهادها به حساب می آیند و  دولت ها در پی 
بهبود بخشیدن به اوضاع آموزشــی خود هستند، این 
نهاد جامعه ساز در کشور ما با مشکالت و سختی هایی 
دســت و پنجه نرم می کند که گویا بــه این راحتی ها 
درمان پذیر نیستند.  در دیدگاه کلی جامعه ما، آموزش 
و پرورش یک نهاد مصرف گراســت؛ با وجود اینکه در 
اصل باید یک نهاد تولیدی باشد. اگر وزارت هایی چون 
معادن و صنعت یا نفت و گاز به دنبال تولید مواد حیاتی 
و پربها هســتند یا وزارت رفاه و امــور اجتماعی در پی 
فراهم ساختن زندگی آسان برای ملت ماست،آموزش 
و پرورش با هدف پرورش نوجوانان و به اوج رســاندن 
آنها در رأس نهادهای تولیــدی قرار دارد. با وجود همه 
مشکالت آموزش و پرورش و شغل های وابسته به آن، از 
دیرباز شاهد افراد بسیاری بوده ایم که به کار در این نهاد 
تمایل داشته اند. لذت آموزش به دیگران و وجهه مناسب 
یک فرد فرهنگی از جمله مواردی است که عموم افراد 
را برای پیوســتن به این نهاد ترغیب مــی کند. همه 
ساله، برگزاری آزمون اســتخدام در آموزش و پرورش 
از مهم ترین اخبار اســتخدامی در کشور ما به حساب 

می آید. هرچند پذیرفته شدن در آزمون و ...

نیروی آزاد؛طفل ناخوانده 
آموزش و پرورش
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مدیر ابرپروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان خبر داد:

پیشرفت 81 درصدی سالن عالمه مجلسی نمایشگاه بین المللی

سعید نریمانی

ادامه در صفحه 8
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ناوگروه ۴۷ نیروی دریایی ارتش در عمان پهلو گرفت
چهل و هفتمین ناوگروه اطالعاتی و عملیاتی نیروی دریایــی راهبردی ارتش اعزامی به 
 آب های آزاد و بین المللی پس از 52 روز دریانوردی صبح دیروز در بندر صالله کشور عمان

 پهلو گرفت.

يادداشت

بین الملل

 مانور مشترک ترکيه و قطر
 در خليج فارس

به گزارش اسپوتنیک به نقل ار عصر ایران، وزارت دفاع 
قطر اعالم کرد که ناو جنگی متعلق به فرماندهی نیروی 
دریایی ترکیه برای شرکت در رزمایش نظامی مشترک 

وارد بندر بین المللی حمد این کشور شد.
 آناتولــي نیــز در ایــن زمینــه گفــت: » نــاو جنگی
 »TCG Gökova« متعلق به فرماندهی نیروی دریایی 
ترکیه برای شرکت در رزمایش نظامی مشترک با قطر به 
بندر بین المللی حمد در جنوب شرقی این کشور رسید.

در این بیانیه آمده اســت که 214 نیروی نظامی ترکیه 
جهت شرکت در رزمایش مشترک با قطر به این کشور 
آمده اند . شایان ذکر است ،این مانور در بندر حمد،پایگاه 

هوایی دوحه و آب های قطر برگزار خواهد شد.

کره شمالی مشکوک به پرتاب 
موشک سرد است

ارتش آمریکا خبر از پرتاب موشــک سرد کره شمالی از 
یک زیردریایی می دهد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ســی ان ان و یک منبع 
رسمی در وزارت دفاع آمریکا، فعالیت های زیر دریایی 
کره شمالی »بســیار غیر معمول و بی سابقه « است که 
ممکن است نشان از»پرتاب موشک آزمایشی جدیدی« 
باشد.این پرتاب به صورت سرد است، یعنی با استفاده از 

بخار تحت فشار انجام می شود.
گفتنی اســت؛ پیش از این، ژاپن و ارتش ایاالت متحده 
در تمرینات هوایی مشترک به پرتاب موشک اخیر کره 

شمالی واکنش نشان دادند.

 یورش صدها صهيونيست
 به مسجد االقصی

صدها شــهرک نشین صهیونیســت روز گذشته تحت 
حفاظــت نظامیــان اشــغالگر، وارد صحن مســجد 
االقصی شــدند. نظامیان صهیونیست ســاعت 30 : 7 
 صبح دیروز دروازه المغاربه را به روی شــهرک نشینان

 باز کردند.
صهیونیست ها به مناســبت آنچه یادبود تخریب معبد 
ادعایی ســلیمان )هیکل( می نامند، از شهرک نشینان 
خواسته اند که هر روز وارد صحن مسجد االقصی شوند 
و در داخل و خارج این مسجد مقدس برنامه های خاص 

خود را اجرا کنند.

 هرچند هنوز جزئیات زیادی از این سفر برای رسانه ها کشف 
نشده اســت، اما می توان این موضوع را تالش هوشمندانه 
و دوجانبه از سوی عربستان ســعودی و جریان صدر برای 
تاثیرگذاری در آنچه »گشــایش روابط عراق و عربســتان« 
از ســوی دفتر مقتدی صدر خوانده می شود به حساب آورد. 
عراق و عربســتان هر دو در حال عبور و گذار از یک گردنه 
 سخت تاریخی هســتند که می تواند آینده  این کشورها را 

رقم بزند.

عراق به سمت اولین انتخابات پارلمانی در دوران پسا داعش 
رهســپار اســت و هر یک از جریان های عراقی سعی دارند 
سهم خود را از پیروزی های حاصل از تالش های مردم عراق 
پررنگ تر نشان دهند و بتوانند با نشان دادن بخش کوچکی 
از برنامه هایشــان برای آینده عراق مقبولیت و کرسی های 

بیشتری از مجلس این کشور را به دست آورند.
در این میان عربستان سعودی نیز در تالش است تا با نزدیک 
شدن به جریان شیعی صدر در عراق بتواند چهره  طایفه گرایی 

عربستان در جنگ ها و بحران های منطقه را ترمیم و محمد 
بن ســلمان را از این اتهام تطهیر کند و درعین حال از عراق 
پسا داعش نیز ســهم خواهی کند. این امر می تواند تا حدی 
عربســتان را که در آستانه  پوســت اندازی سیاسی است، از 
کشوری تروریست پرور به کشوری فرا مذهبی در رسانه های 

عربی مبدل کند.
آنچه نباید در تحلیل این سفر از آن غفلت کرد نقش ایران و 
قدرت اوست که می تواند در شرایط بحرانی عراق پرونده های 
بحرانی عربســتان به عنوان یکی از جنبه هــای اصلی حل 
بحران های منطقه ای موردتوجه دو کشــور قرار بگیرد. در 
حال حاضر عربســتان ســعودی با 3 بحران عمده  در خارج 
از محیط ســرزمینی خودرو به رو است. بحران یمن، بحران 
قطر و بحران سوریه که دســت برتر ایران در بحران یمن و 
سوریه نسبت به عربستان دیده می شود و تاثیرگذاری تهران 
 نسبت به تالش برای حل بحران قطر نیز برای همه به وضوح 

روشن است.
از ســوی دیگر جریان صــدر، تاثیر ایــران در پیروزی های 
به دست آمده در عراق را درک کرده است و سعی دارد نقش 
میانجی را در روابط میان ایران و عربســتان بازی کند. این 
امر بعد از ســخنرانی چند ماه گذشــته  مقتدی صدر مبنی 
بر لزوم حل دیپلماتیک اختالفات ایران و عربســتان بر پایه  
گفت وگوهای سازنده شدت گرفته است. توئیت مجتهد مبنی 
بر اینکه »اقدام عربستان سعودی در استقبال از مقتدی صدر 
و پیش از آن استقبال از العرجی وزیر کشور عراق و تبریک به 
حشد)الشعبی( برای آزادسازی موصل، همه و همه تالشی 
برای نزدیک تر شدن به ایران اســت « و  همچنین سخنان 
ســخنگوی مقتدی صدر این امر را تقویــت می کند. صدر 
تالش دارد خود را به عنوان یــک جریان فعال و قابل اعتماد 
تمام گروه های سیاســی عراق برای به دست گرفتن آینده 

عراق نشان دهد.

عکس  نوشت يادداشتيادداشت

عباس جدیدی و ماجرای زایيدن

اخبار

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ريیس جمهوری خبر داد :

حضور حداقل 92 هيئت بلندپایه 
خارجی در مراسم تحليف روحانی

در مورد کیفیت حضور هیئت های خارجی در مراسم تحلیف رییس 
جمهور، پرویز اســماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
رییس جمهوری با بیان اینکه تاکنون حضــور حداقل 92 هیئت 
بلندپایه خارجی و بین المللی در این مراسم مسجل شده و احتمال 
افزایش تعــداد هیئت ها نیز وجود دارد، گفت: در این مراســم 25 
هیئت از آسیا و اقیانوسیه، 26 هیئت از کشورهای عربی و آفریقایی 

و 30 هیئت از اروپا و قاره آمریکا شرکت می کنند.
وی همچنین از حضور 11 هیئت از دبیران کل و مســئوالن ارشد 
سازمان های بین المللی و منطقه ای در این مراسم خبر داد و گفت: 
در مراسم تحلیف ریاست جمهوری هشت رییس جمهوری و 19 

رییس مجلس حضور خواهند داشت.
به گفته معاون ارتباطات دفتر ریاســت جمهوری 9 معاون رییس 
جمهوری و نخســت وزیر، هفت معاون رییــس مجلس، 11 وزیر 
امور خارجه و 35 فرســتاده ویژه کشــورها نیز در مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری حضور دارند.وی افزود: همچنین در این مراسم 
12 معاون وزیر خارجه، شــش رییس گروه دوستی پارلمانی و دو 
رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ها حضور خواهند داشت.

در این باره به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مراسم تنفیذ حکم 
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی، دوازدهمین رییس 
جمهور اسالمی ایران، توسط حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب روز پنجشنبه دوازدهم مرداد در حسینه امام خمینی)ره( و با 
حضور سران قوا و جمعی از مقامات لشکری و کشور برگزار می شود.

این مراسم از ساعت 10:30 آغاز می شود که به طور زنده از شبکه 
یک پخش خواهد شد؛ همچنین مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
دوره دوازدهم که روز شــنبه چهاردهم مــرداد در صحن مجلس 
شورای اسالمی برگزار می شود، از حوالی ساعت 17 از شبکه یک 

سیما به صورت مستقیم روی آنتن خواهد رفت.

رایزنی ظریف و وزیر خارجه ترکيه 
در استانبول

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که روز گذشته به منظور 
شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی درباره آخرین 
تحوالت فلسطین اشغالی به استانبول سفر کرده با مولود چاووش اوغلو 

همتای ترک خود دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر خارجه ایران با اشاره به تداوم توطئه های رژیم صهیونیستی به 
دلیل تمرکز کشورهای اسالمی بر موضوعات حاشیه ای، بر ضرورت 
اقدام هماهنگ بین المللی برای پایــان دادن به جنایات این رژیم در 

سرزمین های اشغالی تاکید کرد.
محمدجواد ظریف درباره تحوالت اخیر در فلســطین اشغالی گفت: 
اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در مسجداالقصی و قدس شریف که 
ادامه سیاست ها و اشغالگری آنان است بیانگر آن است که این رژیم به 
دنبال تغییر هویت و تغییر سرزمینی مناطق اشغالی مخصوصا قدس 

شریف و در واقع یهودی کردن این مناطق است.
وزیر خارجه کشــورمان افزود: به دلیل تمرکز کشــورهای اسالمی 
بر موضوعات حاشــیه ای متاســفانه سیاســت های توطئه ای رژیم 
صهیونیستی بدون هیچ مقاومتی از ســوی جهان اسالم ادامه پیدا 
می کند. وی با بیان اینکه موضوع قدس و فلسطین اصلی ترین هدف 
تشکیل سازمان همکاری اسالمی است گفت: امیدوارم تصمیماتی که 
در این اجالس اضطراری اتخاذ می شود بتواند زمینه یک اقدام هماهنگ 
بین المللی برای پایان دادن رژیم صهیونیستی به اقداماتش را فراهم 
کند و این رژیم با توجه به عواقب اقدامات خود نتواند به آن ادامه بدهد.

سومين جلسه دادگاه یاشار سلطانی 
برگزار نشد

جلسه رسیدگی به اتهامات »یاشار سلطانی« با وجود  حضور وی در 
دادگاه انقالب، برگزار نشد. »یاشار ســلطانی« دیروز در گفت وگو  با 
خبرگزاری برنا گفت: قرار بود ســومین جلسه رســیدگی به پرونده 
اینجانب برگزار شــود که اطالع دادند این جلسه بنا به دالیلی برگزار 
نخواهد شد.سلطانی درباره شرایط دادگاه در دو جلسه گذشته گفت: 
جلســات در فضای خوبی برگزار شد و ما مســتندات خود را درباره 
پرونده ها به دادگاه ارائه کردیم. وی درباره برگزاری این جلســات در 
دادگاه انقالب گفت: کمی زمان برد تا ما به فضای دادگاه انقالب عادت 
کنیم. تا پیش از این ما عادت داشتیم برای پاسخگویی یا در دادسرای 
فرهنگ و رسانه حاضر شویم یا دادگاه مطبوعات؛ اما این بار برای این 
پرونده به دادگاه انقالب آمدیم و این موضوع کمی ما را در روز اول آزار 
داد. سلطانی درباره حضور چهره های برجسته در دادگاه گفت: به دلیل 
غیر علنی بودن جلسات کسی نمی تواند در دادگاه حاضر باشد، اما آقای 
احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
نه برای حمایت از من، بلکه برای حمایت از مســیر عدالت خواهی به 

دادگاه آمدند.

بنا بر گزارش »العربیه«، وزارت خارجه عربستان سعودی بامداد سه شنبه 
با انتشار بیانیه ای مدعی شد: » ایران با وجود توافق اولیه، مانع از ورود تیم 
عربستان به عنوان بخشی از تحقیقات درباره حمالت صورت گرفته علیه 
سفارت عربستان در تهران و همچنین کنسولگری عربستان در مشهد 
شده است. قرار بود تا تیم عربستان نیز در کنار تیم ایران به تحقیقات در 
رابطه با این رویداد بپردازد و فرآیندهای مرتبط به صورت مشترک نهایی 
شــود.« این بیانیه می افزاید: »این اقدام ایران منعکس کننده سیاست 
و رفتار این کشــور و همچنین عدم احترام به قوانین و کنوانسیون های 
بین المللی و نقض تعهدات دیپلماتیکی است که ایران طی بیش از 38 
سال گذشته در پیش گرفته است.«عربستان سعودی گفته است که از 
سازمان های بین المللی  می خواهد تا اقدامات حقوقی الزم برای حفظ 
حقوق دیپلماتیک این کشور در راستای کنوانسیون روابط دیپلماتیک 

وین و مفاد مرتبط قانون بین المللی صورت گیرد.

کاروان ورزشی ایران برای شــرکت در مســابقات نبرد تانک ها، تک 
تیراندازی، تکاوران دریایی و ... وارد روسیه شد.

ایده و ابتکار برگزاری مســابقات نظامی با تجهیزات سازمانی و در یک 
فضای واقعی از سه سال قبل توسط روســیه مطرح شد. از دور اول در 
سال 2015 از ایران برای شرکت در این مسابقات دعوت به عمل آمد. 
پس از ارزیابی روند این مسابقات، ایران از دومین دوره یعنی سال 2016 
در این مسابقات حضور یافت.در دوره گذشته ایران، در 7 رشته بیاتلون 
تانک )نبرد تانک ها( نفربر، غواصی، کوهستان، هوابرد، تک تیرانداز  و 
دربی دریایی )تکاوران دریایی( شرکت کرد و در مجموع در رده پنجم 

تیمی قرار گرفت.
این مسابقات در این دوره در پنج کشور روسیه، چین، بالروس، جمهوری 
 آذربایجان و قزاقســتان برگزار می شــود و تیم ایران به جزء بالروس،

 در چهار کشور حضور دارد. در این دوره 28 کشور شرکت کرده اند.

بيانيه جدید عربستان 
درباره سفارت این کشور 

در تهران

حضور ایرانی ها در 
مسابقات نبرد تانک های 

روسيه

مقتدی صدر و میانجی گری میان ایران و عربستان؟

تبیین: خبر سفر مقتدی صدر به عربستان به دعوت رسمی مقامات اين کشور ، به عنوان يکی از مهم ترين 
اخبار روزهای گذشته  رسانه های عربی منطقه به شمار می آيد.

در حالی که عباس جدیدی تذکر تند و تیزی خطاب به شهردار تهران 
داشت، چمران از ادامه صحبت های این عضو شورای اسالمی تهران به 

دلیل پایان مدت زمان تذکر ممانعت کرد.
عباس جدیدی در جلســه رسمی شــورای شــهر عنوان کرد: آقای 
چمران چرا نمی گذارید حرف بزنم؛ مــن را ننه صیغه ای زاییده بقیه 
را ننه عقدی؟عباس جدیدی، عضو شورای شهر تهران امروز در انتقاد 
از عملکرد شــهرداری تهران گفت: »آقای قالیباف، برادر عزیز اینجا 
شهرداری است یا سازمان زمین شهری؟ ظاهرا شما این دو را با یکدیگر 
اشتباه گرفته اید چراکه برای اهداف انتفاعی برخی افراد اموال شهر را 

بذل و بخشش می کنید.«

حج و زیارت

رییس فراکسیون حج مجلس با بیان اینکه تمام هماهنگی های الزم برای رفاه و امنیت 
زائرین خانه خدا با دولت ســعودی انجام گرفته، گفت: امســال چادرهای حجاج در 
مشاعر نوسازی شده و این یک تحول بزرگ در اسکان حاجیان است ؛ همچنین ویزای 
دیپلمات های ده گانه ما توسط مقامات ریاض صادر شد و امکان حضور آنها در عربستان 

از امروز مهیاست.
احد آزادی خواه همکاری مقامات ســعودی در امور حج را تا به امروز بســیار مطلوب 
ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت: فرآیند حج کامال مستقل از روابط سیاسی بین ایران و 
عربستان بوده و آنها همکاری های الزم را در این خصوص ما داشته اند. وزیر حج سعودی 
با محمدی رییس سازمان حج کشورمان هم به طور تلفنی و همچنین حضوری، دائما 
در حال ارتباط بوده و حداکثر تبادل اطالعات و هماهنگی ها در حال انجام است.وی 
تصریح کرد: تاکنون هیچ مشکل نگران کننده ای در فرآیند حج امسال نداشتیم و مانعی 
برای اعزام مسافران به مکه وجود ندارد و دولت عربستان به طور صد در صد امنیت مالی 

و جانی اتباع ایرانی در حج امسال را تضمین کرده است.

ريیس فراکسیون حج مجلس : 

عربستان امنيت حجاج  را تضمين  کرده است

رسانه های اســراییلی ادعا می کنند در جریان تظاهرات اخیر 
فلسطینیان در قدس، ایران برای آنها کمک ارسال کرده است.

رسانه های رژیم صهیونیســتی مدعی هستند ایران با کمک به 
تظاهرات کنندگان فلســطینی در مســجد االقصی، تنش ها و 
درگیری های اخیر در این مکان مقدس را شــعله ور نگه داشته 

است.
به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل« این کمک ها شامل بسته های 
آب و غذا، به همراه اعالمیه ای با تصویر »قبه الصخره« و جمله ای 

از مقام معظم رهبری )با کمک خدا فلســطین آزاد خواهد شد. 
قدس برای ماست( می شد.

در حالی که رسانه های فلسطینی می گویند این بسته های غذایی 
توسط یک جمعیت جوانان ایرانی تهیه شده است، اما یک مقام 
اطالعاتی تشکیالت خودگردان فلسطین مدعی است حکومت 
ایران درپس آن است.این مقام که نامش فاش نشد در گفت وگو با 
روزنامه »اسراییل هیوم« ادعا کرد: »جمع هزینه )این کمک ها( 
به میلیون ها ِشِکل می رسد و ایرانیان فرصتی برای ارسال این پیام 

به فلسطینیان یافتند که این ایران است که مراقب آنهاست، آن 
هم بیخ گوش اسراییلی ها«.

یک مقام فلســطینی دیگر به این روزنامه گفت که تشکیالت 
خودگردان از این حمایت های ایران با خبــر بوده، اما به خاطر 
اینکه »محمود عباس« تمام همکاری های امنیتی با اسراییل را 
در نشانه اعتراض به نصب ردیاب فلزی و دوربین مداربسته در 

مسجد االقصی، قطع کرده بود، به تل آویو اطالع نداد.
وی همچنین افــزود: »چنین اتفاقی در قلمــرو تحت کنترل 
فلسطینیان رخ نخواهد داد. ما اجازه نمی دهیم ایران چنین جای 
پایی برای خود باز کند زیرا به صورت واکنش کشورهای عربی 

مانند یک بومرنگ به سمت خودمان باز می گردد.«

ادعای رسانه های اسرايیلی؛

ایران به تظاهرات کنندگان فلسطينی کمک می کند

اطالعیه  تأسیس و آگهی دعوت مجمع عمومی
 موسس انجمن صنفی کارفرمایان در شرف تأسیس مراکز اسقاط استان اصفهان

به اســتناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 89/8/9 هیأت محترم وزيران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف 
تأسیس می باشد. کلیه کارفرمايان شــاغل در صنف مذبور در صورت تمايل به عضويت از تاريخ انتشار اين اطالعیه 
ظرف مدت ده روز می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی اصفهان- خیابان بزرگمهر- نبش خیابان سپهبد قرنی- 

ساختمان میالد نور- طبقه دوم تسلیم نمايند.
محل برگزاری مجمع:

ضمنا اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور در روز يکشــنبه مورخ 96/6/5 رأس ساعت 10:30 در محل اصفهان 
حدفاصل ترمینال زاينده رود و پل وحید کنارگذر میرزاکوچک خان ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان اصفهان برگزار می شود.
دستور جلسه:

1- تصويب اساسنامه
2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مديره و بازرسان

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی
هیأت مؤسس:

1- کیخسرو کیانی
2- بهزاد رضايی

3- محمد هالکويی
تاريخ انتشار: 96/5/11

پارلمان

ابوالفضل حسن بیگی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره 
پیروزی های اخیر جبهه مقاومت، گفت: جبهه مقاومت در یک برنامه ریزی بسیار دقیق 
توانست در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی انجام دهد و امروز مقاومت تبدیل به 
یک قدرت برتر منطقه ای شده است.حسن بیگی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که به دنبال 
این پیروزی ها و پیروزی های اخیر حزب ا... در مرز لبنان  افتاد و منجر  به آزادسازی 
ارتفاعات استراتژیک این کشور شد، این بود که دنیا به این نتیجه رسید که فرماندهی 
جبهه مقاومت با ایران است. عالئم این نتیجه گیری در رفتار عربستان در قبال سفر 
حجاج ایرانی به این کشور نیز مشهود است. طرف سعودی که در ابتدا نمی خواست زیر 
بار شرایط ایران و قوانین بین المللی برود ولی اکنون پذیرفته که در قبال جان و امنیت 
حجاج ایرانی مسئول است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: امروز یکی 
از مقاطع تاریخی ویژه برای مقاومت است و در منطقه همه اذعان دارند که مقاومت 
قدرت اول این منطقه است و فرماندهی مقاومت هر تصمیمی بگیرد، اجرایی می شود.

عضور کمیسیون امنیت ملی:

عربستان تسليم ایران شد
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کاهشمصرفبرقدرادارهها
وشرکتهایشهرستاناصفهان

ارگان ها و شرکت های شهرستان اصفهان امسال معادل 20 هزار خانوار 
در مصرف برق صرفه جویی کردند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: شرکت ها و اداره هاسهم چهار ونیم درصدی از یک میلیون و 150 
هزار مشترک برق شهرستان دارند که یازده و نیم درصد برق مصرف 
می کنند. محمد مهدی عسگری افزود: در فصل تابستان اوج مصرف 
برق بین ساعات 11 تا 15 است که در همین ساعات نیز اداره ها مصرف 
بیشتری دارند. وی با اشــاره به امکان راه اندازی 200دستگاه دیزل 
ژنراتور در اداره های شهرستان اصفهان گفت: تاکنون 120 دستگاه 
دیزل ژنراتور در اداره های شهرستان اصفهان راه اندازی شده که تولید 

10 مگاوات برق را در ساعات اوج مصرف به دنبال داشته است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شهرستان اصفهان با بیان اینکه با امضای 
تفاهم نامه ای قرار شد اداره ها و ارگان ها مصرف برق خود را 10درصد 
کاهش دهند افزود: 600 اداره و شرکت در این طرح شرکت کردند که 
درنتیجه آن شش مگاوات برق کمتر مصرف شد. به گفته وی این میزان، 
معادل مصرف برق کامل دو هزار خانوار و همچنین صرفه جویی برق در 

20هزار واحد مسکونی است.

انرژی

خبر

 تولید ۲۸۰ میلیون قطعه انواع ماهی زینتی تا پایان برنامه ششم توسعه
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به تولید بیش 
از 60 میلیون قطعه انواع ماهی زینتی در اصفهان، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه 

اقتصادی، تولید حدود 2۸0 میلیون قطعه انواع ماهی زینتی پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

رفعمشکالتذوبآهن
درزمینهتولیدریلملی

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: دلیل 
توقف تولید ریل در ذوب آهن، مــوارد حقوقی از جمله 
ضمانت نامه ها، نوع قــرارداد و پیش پرداخت ها بود که 

به تدریج حل شد.
 حمیدرضا فوالدگر پیرامون مشکالت تولید ریل راه آهن 
توســط ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: بعد از مدتی 
از افتتاح خط تولید ریل راه آهن متوجه شــدیم که این 
خط  تولید متوقف شده است؛ به همین منظور جلسات 
مشــترکی را بین مدیران راه آهــن و ذوب آهن برگزار 

کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بــا بیان اینکه دلیل 
توقف تولید ریل در ذوب آهن، مــوارد حقوقی از جمله 
ضمانت نامه ها، نوع قــرارداد و پیش پرداخت ها بود که 
به تدریج حل شــد، تاکید کرد: خبر رفع این مشکالت 
را اواخر سال گذشته دریافت کردیم و بحث های کیفی 
و اســتانداردهای الزم تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 

برطرف شد.
وی با اشاره به اینکه مسئله توقف تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان مربوط به چندماه گذشــته بود و خبر جدیدی 
مبنی بــر توقف مجدد این خط تولید شــنیده نشــده 
اســت، اضافه کرد: راه آهن در حال استفاده از ریل های 
تولیدی و دپو شــده در انبار ذوب آهن بوده و ذوب آهن 
 اصفهان نیز تولید محصــوالت خــود را افزایش داده

 اســت. به گفته فوالدگر، از اوایل سال جاری مشکالت 
ذوب آهن اصفهان در زمینه تولید ریل بر طرف شــد و 

اکنون درحال تولید است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه 
تولید تیرآهــن بال پهن نیز به همراه ریــل، از تولیدات 
جدید ذوب آهــن اصفهان اســت، خاطرنشــان کرد: 
ذوب آهن اصفهــان در زمینه تولید ریــل قرارداد امضا 

کرده و نمی تواند به تعهدات خود عمل نکند.

قیمتانواعدستگاهتصفیههوا

بازار

SHARP KC-A60 SA/EA شارپ

 24,400,000
ریال

 25,500,000
ریال

رییــس انجمن صنفــی کشــتارگاه های طیــور اســتان اصفهان، 
مهم تریــن علــت افزایش قیمت مــرغ در روزهــای اخیــر را گران 
شــدن قیمت جوجــه یــک روزه عنوان کــرد و گفــت: جوجه یک 
 روزه یکبــاره از هــزار و 500 بــه دوهــزار و500 تومــان رســیده

 است.
حمید رضا شــیخان، افزایش قیمت نهاده های ذرت و سویا را از دیگر 
دالیل افزایش قیمت مرغ در ماه های گذشته دانست و تاکید کرد: این 
در حالی است که بر خالف شــایعات، گرمی هوا و تلف شدن جوجه ها 

دلیل این افزایش نبوده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در اصفهان به ۸  هزار و هفتصد تومان 
رسید، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده مرغ در روزهای آینده کیلویی 

1500تومان ارزان خواهد شد.

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در مســکن مهر گفت: مطابق دستور 
رییس جمهوری، طرح های مسکن  مهر در سراسر کشور، تا پایان سال 

جاری، تکمیل و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد.
احمد اصغری مهرآبادی بیان داشت: بخش عمده مشکالت ما در مسکن 
مهر، مربوط به طرح هایی است که توسط تعاونی ها و بخصوص در حوزه 
مشاغل آزاد اجرا شده اســت. وی بیان کرد: در طرح هایی که بر اساس 
تفاهم نامه سه جانبه احداث می شود، با مشکالت کمتری مواجه هستیم؛ 
این در حالی است که مشــکالت تعاونی ها را در استان ها دسته بندی 
کرده ایم و دربــاره حدود 50 هزار واحد مشــکل دار، در روزهای آینده 
تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد. وجود مشکل در احداث 2 میلیون و 
۳00 هزار واحد مسکن مهر دور از انتظار نیست؛ اما عزم دولت، برطرف 

کردن مشکالت و تسریع اجرای طرح هاست.

پرکشیدندوبارهقیمت
مرغدراصفهان

تکمیلطرحهایمسکن
مهرتاپایانسالجاری

مسئول اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: 
افرادی که ســرمایه کافی ندارند، بیشتر ترجیح می دهند از 
مجوز مشاغل خانگی اســتفاده کنند؛ زیرا مشاغل خانگی 
نیازی به گرفتن اســتعالم ندارد و زنان به ویژه بیشتر از آن  
اســتقبال می کنند.به گزارش صاحب نیوز، مســئول اداره 
ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه 
اهداف جهاد کشــاورزی، افزایش تولید و بهره وری در واحد 
سطح اســت، گفت: بدون شــک باید تولید را با روش های 
مطلوب و برنامه ریزی شده افزایش داد تا شاهد افزایش بهره 
وری در کشاورزی باشیم.فاطمه رفیعی اظهار کرد: بررسی و 
ارائه موضوعات کشــاورزی در بخش اقتصاد مقاومتی، آشنا 
کردن بانوان با شــرایط اخذ مجوز مشاغل خانگی در بخش 
کشاورزی و همچنین ارائه مبحث آموزشی محصول سالم و 
تعریف اصطالح ارگانیک، ازجمله مواردی است که باید به آن 
پرداخت.وی با توجه به اینکه باید در بحث اشتغال، ضرورت ها 
را شناخت، افزود: اول اردیبهشــت ماه سال جاری، مکاتبه 
ای با سه ناحیه بسیج امام علی)ع( در شرق اصفهان، ناحیه 
بسیج امام صادق)ع( در اصفهان و همچنین ناحیه بسیج امام 
رضا)ع( در نواحی آتشگاه و رهنان صورت گرفت تا نیازسنجی 
از آنچه که برای اشــتغال بانوان دارای اهمیت اســت، مورد 
بررسی قرار گیرد و بتوان  وام اقتصاد مقاومتی بر حسب رشته 

مرتبط تا سقف 50 میلیون تومان پرداخت کرد.
مسئول اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان بیان 
کرد: 150 نیاز، جمع آوری و همه این موارد به واحد تخصصی 
جهاد کشاورزی ارائه شد تا بتوان بر حسب اولویت وام اقتصاد 
مقاومتی را به افراد واگذار کرد.وی از اولویت دریافت وام برای 
راه اندازی دامداری های نیمه تعطیل خبر داد و گفت: تبدیل 
دامداری های نیمه تعطیل و بهســازی آن به فعال، تبدیل 
دامداری به واحد صنعتــی و همچنین تبدیل گلخانه چوبی 
به بینابین از جمله اولویت های دریافت وام اقتصاد مقاومتی 
است و هر منطقه باید به جهاد کشــاورزی محل خود برای 
دریافت وام مراجعه کند.رفیعی با اشــاره به اینکه رسالت ما 
تولید غذای سالم است، متذکر شد: صنایع تبدیلی از جمله 
مواردی است که با بهره برداری ســالم و بهداشتی می تواند 
تضمین کننده تولید غذای ســالم برای شهروندان باشد که 
می توان به شور کردن، شیرین کردن، سبزی خشک کردن و 

بخش ترشیجات در این رابطه اشاره کرد.
وی با اشــاره به اینکه آب های ما به سمت شــوری رفته و 
کشــت برخی گیاهان مقرون به صرفه نیست، خاطرنشان 
کرد: کشــت گیاهان دارویی و همچنین برخی محصوالت 
باغی به محیط مطلوب خود نیاز دارد؛ بــرای مثال افرادی 
که تصمیــم دارند به کشــت گیاهان دارویی اقــدام کنند، 

باید مکان مناسبی برای خشــک کردن آنها در نظر بگیرند.
مســئول اداره ترویــج شهرســتان اصفهــان تصریح کرد: 
افرادی که قصد ثبــت نام برای وام اقتصــاد مقاومتی دارند 
 باید سن باالی 1۸ سال داشته باشــند و با مراجعه به سایت 
adsvam.ir در سامانه ثبت نام کنند تا بر حسب اولویت و 
انجام مراحل نظارت بتوانند از تسهیالت بانک رسالت از 20 تا 
50 میلیون تومان بهره ببرند.کارشناس طرح و برنامه جهاد 
کشاورزی در بخش دیگر برنامه با اشاره به اینکه مجوز مشاغل 
خانگی راحت تر از کارگاه بوده و فرد به آســانی می تواند از 
تسهیالت آن اســتفاده کند، تاکید کرد: افرادی که سرمایه 
کافی ندارند، بیشتر ترجیح می دهند از مجوز مشاغل خانگی 
استفاده کنند زیرا مشاغل خانگی نیازی به گرفتن استعالم 

ندارد و مسیر راحت تری را برای افراد رقم می زند.
معصومه یزدانی با بیان اینکه رشته های قرار گرفته در بخش 
مشاغل خانگی به چند دسته تقسیم می شوند، گفت: بخش 
دام با دریافت مجوز از دامپزشــکی، مشاغل تبدیلی و تولید 
محصوالت زراعی با دریافت مجوز از بهداشــت و غذا و دارو، 

ازجمله بخش های مرتبط با وام مشاغل خانگی هستند.
وی اذعان کرد: تولید کودهــای ارگانیک و همچنین تهیه و 
بوجاری بذر، از جمله تولیداتی اســت که فقط نیاز به مجوز 
جهاد کشاورزی دارد و فرد مجبور نیست آن را از سازمان غذا 

و دارو و بهداشت دریافت کند.
کارشناس جهاد کشاورزی با اشــاره به اینکه برای دریافت 
پروانه مشاغل خانگی باید هشت مرحله پیگیری انجام شود، 
خاطرنشــان کرد: ثبت نام و دریافت کد رهگیری در سایت 
مشــاغل خانگی، تکمیل پنج برگی متقاضیان وام مشاغل 
خانگی، فرم بازرســی، مدارک شــخصی، مجوز یک دوره 
آموزش فنی و حرفه ای، استعالم و پاسخ آن از سازمان های 
ذی ربط، اجاره نامه و سند منزل و همچنین پوشه، ازجمله 

الزامات برای دریافت پروانه مشاغل خانگی است.
در ادامه این جلسه که با حضور فرماندار اصفهان و همچنین 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان پایان یافت، عزیزا... 
امینی مدیر عامل شرکت کشــاورزی بهار پردیس، به بیان 
مشکالت پیش راه خود در امر گلخانه داری پرداخت و گفت: 
اگر کاری بخواهد به مرحله انجام برســد نیاز به همبستگی 
دارد. وی تاکید کرد: قانون نیز باید در قبال کارفرما با انصاف 
عمل کند نه اینکه زمانی که دید کارفرمــا به مرحله مرگ 

رسیده و نفس آخر را می کشد، برای نجاتش پزشک بیاورد.
امینی افزود: متاسفانه قانون تامین اجتماعی، امروز با اشتغال 
ما همخوانی ندارد زیرا اگر بخواهیم به قانونی که 50 ســال 
از پایه گذاری اش می گذرد اکتفا کنیــم، قطعا نمی توانیم 

مشکالت را از سر راه برداریم.

مصرف آب در دانشــگاه صنعتی اصفهان با اجرای طرح مدیریت 
مصرف آب 25 درصد کاهش یافــت و از یک میلیون متر مکعب 
در ســال 94، به 750 هزار متر مکعب در ســال 95 رسید. عضو 
هیئت علمی دانشکده عمران دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: 
طرح مدیریت مصرف آب با توجه به کمبود منابع آبی از سال 90 

در دستور کار مدیریت این دانشگاه قرار گرفت و از سال 92 نتایج 
ملموسی به همراه داشت که به مرور زمان منجر به کاهش مصرف 
آب شد. دکتر حمیدرضا صفوی با بیان اینکه این طرح با استفاده 
از روش های بازیافت و استفاده مجدد از پساب و آبیاری قطره ای 
اجرا شد، افزود: یکی از نخستین کارهای انجام شده در این زمینه، 

ایجاد تصفیه خانه فاضالب دانشگاه در سال 90 بود. وی که مجری 
طرح تصفیه خانه دانشگاه صنعتی اصفهان است، ادامه داد: در این 
تصفیه خانه، فاضالب بهداشتی دانشگاه از طریق سامانه »الگون هوا 
دهی« بازیافت شده و خروجی آن با ظرفیت 25 لیتر در ثانیه برای 
آبیاری فضای سبز و درختان غیرمثمر استفاده می شود. صفوی با 
اشاره به استفاده از روش آبیاری قطره ای در طرح مدیریت مصرف 
آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: پیاده سازی این روش منجر به 
کاهش 40تا50درصدی مصرف آب در بخش فضای سبز نسبت به 

روش آبیاری غرقابی شد. وی به کارگیری وسایل کاهنده مصرف 
آب در بخش های مختلف از جمله سرویس های بهداشتی را نیز از 
روش های به کار رفته در طرح مدیریت مصرف آب دانشگاه صنعتی 
اصفهان، عنوان و اضافه کرد: درمجموع، پیاده سازی این روش ها 
باعث شد تا مصرف ساالنه آب که یک میلیون متر مکعب بود به 750
هزار متر مکعب در سال 95 کاهش یابد. صفوی با اشاره به حدود 42 
دانشگاه سبز در کشور افزود: امسال وزارت علوم حدود ۳5 میلیارد 
تومان اعتبار به منظور ارتقای دانشگاه های سبز تخصیص داده است.

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان:

مصرفآبدردانشگاهصنعتیاصفهان25درصدکاهشیافت

سکه تمام بهار آزادی
11،810،000 ریال)طرح جدید(

6،350،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،177،110 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمتسکهوطال

سکه 

در کمیته اشتغال زنان شهرستان اصفهان مطرح شد؛

قانون ۵۰ سال پیش به درد مشاغل امروزی نمی خورد

COWAY P-09CRB

 3,550,000
ریال

 4,000,000
ریال

LG Aqua AM30GUWF1 ال جی

 17,600,000
ریال

 18,360,000
ریال

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: خشکسالی فرصتی ایجاد 
کرد تا مردم به فکر راه های دیگر آبیاری افتاده و شیوه های 
جدیدی از کشــاورزی صنعتی و گلخانه ای را اجرا و دنبال 

کنند.
احمد رضوانی با اشاره به اینکه تولید موفق دارای مؤلفه های 
بسیاری است، گفت: بهره بردن از ایجاد تعاونی و مشارکت 
در امر تولید، استفاده از خرد جمعی، استفاده از تکنولوژی و 
فناوری و همچنین استفاده مطلوب و به هنگام از فرصت ها، 

می تواند بهترین اثر کیفی را در زمینه تولید موجب شود.
وی اظهار کرد: خشکســالی فرصتی را فراهم کرد تا مردم 
به فکر راه های دیگر آبیاری افتاده و شیوه های جدیدی از 
کشاورزی صنعتی و گلخانه ای را به روی کار بیاورند که در 

منطقه شرق اصفهان به مرور در حال افزایش است.
فرماندار اصفهان خاطرنشــان کرد: اولویت اول تخصیص 
منابع آب باید بخش شرب مردم باشد و همه نهادها باید با 

جدیت به این مسئله توجه کافی داشته باشند.
وی با بیــان اینکه نــوع آبیاری مــا با مشــکالت زیادی 
روبه روست، تصریح کرد: وقتی مسئوالن از بی آبی و کمبود 
این مایه حیاتی دم می زنند، دلیل نمی شود که کشاورز فکر 
کند مســئوالن از روی عمد می خواهند آب به کشاورزان 
نرسد؛ بلکه همه مسئوالن به درستی وضعیت سد را بررسی 

می کنند.

فرماندار شهرســتان اصفهان با اظهار تاســف از وضعیت 
نامطلوب ســد زاینده رود، اضافه کرد: چاه های غیرمجاز و 
حتی چاه های مجاز شهرداری، پس از بازگشایی آب مقدار 
قابل توجهی از آن را جذب مــی کنند و این تنها یک طرف 
مسئله است؛ بر این اساس باید کشاورزان آبیاری قطره ای 

و کشت های کم آب را در دستور کار خود داشته باشند.
رضوانی خاطرنشــان کرد: مسئوالن، مشــاور امین مردم 
هستند که مشکالت را به منظور پیگیری باید به رده باالتر 
ارجاع دهند تا بتوان از نارضایتی کارفرمایان جلوگیری کرد.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس گفــت: آن گونه که 
پیش بینی می شود با افزایش 40 درصدی نرخ نهاده های 
 دامــی، گرانی افسارگســیخته گوشــت قرمــز در راه 

است.
 اصغرسلیمی درباره وضعیت بازار گوشت در کشور گفت: 
قیمت گوشت ارتباط مستقیمی با تغییر نرخ نهاده های 
دامی دارد و اگر خبرها در زمینه افزایش نرخ نهاده های 
دامی صحت داشته باشد، باید منتظر افزایش نرخ گوشت 

به مراتب گران تر از نرخ کنونی باشیم.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس تصریح کرد: بسیاری 
ازمردم توانایی خرید گوشــت را ندارند؛ چه برســد به 
زمانی که نرخ نهاده های دامی با افزایش نیز روبه رو شود؛ 
بنابراین تقاضا دارم وزارت کشاورزی با ورود کارشناسی، 
مانع افزایش بدون حساب و کتاب نرخ نهاده های دامی 

شود.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ نهاده های دامی به ویژه در 
فصل زمســتان و پاییز، گرانی بی رویه گوشت در بازار 
تشدید می شود و از همین رو با افزایش نرخ نهاده های 
دامی مشخص است که باید دهک های کم درآمد جامعه 

با خرید گوشت قرمز خداحافظی کنند.
سلیمی با بیان اینکه مصرف گوشت برای تضمین سالمت 
پروتئینی شهروندان الزامی اســت، تصریح کرد: مردم 

حداقل باید برای افزایش ســرانه بهداشت 2 تا ۳ بار در 
هفته گوشت  مصرف کنند، اما با وضعیت جاری اقتصادی  
مردم، دهک های کم درآمد جامعه  نمی توانند گوشت را 

در سبد غذایی خود قرار دهند.
نماینده مــردم ســمیرم در مجلس با بیــان اینکه اگر 
افزایش 40 درصدی جو صحت داشته باشد، بازار گرانی 
افسارگســیخته گوشــت را داغ تر می کند، یادآورشد: 
سونامی گرانی گوشت با افزایش چندبرابری نهاده های 

دامی  به اوج  خود می رسد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس عنوان کرد:

پیشبینیافزایش۴۰درصدینهادههایدامی

با مسئوالن
فرماندار اصفهان:

تامینآبشرب،اولویتنخستتخصیصمنابعآبیاست

پارلمان
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تشکیل ۲۶ کانون فرهنگی  خادمان رضوی
صدیقه بهشتی، معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران اصفهان گفت: در راستای تبلیغ 
تخصصی در سراسر استان با محوریت سبک زندگی اسالمی و رضوی ۲۶کانون خادمان رضوی 

تشکیل شده است.

در شهر

 آزاده نامداری 
سوژه استندآپ های خنداننده شو

دوشنبه شب آخرین برنامه از سری استندآپ های خنداننده شو در 
مرحله نیمه نهایی روی آنتن رفت. مجید افشــاری از گروه حسن 
معجونی و سیده مریم کشفی از گروه شقایق دهقان استندآپ های 
خود را اجرا کردند. در این برنامه که احسان کرمی اجرای آن را بر 
عهده داشت، دو مستند ساخته شده توسط محمود کریمی درباره 
دو کمدین شــرکت کننده یعنی مریم کشــفی ومجید افشاری 

پخش شد.
شوخی های متن مجید افشــاری نکته های بسیاری داشت. او در 
اســتندآپ خود با زبان طنز و با شوخی های بســیار به معضالت 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اخیر اشــاره کرد. افشاری 
در بخشــی از اجرای خود به حواشــی این روزهای آزاده نامداری 
اشــاره کرد و به کنایه گفت: »پدرم وصیت کرد هر جا میری برو، 
ولی ســوئیس نرو؛ اگه هم رفتی پارک نرو، چــون اونجا بادهای 
شــدیدی میاد و همه چیز رو با خودش می بره.« شــقایق دهقان 
درباره اجرای مجید افشــاری گفت: »شــوخی هایت سر فرصت 
و درجه یک اســت. ارجاع به اســتندآپ های قبل به شدت با مزه 
اســت.« رامبد جوان گفت: »دمت گرم خیلی خیلــی بامزه بود و 
خیلی خندیدیم. هم خیلی باهوش هستی، هم نکته سنج و فرمول 
بلدی. ترکیب تو و حسن معجونی ترکیب فوق العاده ای ایجاد کرده 
است.« اشکان خطیبی این شــرکت کننده را درجه یک خواند و 
 گفت: »قطعا روح پدرت با اســتندآپی که اجرا کردی شاد خواهد

 شد.«

در حاشیه

اینستاگردی

خانه مستند اصفهان در نظر دارد برنامه »سه شنبه های 
مستند« را هر سه شــنبه با اکران و نقد و بررسی یک 
 فیلم مســتند در نگارســتان امام خمینی )ره( برگزار 

کند.
عضو هیئت مدیره خانه مســتند اصفهان از برگزاری 
برنامه »سه شنبه های مســتند« خبر داد و گفت: این 
برنامه با هدف اکران و نقد و بررسی فیلم های مستند، 
اعم از فیلم های مستند ســازان اصفهانی، کشوری و 

جهانی برپا شده است.
سید هاشم مرتضویان تصریح کرد:  اکران و نقد و بررسی 
فیلم های مستند از دیروز در نگارستان امام خمینی )ره( 
آغاز شده است. وی افزود: در این برنامه ابتدا یک فیلم 
مستند نمایش داده می شود و سپس در حضور منتقدان 

آن را نقد و بررسی خواهیم کرد.
 عالقه مندان برای شــرکت در برنامۀ ســه شنبه های 
مستند می توانند سه شــنبه هر هفته رأس ساعت ۱۷ 
به نگارســتان امام خمینی )ره( واقع در میدان فیض 

مراجعه کنند.

مازیار فالحی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

شهر دلنشین محالت...

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان اصفهان در نشســت خبری 
نخستین جشنواره رسانه های مکتوب 
و مجازی که صبح روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار 
شد، اظهار داشت: با همکاری خانه مطبوعات از بهمن ماه سال 
گذشــته تصمیم به برگزاری جشنواره رســانه های مکتوب و 
مجازی داشــتم؛ ولی هنگام رونمایی پوســتر جشنواره خانه 
مطبوعات باخبر شدیم که خانه مطبوعات استان اصفهان هم 
تصمیم دارد این جشــنواره را با همکاری اداره کل فرهنگ و 

ارشاد برگزار کند.
فضل اله سلطانی با اشاره به اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران 
به همراه خانه مطبوعات اصفهان با صدور اعالمیه مشترک عدم 
وجود، سعی در رفع این ذهنیت اشــتباه داشتند، تاکید کرد: 
دلیل دوگانگی به وجود آمده سیاســت های اشــتباه معاونت 

مطبوعاتی ارشاد است.

وی افزود: چراغ انجمن در اصفهان بعد از ۲0ســال همچنان 
روشــن اســت و برای برگزاری هر چه باشکوه ترجشــنواره 
رسانه های مکتوب و مجازی تمام تالش خود را به کار می گیرد.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان تعداد کل 
آثار ارسال شده به جشنواره را ۱0۸۳ اثر اعالم کرد و گفت: از 
این تعداد، ۷۵ اثر در بخش مقاله، ۲۸۵ گزارش، ۱۴۲یادداشت، 
۱۳۸تیتر،۹0کاریکاتور،۲0۱عکس، ۳چکیده مقاله و ۵ مقاله 

انتقادی قرار داشت.
به گفته ســلطانی نتایج داوری نهایی تا پایــان هفته جاری، 

مشخص و نفرات برتر اعالم می شوند.
وی ادامه داد: داوران این جشــنواره از اعضای هیئت دبیران 
انتخاب شــده اند که جزو افراد با تجربه استان بودند و سابقه 

فعالیت در دیگر استان ها را نیز داشتند.
یکی از اهداف جشنواره، شناسایی چهره های گمنام 

رسانه ای اصفهان است

سلطانی شناسایی چهره های گمنام رسانه ای اصفهان را یکی از 
اهداف مهم این جشنواره خواند و تاکید کرد: تمام آثار رسیده با 
یک کد به مرحله داوری راه یافتند و آثار برتر منتخب در کتابی 

وزین چاپ خواهد شد.
رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان بیان داشت: 
برگزیدگان جشنواره به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته 
شامل افرادی که در روز جشنواره نام آنها اعالم می شود و دسته 
دوم افرادی که آثار آنها در کتاب جشــنواره، چاپ و به عنوان 

توانمندی های استان به سراسر کشور ارسال خواهد شد.
تشکل ها نباید به کمک دیگر ارگان ها وابسته باشند

وی با اشاره به اینکه تشــکل ها نباید به کمک دیگر ارگان ها 
وابسته باشــند، گفت: در صورت اعالم حمایت دستگاه ها، ما 
نیز از آنها استقبال می کنیم اما در زمینه حمایت از تشکل ها 

برخوردهای دوگانه ای صورت می گیرد.
رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان تصریح کرد: 
یکی از رسالت های خبرنگاران و مطبوعات، پیگیری موضوع 

هزینه کردن بودجه های فرهنگی استان است.
18 مردادماه؛ مراســم تجلیل از برگزیدگان نخستین 

جشنواره رسانه های مکتوب و مجازی 
ســلطانی افزود: ۱۸ مردادماه، مراســم تجلیل از برگزیدگان 
نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و مجازی از ساعت۱۷ 
در سالن اجتماعات اداره راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار 

می شود.
وی با اشاره به اینکه در این مراسم هیچ کدام از مدیران شهری به 
سخنرانی نمی پردازند، تاکید کرد که از فعاالن فضای مجازی و 

مطبوعات که زیر ۳0 سال سن دارند، تقدیر به عمل آید.
رییس انجمن صنفــی روزنامه نگاران اصفهان خاطرنشــان 
ســاخت: باوجود ارســال دعوت نامــه  بــرای میهمانانی از 
کشورهای نروژ و اوکراین در بخش بین الملل جشنواره هنوز 
 پیامی مبنی بــر اعالم آمادگــی برای حضور خــود دریافت 

نکردیم.
ســلطانی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که عدم حضور 

میهمانان به دلیل مسائل اداری باشد.

 رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان:

یکی از اهداف جشنواره،شناسایی چهره های گمنام رسانه ای است

ابالغ رای
5/254 کالسه پرونده: 339-96 شــماره دادنامه: 525 تاریخ رسیدگی: 96/4/19 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: فتح اله 
صادقی با وکالت احمد سعیدپور مقیم خمینی شهر خیابان طالقانی نبش کوچه هفتم. 
خوانده: جالل رضایی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 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 شــورا: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای فتح 
اله صادقی با وکالت احمد سعیدپور به طرفیت آقای جالل رضایی به خواسته مطالبه 
مبلغ 32/000/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 95/11/15-614147 
)32/000/000 ریال( عهده بانک تجارت شعبه ناصرخسرو نایین به انضمام خسارت 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی  
مورخه 96/4/17 عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا باتوجه به 
نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/4/17 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4402 شعبه 4 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794200418 ابالغنامــه: شــماره   5 /264
پرونده:9609986794200138 شماره بایگانی شعبه:960138 ابالغ شونده حقیقی: 
جعفر کرمانی فرزند نصراله به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/06/29 
چهارشنبه ساعت: 9:30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی صندوق قرض 
الحسنه خلیل الرحمن رهنان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شــوید. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به 
سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، یه یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی 
مراجعه نمایید. م الف:13423 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهدای مدافع حرم()141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106793800654 ابالغنامــه: شــماره   5 /265
پرونده:9609986793800487 شماره بایگانی شعبه:960487 ابالغ شونده حقیقی: 
امیرمهدی کرمی تاریخ حضور:1396/06/14 ســه شنبه ساعت: 10 محل حضور: 
اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف در خصوص دعوی احمد ذاکری علون آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:13366 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم()65 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800306 ابالغنامــه: شــماره   5 /271
پرونده:9609986794800300 شــماره بایگانی شــعبه:960300 ابالغ شونده 
حقیقی:جواد فیروزی تاریخ حضور:1396/06/25 سه شنبه ساعت: 17/30 محل 
حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور 
جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی الهام کرمی سبدانی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:13355 شعبه 
18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )67 کلمه، یک کادر(

اخطار اجرایی
5/272 شماره:  951016 به موجب رای شماره 00174- 960 تاریخ 96/2/10 حوزه 
نهم شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهدی طوقانی پور شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم بر الزام 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی و قطعی خودرو 
سورای PK به شماره انتظامی 813 ج 53 ایران به شماره موتور M13889410  و 
شماره شاسی 035153 رنگ مشکی و همچنین مبلغ نهصد و نود هزار ریال بابت 
هزینه دادرســی در حق خواهان احمد ابن نصیر فرزند امیرقلی شغل آزاد به نشانی 
اصفهان خانه اصفهان میدان ماه فرخی امیدغــری کوچه نرگس کوی مریم 2 بن 
بست محمدی صادر میگردد. به انضمام نیم عشــر دولتی. 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 اســتیفاء 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:13362 
 شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   96101067948000307 ابالغنامــه: شــماره   5 /273
پرونده:9609986794800300 شــماره بایگانی شــعبه:960300 ابالغ شونده 
حقیقی: مسعود جوادی تاریخ حضور:1396/06/25 سه شنبه ساعت: 17/30 محل 
حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور 
جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی الهام کرمی سبدانی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:13321 شعبه 
18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )68 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره   9610106794800305 ابالغنامــه: شــماره   5 /274
پرونده:9609986794800300 شــماره بایگانی شــعبه:960300 ابالغ شونده 
حقیقی: داود احمدپور ســامانی تاریخ حضور:1396/06/25 شنبه ساعت: 17/30 
محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد - خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی 
پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی الهام کرمی سبدانی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:13323 شعبه 
18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )70 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره   9610106795300288 ابالغنامــه: شــماره   5 /275
پرونده:9609986795300279 شــماره بایگانی شــعبه:960281 ابالغ شونده 
حقیقی: مهرالدین شریفی به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/06/14 
سه شنبه ســاعت: 15/30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد - خیابان آیت 
اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص 
دعوی حســن حیدر به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این 
 شعبه حاضر شوید.م الف:13333 شــعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 )مجتمع شماره یک()72 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794200398 ابالغنامــه: شــماره   5 /276
پرونده:9609986794500324 شــماره بایگانی شــعبه:960324 ابالغ شونده 
حقیقی: رضا موحدی منفرد فرزند محمدعلی کد ملی: 0381388026 به نشــانی 
مجهول المکان تاریخ حضور:1396/06/27 دوشنبه ساعت: 16/30 محل حضور: 
اصفهان- خیابان ســجاد - خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب 
ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی علیرضا آزیدهاک و بنفشه بخشائی 
به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شوید.
م الف:13336 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)80 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106797200297 ابالغنامــه: شــماره   5 /277
پرونده:9609986797200284 شــماره بایگانی شــعبه:960284 ابالغ شونده 
حقیقی: مجید خوشحال راد فرزند حسین کد پستی: 1345917648 به نشانی تهران 
خیابان رودکی باالتر از دامپزشــکی کوچه ملک محمدی )مجهول المکان( تاریخ 
حضور:1396/06/14 سه شنبه ســاعت: 17/30 محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد - خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57 در خصوص دعوی مسعود مالاحمدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:13291 شــعبه 42 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )87 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106796300733 ابالغنامــه: شــماره   5 /278
پرونده:9609986796300277 شــماره بایگانی شــعبه:960277 ابالغ شونده 
حقیقی: جواد جوادی تاریخ حضور:1396/06/25 شــنبه ساعت: 9 محل حضور: 
اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف در خصوص دعوی رسول قمشی ولی پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به 
سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی 
به این واحد مراجعه مراجعه نمایید.م الف:13292 شــعبه 33 حقوقی شــورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )65 کلمه، یک کادر(
مزایده

5/294 اجرای احکام شــعبه 13 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص کالســه اجرایی 960616 له خانم حمیرا سادات هاشمی علیه آقای سید 
مجتبی حســینی مبنی بر مطالبه مهریه در روز سه شــنبه تاریخ 96/5/31 ساعت 
9 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش اموال مال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
95/000/000 ریــال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصــون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
پارکینگ فجر انقالب نزد حافظ اموال از آن بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت پایه 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت 
نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشــد. لیســت اموال – مال موضوع مزایده: مشخصات 
وسیله: سواری پژو پارس به شماره 248 ص 83 ایران 13 مدل 1380 به رنگ مشکی 
شماره شاسی 80806917 شــماره موتور 22828007014 نظریه کارشناسی: از 
وسیله نقلیه در پارکینگ فجر اصفهان بازدید و برابر اعالم متصدی پارکینگ وسیله 

از مورخه 95/5/18 توقیف می باشد. اسناد و مدارک وثیقه رویت نگردید. درب موتور، 
گلگیر جلو راست، درب و گلگیر عقب راست درب صندوق عقب خوردگی دارد. رنگ 
سقف، درب صندوق عقب و سپرها دوپوسته شده است. روکش صندلی ها فرسوده و 
الستیک ها 15 درصد سائیده می باشند. موتور و گیربکس خاموش می باشد. قیمت 
کارشناسی وســیله باتوجه به مدل وضعیت ظاهری وسیله در بازار روز امروز جهت 
فروش به صورت مزایده حدوداً مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی می گردد. م الف: 

13335  اجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان)271 کلکه، 3 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970361700532 شــماره پرونــده:  /124
9609980361700074 شماره بایگانی شــعبه: 960081 خواهان: آقای مرتضی 
حکمی فرزند بهرام به نشانی: استان گیالن - شهرستان رودسر- شهر رحیم آباد- خ 
مطهری- پالک 51. خواندگان: 1- آقای یوســف رجبــی 2- آقای رضا حکمی 
3- خانم اکرم موسوی آذر همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته: اعتراض به 
عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( رای دادگاه: 
درخصوص اعتراض شــخص ثالث آقای مرتضی حکمی بــه طرفیت خانم اکرم 
موسوی آذر و آقای یوسف رجبی و آقای رضا حکمی نسبت به توقیف پالک ثبتی 
311 فرعی از 164 اصلی بخش 29 ثبت گیالن و رفع توقیف آن در پرونده اجرایی 
این دادگاه به شــماره بایگانی 940607 دادگاه باتوجه به محتویات پرونده از جمله 
مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 95/1/26 که طی آن محــل متنازع فیه به معترض 
واگذار گردیده است لذا باتوجه به وکالتنامه رســمی استنادی با احراز صحت بیع و 
تقدم آن بر زمان توقیف اعتراض نامبرده را ثابت و وارد تشخیص مستنداً به ماده 147 
قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از ملک موضوع خواسته صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 13404 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)223 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970354500691 شــماره پرونــده:  /130
9509980358200974 شــماره بایگانی شعبه: 960220 شــاکی: آقای محمد 
جواد عرب لودریچه فرزند علی اکبر به نشــانی: خمینی شــهر شهر خمینی شهر 
خ امیرکبیر ک فرعی 94 متهم: آقای محمود قربانی رنانی فرزند حســن به نشانی 
مجهول المکان. اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثر تصادف رانندگی. دادگاه 
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام 
آقای محمود قربانی رنانی فرزند حسن دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد 
صدمه غیرعمدی موضوع کیفرخواست مورخ 95/12/19 دادسرا، دادگاه باتوجه به 
گزارش مرجع انتظامی، نظریه مصون از اعتراض افسر کاردان فنی، عدم حضور متهم 
و دفاع از بزه انتسابی، نظریه پزشکی قانونی و سایر قرائن موجود، شکایت محمدجواد 
عرب لودریچه و کیفرخواست صادره بزه منتسب به نامبرده را محرز و مسلم دانسته 
درخصوص مطالبه دیه به پرداخت یک و نیم درصد دیه برای حارصه ساعد راست، 
قد رام زانوی راست قوزک داخلی پای چپ و یک درصد دیه بابت ارش آسیب خفیف 
نســوج نرم زانو و مچ پای چپ با اســتناد به مواد 448، 449، 710 و 559 از قانون 
مجازات اسالمی متهم موصوف را در حق شاکی فوق محکوم که می بایست ظرف 
دو سال از زمان وقوع حادثه پرداخت نماید و در خصوص جنبه عمومی بزه معنونه 
با استناد به ماده 717 از قانون تعزیرات ناظر به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت مبلغ سه میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. رای دادگاه غیابی است و 
در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 20 روز بعد از 
آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف: 13420 
شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق()313 کلمه، دو کادر(

عضو هیئت مدیره خانه مستند اصفهان خبر داد:

آغاز برگزاری »سه شنبه های 
مستند« در نگارستان امام)ره(

زائر امام رضا)ع( »درمسیر 
باران« باشید

»در مســیر باران« یک پویانمایی  اســت که با تکنیک 
سه بعدی رایانه ای در مدت دو سال تولید شده و با تالش 
شــبانه روزی بیش از ۱00 متخصص به نتیجه رسیده 
است و به مناســبت دهه کرامت به صورت محدود در 

اصفهان اکران می شود.
این فیلم که تولیدش بهمن ماه ســال گذشته به پایان 
رسیده، یک اثر تاریخی و دینی که به سفارش موسسه 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی تولید شده و 
محصول استودیو انیمیشن »بنیان فیلم« است ۸0 دقیقه 
خواهد بود؛ اگرچه اکران عمومی این انیمیشن با توجه 
به مخاطب کودک و نوجوان خود، مهرماه در نظر گرفته 
شده ولی قرار است به مناسبت دهه کرامت چند ماهی 

زودتر به صورت محدود در اصفهان اکران شود.
کارگردانی »در مسیر باران« که به سبک رئال انیمیشن 
ســاخته شــده بر عهده »حامد کاتبی« بــوده و مریم 
چوپان زاده  نقش  تهیه کنندگی آن را بر عهده داشــته 
است ، داستان آن را سعید تشــکری و مهدی سیم ریز 
نوشته اند و در آن امین زندگانی، رحیم نوروزی، محمد 
شیرخانلو، محمد جهانپا و ... به ایفای نقش پرداخته اند.

به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهــان، مدیــر کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان در نشســت ارزیابی روستاهای 
هدف گردشــگری اظهار داشت: طی هفت ســال گذشته، 

کارشناسان اداره کل با بررسی های به عمل آمده، ۲۳روستای 
هدف گردشگری را در سطح استان شناسایی کرده اند و در 
این چند سال تالش شده تا شاخصه های گردشگری در این 

روستاها توسعه یابد.
فریدون الهیاری به شــاخصه های تعیین این روســتاها نیز 
اشاره کرد و گفت: در بررسی های جدید، تمامی ظرفیت های 
روستاهای سراسر استان در ۲۴ شهرستان و در ۸00 دهستان 
استان با بررسی اولویت هایی همچون قابلیت های گردشگری 

طبیعت، وضعیت بافت تاریخی روستا، بررسی آثار تاریخی و 
ارزش آنها، وضعیت صنایع دســتی و هنرهای سنتی اعم از 
تعداد کارگاه ها و تعداد هنرمندان، راه های دسترسی روستا، 
بررســی وضعیت اقلیم روستا و استعداد روســتا در زمینه 
توسعه زیر ساخت های گردشگری همچون تاسیس اقامتگاه 
بومگردی با هماهنگی مسئولین اســتان و محلی، بررسی و 
روستاهای جدید بر این اســاس معرفی شده و برنامه ریزی 

جهت توسعه گردشگری روی آنها صورت می پذیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

شناسایی ۲۳روستای هدف گردشگری 

اعظم 
حاجی رضازاده
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فناورانه

محققان دانشــگاه واشــنگتن نشــان دادند که کریســتال های شــفاف و 
فوتوالکترومغناطیس زمانی که در معرض نور قــرار می گیرند، هادی جریان 
الکتریسیته می شوند. به همین دلیل، محققان در آزمایشی از پرتو لیزر برای 
ایجاد مسیر الکتریکی روی یک کریســتال استفاده کردند که موجب هدایت 
الکتریکی در آن شــد. محققان با انجام این آزمایش به این باور رسیدند که به 

زودی ابزار الکترونیک به سمت شفاف شدن پیش خواهد رفت.
محققان دانشــگاه واشــنگتن در این آزمایش از یک قطعه بلــور »تیتانات 
استرانسیوم« استفاده و مشاهده کردند زمانی که این قطعه در معرض نور در 
دمای محیط قرار می گیرد، مقاومت الکتریکی آن تا سه برابر کاهش می یابد 
و تجمع الکترون های آزاد در آن چند صد برابر بیشتر می شود؛ به این معنا که 

رسانایی کریستال به سطح رسانایی قطعات تجهیزات الکترونیک می رسد.
نکته جالبی که محققان طی آزمایش به آن پی بردند، این بود که این کریستال ها 
تا چند روز بعد از این آزمایش و حتی زمانی کــه در محیط کامال تاریک قرار 
گرفتند نیز قابلیت رسانش خود را حفظ کردند.آنها در مرحله بعدی، با استفاده 
از پرتو لیزر مسیر رسانایی را در بلور ایجاد کردند و جریان الکتریسیته را از میان 

آن عبور دادند و به این ترتیب، یک مدار ساده الکتریکی در آن ایجاد کردند. 

 ابزارهای الکترونیک شفاف
 می شوند

پارلمان لوکزامبورگ معدن کاری روی 
شهاب سنگ را قانونی کرد

پارلمان کشور کوچک و ثروتمند لوکزامبورگ در اروپا، قانونی تصویب کرد که 
اختیارات عجیبی برای فعالیت های فضایی ایجاد می کند.

اخیرا پارلمان لوکزامبورگ قانونی را که از سال 2016 میالدی در حال بررسی 
آن بود، با رای گیری مخفی به تصویب رساند که طی آن، اجازه  کارهای عجیبی 
را به معدن یاب های فضایی می دهد. بنابر این قانون، شرکت ها می توانند پس از 
فرود روی شهاب سنگ ها و استخراج مواد معدنی از آنها، این مواد را برای اهداف 
تجاری خود استفاده کنند و مواد معدنی به  محض خروج از شهاب سنگ، جزو 

اموال شرکت به  حساب می آید.
این قانون که بسیار شبیه به قانونی  اســت که اوباما در سال 2015 امضا کرد، 
دست شرکت های خصوصی فضانوردی را برای سودجویی در فضا باز می گذارد 
و از آن هم فراتر می رود. براساس قانون لوکزامبورگ، حتی شرکت ها مجبور 
نیستند نام خود را در این کشــور ثبت کند بلکه فقط داشتن یک دفتر کار در 

لوکزامبورگ کافی خواهد بود تا از مزایای این قانون بهره مند شوند.
نخستین اقدام فضایی کشور کم جمعیت و ثروتمند اروپایی، به سال 1985 و 
سرمایه گذاری هنگفت برای نخستین شرکت ماهواره ای اروپا بازمی گردد که 

اکنون این شرکت بزرگ ترین در نوع خود در جهان است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا مقاله ای منتشر کردند که در آن جزئیاتی درباره 
ساخت نوعی کاغذ ارائه شــده که می توان تا 80 بار روی آن نوشت و دوباره 

مطالب را پاک کرد.
راشد العیزا که از محققان این پروژه جدید است، می گوید: »من درباره نانوذرات 
صحبت می کنم. در این پــروژه ما نانوذرات را با رنگ آبــی ترکیب کردیم و 
در نهایت ترکیب نانوذرات و رنگ را روی هر زیرالیــه که می خواهیم به کار 
می گیریم. این رنگ را می توان روی کاغذ پوشش داد و حتی امکان قرار دادن 
آن روی پالستیک یا شیشه نیز وجود دارد. بعد از قرار دادن پوشش روی سطح، 
می توان روی آن عبارات مورد نظر را نوشت. پس از چند دقیقه قرار دادن کاغذ 

زیر نور، نوشته ها دیده می شوند و روی سطح باقی می مانند.«
این نوشــته ها پس از پنج روز ناپدید می شــوند؛ چراکه اکسیژن موجود در 
هوا الکترون هــا را از نانوذرات رنگی دریافت می کند و آنهــا را به رنگ اصلی 

بازمی گرداند.
این فرآیند می تواند با گرم کردن سطح تسریع شــود؛ به طوری که می توان 
 بعد از چند دقیقه از نوشــتن یــک مطلب آن را به ســادگی بــا گرما پاک

 کرد.

علمپژوهی

مهندسی ژنتیک، راز رنگ 
آبی را برمال کرد

دانشمندان موفق شــدند با اســتفاده از تکنیک های 
مهندســی ژنتیک، یک فرآیند غیرطبیعی و نادر را به  

صورت طبیعی در گل ها ایجاد کرده و دنبال کنند.
رنگ  آبی چشــم ها، رنگ مو و پر و حتی گل های آبی، 
دیگر یک ویژگی خاص و دســت نیافتنی محســوب 
نمی شوند. تا امروز در طبیعت رنگ آبی ناشی از جهش 
یا نقص ژنتیکی یا تغییر ناگهانی در اســیدیته بود که 
باعث می شــد در طبیعت هیچ گلی به  صورت طبیعی 

به رنگ آبی نباشد.
گل های آبی باغ، حاصل تغییرات اسیدی در آب و خاک 
یا جهش های ژنتیکی بودند اما پژوهشــگران با درک 
بهتر روالی که موجب این رنگ می شود، توانستند از آن 
رمزگشایی کرده و گل داوودی را وادار به رویش با رنگ 

طبیعی آبی کنند.
در این روش، ترکیــب ژنتیکی گل به  شــکلی تغییر 
یافت که اسید محیط گلبرگ ها تغییر کند و این کار با 
استفاده از ژن گل هایی که به  طور طبیعی آبی هستند، 
رنگدانه پروانه و ژن گل زنگوله ای کانتربری انجام شده 
است. دستاورد بسیار مهم این پژوهش، فراتر از زیبایی  
ظاهری یک گل است و این امکان را برای نخستین  بار 
ایجاد کرده که از ترکیب ویژگی های دو موجود دیگر، 

حاصلی در یک موجود سوم ایجاد شود.
با استفاده از این تکنیک شاید بتوان در آینده انسان های 
چشــم آبی بیشــتر یا گل هایی را تولید کرد که برای 
زنبورها جذاب تر هستند. حشــرات به  صورت طبیعی 
تقریبا فقط رنــگ آبی را تشــخیص می دهند و به آن 
جذب می شــوند که این ویژگی در تولید مثل و شیوع 

گیاهان اهمیت ویژه ای دارد.
از ســوی دیگر، گل داوودی آبی به دست آمده در این 

پژوهش، توانایی تولید مثــل ندارد و حتی با خروج آن 
از آزمایشگاه هم تهدیدی متوجه طبیعت نیست. بنابر 
قوانین آمریکا، فروش هرگونه محصول دستکاری شده 
ژنتیکی، نیازمند مجوز و با اعالم رســمی امکان پذیر 
است و تا انجام آزمایش های دقیق و نتایج موثق ، ارائه 

این گل ها به بازار امکان پذیر نخواهد بود.

پرتاب ماهواره های »پیام« و »ظفر« تا ۲سال دیگر
محسن بهرامی رییس ســازمان فضایی ایران گفت: ماهواره »پیام امیرکبیر« در کمتر از 
یکسال آینده و ماهواره »ظفر« نیز در دو سال آینده آماده پرتاب می شود؛ همچنین ماهواره 

»دوستی« در نوبت پرتاب است که امیدواریم پرتاب آن نیز انجام شود.

کاغذی که نوشته هایش بعد از 5 روز ناپدید 
می شود

هوش سنج

فرض کنید 30 جفت جوراب مشکی، 26 جفت جوراب 
سفید و 12 جفت هم جوراب ســرمه ای داریم. همه این 
جوراب ها روی زمین پخش شده اند. با فرض اینکه هوا کامال 
تاریک باشد، دست کم چند جوراب باید انتخاب کنیم که 
حداقل یک جفت جوراب همرنگ در اختیار داشته باشیم؟

گزینه الف( 31 صحیح اســت.تعداد حاالت ممکن برای 
تعداد جواب های صحیح، معادله زیر است:

 x3 ,   2 <= x2 ,   1=> x4 ,x1( 8 = x4 + x3 + x2 + x1
 xi 1,2,3,4(، تعداد=i( ام i به این معنی که به نفر ، )2=>
کتاب برسد.حاال باید تعداد جواب های معادله باال را بیابیم.

 0=x2 ,   1> x3 ,   0> x4 ,x1(  x2 - 8 = x4 + x3 + x1
)2=x2 1 یا=x2 یا

 = )1-3 ,1-c3-c2-c1-8(C =تعــداد جــواب
 + )6,2(C = )2 ,x2-6(C = )2 ,1-1-0-0-x2-8(C

31 = 6 + 10 + 15 = )4,2(C + )5,2(C
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500fonts ، هــر چیــزی را کــه از یــک اپلیکیشــن 
عکس نوشته ساز حرفه ای انتظار دارید برایتان فراهم می کند.

 500fonts انتخاب عکس از گالری اولین کاری است که در
انجام می دهید. بعد از ایــن کار نوبت به ویرایش بک گراند 
تصویر می رسد؛ اینکه پس زمینه را به رنگ مورد عالقه خود 
مزین کنید و تنظیمات کاملی برای طول و عرض و کشیدگی 

تصویر در اختیار داشته باشید.
 500fonts مرحله بعدی اضافه کــردن فیلترهاســت؛
چندین فیلتر رنگی و سیاه و سفید با امکان تنظیم شدت در 
اختیارتان قرار داده که از همه آنها بدون محدودیت می توانید 
اســتفاده کنید. اما بعد از اضافه کردن فیلتر، به مهم ترین 
قسمت اپلیکیشن می رسیم، بخش اضافه کردن فونت که 
قدرتمندترین بخش اپلیکیشن محسوب می شود. همان 
طور که از اسم اپلیکیشن پیداست، در این بخش می توانید 
به آرشیو فوق العاده بزرگی از 500 فونت متمایز انگلیسی 

دسترسی داشته باشید؛ فونت هایی که خوشبختانه رایگان 
هستند و هر تغییری که به ذهنتان برسد را می توانید روی 

آنها اعمال کنید.
تغییر رنگ و سایز فونت ساده ترین گزینه ها هستند، اما ابزار 
پیشرفته تری مثل سه بعدی کردن متن و حالت آیینه ای 
دادن و چرخش آزاد و تعیین شفافیت را هم در اختیار دارید. 
بعد از آنکه نوشته تان را به عکس اضافه کردید، شاید دوست 
داشته باشید با دست خط خودتان چیزی روی آن بنویسید. 
برای همین منظور مرحله آخر ویرایــش 500fonts به 
Doodle ها اختصاص یافته که اینجا هم می توانید از گزینه 
های مختلف و تنظیمات فــراوان مربوط به هرکدام نهایت 

بهره را ببرید.
آخرین مرحله هم گرفتن خروجی است که خوشبختانه اثری 
از واترمارک روی آنها نمی بینید و می توانید آنها را در فرمت 

های JPEG و PNG تحویل بگیرید.
این اپلیکیشن فوق العاده کاربردی را می توانید همین حاال 
و با استفاده از لینک  goo.gl/oWb5Wh  از پلی استور 

دریافت کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپلیکیشن500fonts؛

یک عکس نوشته ساز حرفه ای

 نبرد اپل و ال جی با سامسونگ 
OLED بر سر پنل های

شرکت اپل با سرمایه گذاری روی پنل های OLED شرکت ال جی، 
در پی شکست انحصار سامسونگ است.

بر اساس اعالم یک منبع موثق داخلی در کره جنوبی، شرکت اپل 
در حال سرمایه گذاری 2/7میلیارد دالری روی صفحه نمایش های 
شرکت ال جی است. هدف اپل از این ســرمایه گذاری استفاده از 
صفحه نمایش های » OLED « در آیفون هایی اســت که از سال 

2018 به بعد عرضه می شوند.
پیش از این گزارش شده بود که شرکت اپل می خواهد برای استفاده 
از صفحه نمایش های » OLED « با شــرکت سامســونگ قرارداد 
ببندد، اما گویا اپل تمایل ندارد برای یک کاالی خاص به شــرکتی 
انحصاری وابسته شود. همچنین شــرکت اپل قصد دارد از وجود 
تعداد کافی پنل های OLED اطمینان حاصل کند تا در سال 2018 
و برای عرضه محصوالت نسل آینده  اش با مشکلی مواجه نشود؛ زیرا 
قصد دارد برای ساخت گوشی هوشمند نسل جدیدش نسخه های 

بیشتری نسبت به آیفون 8 تولید و عرضه کند.
منابع خبری ادعــا کردند که اپل قصد دارد با این ســرمایه گذاری 
انحصار شرکت سامسونگ در صفحه نمایش های OLED را بشکند 
و از این طریق خــط تولید ثابتی برای خودش بــه وجود بیاورد تا 
به کمپانی رقیب نیز وابســته نباشد. شــرکت اپل قصد دارد مبلغ 
3/5میلیارد دالر برای این سرمایه گذاری هزینه کند که البته بخش 

عمده ای از آن را پرداخت کرده است.

باکمکیکابررایانه؛

 چین بزرگ ترین جهان مجازی 
را خلق کرد

محققان چینی با کمک یــک ابررایانه بزرگ ترین جهان مجازی را 
شبیه سازی کردند. این شبیه سازی 60 دقیقه طول کشید. ابررایانه 

مذکور دارای 10 میلیون سی پی یو است.
گروهی از دانشــمندان چینی با کمک ســریع ترین ابر رایانه دنیا 
بزرگ ترین جهان مجازی را ایجاد و آن را »تمرین اولیه« ماشــین 
Sunway TaihuLight نامگذاری کردند. این ابررایانه با استفاده 

از 10 میلیون هسته CPU این شبیه سازی را انجام داده است.
به هرحال این ماشین خلق شد و گسترش اولیه جهان در میلیون ها 
سال قبل را شبیه ســازی کرد. جهان مجازی ساخته شده 5 برابر 
شبیه سازی محققان دانشگاه زوریخ است که در ماه ژوئن رونمایی 

شد.
شبیه ســازی جهان به ستاره شناســان کمک می کند در مناطق 
مختلف فضا جســت وجوهایی را انجام دهند. نسل آتی ابررایانه ها 
10برابر قدرتمندتر از Sunway TaihuLight  خواهند بود که در 

2019 میالدی آماده می شوند.

 Word Flow مایکروسافت کیبورد
را از روی اپ استور حذف کرد

اگر به خاطر داشته باشید تقریبا یک سال پیش بود که مایکروسافت 
کیبورد اختصاصی ویندوزفون یعنی Word Flow را برای پلتفورم 
iOS منتشر کرد. ازجمله خصوصیات منحصر به فرد این کیبورد، 
حالت کار با یک دســت آن محســوب می شــود که بین کاربران 

ویندوزفون طرفداران زیادی دارد.
اما به نظر می رسد که مایکروســافت دیگر خواهان ارائه خدمات 
این کیبورد به صاحبان آیفون و آیپد نیســت؛ چرا که پس از ارائه 
یادداشتی از سوی تیم پشتیبانی اعالم کرده که Word Flow را 
از روی اپ استور حذف کرده اســت. مایکروسافت علت این حذف 
را تکمیل آزمایشــات و دریافت بازخوردهای کافی عنوان کرده و 
به عنوان جایگزین به کاربران iOS پیشــنهاد کرده که از این پس 

کیبورد SwiftKey را مورد استفاده قرار دهند.
همان طور که می دانید ســال گذشــته بود که مایکروســافت به 
خریداری کیبورد ســویفت کی اقدام کرد؛ اما از آن زمان تاکنون 
بجز ارائه کیبورد ســویفت موجی، تغییرات چنــدان بزرگی روی 
این اپلیکیشن اعمال نکرده است. با این وجود به نظر می رسد که 
حذف Word Flow در اپ استور به منظور تمرکز بیشتر بر کیبورد 
سویفت کی انجام گرفته و احتماال به زودی شاهد تغییرات بیشتری 

در این کیبورد پرطرفدار خواهیم بود.

لپ تاپ سبک ویژه صاحبان مشاغل 
از راه رسید

شرکت توشیبا از عرضه لپ تاپ جدید خود برای صاحبان مشاغل 
با وزن کم و امکانات مناسب خبر داد. این لپ تاپ 999 پوند قیمت 

دارد.
لپ تاپ Tecra X۴۰-D دارای نمایشگر 14 اینچی است و نمایشگر 
لمسی مطلوبی دارد. صفحه کلید نرم و مناسب برای تایپ و امکان 
نصب کارت حافظه میکرو اس دی از جملــه دیگر مزایای لپ تاپ 

یادشده است.
دو نقطه ضعف مهم این لپ تاپ عمر باتری نه چندان زیاد و لرزش 
تصاویر در برخی مواقع بوده و زاویه دید نمایشگر این لپ تاپ 157 
درجه است. شاسی منیزیم با طراحی النه زنبوری بر استحکام بدنه 

لپ تاپ مذکور افزوده است.
وزن این لپ تاپ حدود 1/25کیلوگرم است که باعث می شود حمل 
و نقل آن راحت باشد. ابعاد Tecra X۴۰-D توشیبا 332 در 228/9 

در 16/9میلی متر است.
دقت نمایشگر این لپ تاپ 1920 در 1080 پیکسل بوده و امکانات 
امنیتی متنوعی از جمله دوربین مادون قرمز برای شناسایی چهره 
مالک دستگاه از طریق ابزار ویندوز هلو، حسگر اثر انگشت و... در آن 

گنجانده شده است.
لپ تاپ مذکور بــا پردازنده ۷۲۰۰U-Core i۵ شــرکت اینتل، 
 HD 4 تا 16 گیگابایت رم به انتخاب خریــدار، پردازنده گرافیکی
Graphics 620 اینتل و 128 تــا 512 گیگابایت حافظه داخلی 

عرضه می شود.

قبل از پاسخ دادن به این سوال بگذارید یک سوال دیگر طرح 
کنیم: چرا قرار گرفتــن طوالنی مدت در معرض آفتاب باعث 
تیره شدن پوست می شود؟ جواب دادن به این سوال پاسخی 
برای پرسش های اساسی متن در پی دارد؛ بنابراین جالب است 
بدانید رنگ پوست انسان چه نقشــی در محافظت در مقابل 
آفتاب و آفتاب چه نقشــی در تیرگی و روشنی پوست دارد. 
همین طور نقش ویتامین D را در تیرگی و روشــنی پوست 

خواهیم دانست.
پیش از پرداختن به این مسئله بهتر اســت بدانید که رنگ 
پوست افراد توســط میزان رنگدانه های پوستی یا مالنین ها 
تعیین می شود. مالنین ها در پوست انسان توسط سلول هایی 
به نام مالنوسیت ها تولید می شــود. آنها دانه های مالنین را 
تولید کرده و به درون  ریز کیسه های پوستی به نام »مالنوزوم« 
می ریزند. سپس این ریزکیســه ها به بخشی از بافت پوست 
تبدیل می شوند که »روپوست« یا »اپیدرم« نامیده می شود. 
مالنوزوم ها در سلول های گیرنده پوستی در باالی هسته سلول  
تجمع کرده و از دی ان ای هسته سلول در مقابل جهش های 
ناشی از تابش اشعه ماوراءبنفش خورشید محافظت می کنند.

بنابراین واکنش طبیعی بدن کســانی که اجدادشــان برای 
مدت های طوالنی در مناطق نزدیک به خط اســتوای زمین 
زندگی کرده اند این است که مقادیر بیشتری از این مالنین ها 
را در پوستشــان پدید آورند تا از پوستشان در مقابل مقادیر 
زیادی اشــعه ماوراءبنفش محافظت کنــد. همین طور قرار 
گرفتن طوالنی مدت در زیر آفتاب باعث می شــود تا پوست 
برای محافظت از خود مقادیر زیادی از این مالنین ها را تولید 
کند و رنگ پوســت به مرور تیره تر شود. هرچند پوست تیره 
محافظت بیشــتری در مقابل نور خورشید ایجاد می کند اما 
باعث می شــود مقادیر کمتری ویتامینD در پوست انسان 
تولید شــود. ازآنجایی که ویتامین D  براثر برخورد اشــعه 
ماوراءبنفش با کلسترول موجود در الیه زیرین پوست انسان 
تولید می شود، هرچه پوســت تیره تر باشد اشعه کمتری به 
الیه زیرین می رســد و درنتیجه ویتامیــن D کمتری تولید 
می شود. برای رنگین پوستانی که در نواحی استوایی زندگی 
می کنند این مسئله با تابش شدید و مقادیر باالی UV جبران 
می شود. ازآنجایی که قاره آفریقا مبدأ وجودی انسان است و 
مردمان این قاره سیاه پوست هستند شاید برایتان این سوال 

پیش آمده باشــد که چرا در بقیه مناطق زمین رنگ پوست 
مردم تغییر کرده است. خب هرچه به عرض های باالتر زمین 
می رویم میزان اشــعه ماوراءبنفش خورشید کمتر می شود. 
مطابق یک نظریه رایج و پرطرفدار، طی نســل های متوالی 
رنگ پوست افراد روشن تر شــده تا بتواند مقادیر بیشتری از 
ویتامین D تولید کند؛ چون تابش آفتاب در مناطق شمالی 

ضعیف تر بوده است.
این مورد کلی یک اســتثنا دارد و آن هم اسکیموهای قطب 
شمال هستند. رنگ پوست آنها باوجوداینکه در معرض تابش 
بسیار ضعیف نور خورشید قرار دارد تغییر چندانی نکرده وتیره 
مانده اســت. این تیرگی در عرض های شمالی خود دلیلی بر 
درستی نظریه ارتباط رنگ پوست و ویتامین D است. دلیل این 
مسئله این است که آنها به منبع دیگری برای دریافت ویتامین 
D دست پیداکرده اند که همان ماهی است. با توجه به اینکه 
 D عمده غذای آنها ماهی اســت و مقادیر مناسبی ویتامین
دریافت می کنند پوستشان نیازی به تغییر رنگ نداشته و تیره 
مانده است. بنابراین تیرگی یا روشنی پوست یک ویژگی ذاتی 

و ژنتیکی نیست و بر اساس شرایط و محیط تغییر می کند.

چرا رنگ پوست انسان ها فرق می کند؟

شایدبرایتانسوالپیشآمدهباشدکهچرابرخیافرادرنگپوستتیرهوبرخیپوستروشنتریدارند.
اگرهمهماازیکگونههستیم،چرابرخیپوستیبهسیاهیذغالوبعضیدیگرپوستیبهسفیدیو

رنگپریدگییخچالخانهدارند؟

دانشــمندان شــلوار روباتیکی منحصربه فردی ساخته اند 
 کــه راه رفتــن را بــرای بیمــاران ســکته مغزی آســان

 می کند.
تقریبا80 درصد بیمارانی که از ســکته مغزی جان سالم به 
در می برند، باقی مانده عمر خود را با اندام های معلول ادامه 
می دهند که این مشکل عمدتا در ناحیه پا مشاهده می شود.

در ســال های اخیر تالش های زیادی برای استفاده از دانش 
نوین جهت ارائه ابزارهایی صورت گرفته تا زندگی برای این 
دسته از بیماران ساده تر از گذشــته دنبال شود. طراحی و 

ساخت اسکلت های پوشیدنی از جمله این تالش هاست اما 
آنها معموال ساختارهای حجیم با زوائد دست و پاگیر زیادی 

هستند که کمک چندانی به بیمار نمی کنند.
در چند سال گذشته نمونه هایی از اسکلت های روباتیکی از 
آزمایشگاه های پیشرفته دنیا خارج شده که گرچه در مقایسه 
با نمونه های قبلی ســاختار محدودتری دارند اما استفاده از 

آنها تنها روی تردمیل میسر است.
اما حاال گروهی از دانشمندان در آمریکا یک شلوار روباتیکی 
ساخته اند که وزن کم و اتصال آسان به مفصل زانو دو ویژگی 

مهم آن به شمار می آید.
آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد استفاده از این ابزار 
جدید برای معلوالنی که از سکته مغزی جان سالم به در برده 
اما در ناحیه پا دچار سطحی از معلولیت شده اند، راه رفتن را 

ساده تر از قبل می کند.
یکــی از مهم ترین ویژگی های این شــلوار روباتیکی، امکان 
حرکت مســتقالنه فرد معلول آن هم بــدون نیاز به حرکت 

روی تردمیل است.
آژانس پروژه تحقیقات پیشــرفته دفاعی آمریکا موسوم به 
»دارپا« و بنیاد ملی علوم آمریکا، از این پروژه و فناوری حاصل 

از آن حمایت کرده است.

شلوار روباتیکی در پای بیماران سکته مغزی
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يادداشت
علت عمده کاهش ازدواج عوامل فرهنگی است

علی رحمانی، فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: عوامل فرهنگی علت عمده 
کاهش ازدواج و انجام طالق در شهرستان تیران و کرون طی دهه های اخیر است.

با مسئوالن

ريیس اداره بهزيستی شهرستان دهاقان:

۴درصد از جمعیت دهاقان را 
معلوالن تشکیل می دهند

 رییس اداره بهزیستی شهرســتان دهاقان گفت: 
۴درصد از جمعیــت این شهرســتان را معلوالن دهاقان

تشکیل می دهند.

سید علی موســوی با بیان این مطلب، اظهار داشت: تعداد معلوالن 
جسمی حرکتی، اعصاب و روان، نابینا و... در این شهرستان یک هزار 
و ۲۷۲ نفر اســت. وی باتوجه به اینکه ۱۲نفر از معلوالن شهرستان 
دچار ضایعه نخاعی هستند، گفت: این معلوالن قابل درمان نیستند 
و به پرستار ۲۴ ساعته برای مراقبت نیاز دارند. رییس اداره بهزیستی 
شهرستان دهاقان از پرداخت تســهیالت یکصد میلیون ریالی به 
مددجویان خبرداد و اذعان داشت: این تسهیالت برای خوداشتغالی 

مددجویان و معلوالن بوده است.
موســوی افزود: دهاقــان از معدود شهرســتان هایی اســت که 
خدماتی همچون پیراپزشکی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی و 
شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، به طور رایگان ونیم بها به معلوالن و مردم 
شهرستان ارائه می دهد و از تعداد یکصد و ۵۹ خدمات تعریف شده 
برای بهزیستی، درحد بضاعت انجام می شود. وی از خانه دار شدن 
۱۱ نفر از خانواده معلوالن در سال جاری خبرداد و خاطرنشان کرد: 
میزان تسهیالت ارائه شده برای خوداشتغالی مددجویان و معلوالن 

دهاقان چهار میلیارد ریال بوده است.

ريیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نايین:

 باِم تنها چاپارخانه شهرستان نایین
در استان اصفهان مرمت شد

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نایین گفت:  نايین
مرمت و ایزوله تنها چاپارخانه شهرستان نایین آغاز شد.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نایین اظهار داشت: با توجه به 
اهمیت بنای تاریخی چاپارخانه نایین به عنوان تنها چاپارخانه باقی 
مانده از شهرستان که چند سالی است متروکه شده و در فهرست آثار 
ملی ایران نیز قرار دارد، این اداره جهت جلوگیری از تخریب بیشتر 
و مرمت های اضطراری آن، با پیگیری های متعدد، به تامین مصالح 
و مرمت های حفاظتی آن از جمله ایزوله بام این بنای تاریخی اقدام 
کرده و اکنون در حال اجراست. محمود مدنیان افزود: این چاپارخانه 
در محله کوی سنگ و خارج از حصار تاریخی شهر نایین قرار داشته 
و متعلق به دوره صفویه اســت و تنها چاپارخانه شهرســتان نایین 
محسوب می شــود. چاپارخانه نایین به شــماره ۱۱۵۶۲ در تاریخ 

۲۴اسفند۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ديدگاه

امام جمعه نجف آباد:

امنیت و آرامش کشور نباید
به بی تفاوتی تبدیل شود

دشمنان ایران همه توان خود را برای نجف آباد امام جمعــه نجف آباد گفــت: تمام 
دشــمنی به میدان آورده اند ولی با این وجود کشــور در 
امنیتی بی نظیر به سر می برد. این آرامش نباید به بی تفاوتی 
و غفلت اقشار مختلف مردم و مسئوالن در شرایط حساس 

کنونی منجر گردد.
حجت االســالم مصطفی حســناتی در جمع تعدادی از 
مدیران دستگاه های دولتی اظهارداشت: بدخواهان کشور، 
برای طراحی و اجرای توطئه های مختلف شب و روز ندارند 
و ما هم نباید در مقابل کسانی که تباهی نسل ها را هدف 

گرفته اند، خواب راحت داشته باشیم.
وی با اشاره به حدیثی از ائمه، در خانه با دشمن جنگیدن را 
فاقد عزت دانست و بیان داشت: مردم با تمام وجود و توان در 
صحنه هستند و مشکالت را تحمل می کنند ولی مسئوالن 
نبایستی از آنها عقب مانده و با طرح اختالفات خود در جمع 
های عمومی، زمینه ناراحتی و سست شدن شهروندان را 

فراهم کنند.
امــام جمعه نجــف آبــاد خاطر نشــان کــرد: تاکنون 
به لطف خدا، فــداکاری مردم، وحدت مســئوالن و در 
ســایه رهنمودهای والیت فقیه به پیروزی های بزرگی 
دســت پیدا کرده ایم؛ ولی باید دانست که مردم هر کجا 
صدای همدلی و وحدت مســئوالن را شــنیدند، حضور 
 موثرتری پیدا کردنــد و در غیر آن دچار شــک و ضعف 

شدند.
وی از یک ســاعت کار مسئول وظیفه شــناس به عنوان 
ارزشی باالتر از ساعت ها عبادت یاد کرد و گفت: اگر امکان 
حل مشکالت مردم را نداریم، حداقل آنها را تکریم کرده 
و چرایی فراهم نشــدن امکان رفع آن را برایشان توجیه 
کنیم. مردم فهیم ما، خیلی خوب چنین مسائلی را درک 

می کنند.
حجت االسالم حســناتی با اشــاره به ترک طواف خانه 
خدا توســط برخی بــزرگان جهت خدمت بــه مردم، 
اظهار داشــت: تا آخرین دقیقه ای که مسئولیت داریم، 
باید خدمــت کنیــم و بدانیم کــه یکــی از مهم ترین 
امانت هــای بیت المــال در نــزد مــا، وقــت و انرژی 
 کارمندان زیر دست ماســت که در قبالش باید پاسخگو 

 باشیم.
وی در پایان اذعان داشــت: داشتن مســئولیت در نظام 
اسالمی، یکی از بزرگ ترین نعمت ها و عدم شکر صحیح 

و عملی آن عذابی دردناک و خسارتی جبران ناپذیر است.

بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا از شهرسـتان نطنز، عبـاس نجار 
در حاشـیه بازدیـد فارسـی آموزان بنیاد سـعدی از روسـتای 
تاریخی ابیانه اظهار کرد: هشـتاد و چهارمیـن دوره بلندمدت 
دانش افزایـی زبـان و ادبیـات فارسـِی بنیـاد سـعدی ویـژه 
اسـتادان زبان فارسـی و فارسـی آموزان، در روزهـای اخیر در 

تهـران برگزار شـد. 
وی افـزود: بنیـاد سـعدی همچـون سـال های گذشـته، در 
تابسـتان سـال جدید نیـز دوره دانش افزایـی زبان فارسـی را 
با حضـور بیـش از ۱۲۴ فارسـی آموز و اسـتاد زبان فارسـی از 
کشـورهای مختلف جهان در تهران و در ادامه یک اردوی سـه  
روزه در کاشـان، آران و بیـدگل، اصفهـان و نطنز برگـزار کرد.
مدیرکل آمـوزش بنیـاد سـعدی تصریح کـرد: بنیاد سـعدی 
یکـی از بنیادهایـی اسـت کـه بـه غیرفارسـی زبانان آمـوزش 

می دهـد، در گذشـته ایـن کار را وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی انجـام مـی داد و بعـد از مصوبـه شـورای انقـالب 
فرهنگـی از سـال ۹۲ بنیـاد سـعدی ایـن کار را بـه شـکل 

تخصصـی شـروع کـرد. 
وی در ادامه بیان کرد: طی این چند سـال جزواتـی با موضوع 
آموزشـی تهیه شـد و دوره های مختلف برای این افـراد برگزار 
می شـود تا پس از عالقه منـدی این افـراد به ایـران، به  خودی  
خود زبان فارسـی را هـم بخوانند. بـرای تشـویق زبان آموزان 
فارسی سال گذشـته المپیادی در دانشـگاه ترکیه برگزار شد 

و افراد برتر مـورد تقدیر قـرار گرفتند.
نجـار خاطرنشـان کـرد: اکنـون در حـدود ۲۰۰ دانشـگاه در 
دنیا کرسـی زبـان و ادبیات فارسـی وجـود دارد؛ دانشـجویان 
شرق شناسـی از سـال سـوم به بعـد حتما بایـد زبـان دیگری 

هـم انتخـاب کنند کـه ایـن زبان هـا شـامل فارسـی، عبری و 
عربی اسـت و در این راه رژیم غاصب صهیونیستی و عربستان 
تـالش می کننـد زبان هـای عبـری و عربـی را ترویـج دهند و 
ما هم بـه دنبال آن سـعی کردیم زبـان فارسـی را رواج دهیم.
وی هـدف از گردش این افـراد و حضـور در روسـتای تاریخی 
ابیانه را نشـان دادن امنیـت ایـران، فرهنگ و تمـدن ایرانی و 

معرفی واقعیـات به همـه دنیا دانسـت. 
مدیرکل آموزش بنیاد سـعدی در پایان خاطرنشـان کرد: این 
افـراد معموال بـا خاطـره خوبی ایـن کشـور را تـرک می کنند 
و این هشـتاد و چهارمیـن دوره بنیاد سـعدی برای ایـن افراد 
بـوده اسـت. در دوره هـای گذشـته ایـن تعـداد معـدود بوده 
و امسـال بـه لحـاظ تخصصـی شـدن کار، حـدود ۱۲۴ نفـر 
شـرکت کننده داشـتیم کـه متقاضیـان حـدود هشـت صد 
نفـر بودنـد؛ امـا بـر اسـاس گزینش هـا و محدودیـت منابـع، 
این تعداد انتخاب شـدند کـه از ۴۴ کشـور از جمله روسـیه و 
شـبه قاره هند هسـتند و از چین و مالـزی نیز برای نخسـتین 

بـار در ایـن دوره شـرکت کننده داشـتیم.
علـی مشـربی نیـز در حاشـیه بازدیـد فارسـی آموزان بنیـاد 
سـعدی از روسـتای تاریخـی ابیانـه اظهـار کـرد: در پـی 
هماهنگـی بنیـاد سـعدی، اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
فرمانداری نطنـز و شـورا و دهیاری روسـتای تاریخـی ابیانه، 
شـامگاه دوشـنبه ۱۲۴نفر از فارسـی آموزان ۴۴ کشور جهان 

از روسـتای تاریخـی ابیانـه 
دیـدن کردنـد. 

رییس اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی نطنـز گفـت: ایـن 
فارسـی آمـوزان همچنیـن 
مختلـف،  مسـاجد  از 
حسـینیه ها، حسـینیه های 
جایـگاه نخـل، آتشـکده هار 
پـارک، آب انبـار، محـالت 
از  درنهایـت  و  مختلـف 
روسـتای  جامـع  مسـجد 
بازدیـد  بیانـه  ا تاریخـی 
کردنـد. روسـتای تاریخـی 
و منحصـر به فـرد ابیانـه در 
۴۰کیلومتـری نطنـز قـرار 
دارد کـه هـر سـاله پذیـرای 
تعـداد زیادی از گردشـگران 
داخلـی و خارجـی اسـت. 

مديرکل آموزش بنیاد سعدی در ابیانه خبر داد:

فارسی آموزان ۴۴ کشور خارجی به ابیانه سفر کردند

مديرکل آموزش بنیاد سعدی در ابیانه گفت: حضور ۱۲۴ نفر از فارسی آموزان خارجی در ابیانه، به  نطنز  
دلیل آشنايی با آثار و بنای زيبای روستا و فرهنگ و تمدن ايرانی و از همه مهم تر وجود امنیت کامل 

در ايران برای همه گردشگران است.

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت 
اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می گــردد و در صورتی که افراد 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولين 
نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه 
و پس از اخذ رســيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تسليم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. همچنين صدور  سند 

مالكيت  مانع مراجعه معترضين به محاکمه قانونی نخواهد بود .
1- برابر راي شــماره 139660302022000025 مــورخ 96/03/30 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد جواد نرجسيان بادی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1230017811 
صادره از کاشان در شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 237 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
بادرود خریداري از مالک رسمي بنياد مســتضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده 

است.
2- برابر راي شــماره 139660302022000026 مــورخ 96/03/30 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسن شاهرخی فرزند جواد بشــماره شناسنامه 3448 صادره از نطنز در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 269.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  
واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک 

رسمي بنياد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است
3- برابر راي شــماره 139660302022000027 مــورخ 96/03/30 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عبدالرضا شهنازی فرزند علی بشماره شناســنامه 13 صادره از نطنز در شش 
دانگ یک باب خانه به مســاحت 174 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي 
واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک 

رسمي بنياد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.
4- برابر راي شــماره 139660302022000029 مــورخ 96/04/03 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسين یزدان پناهی فرزند حسن بشماره شناسنامه 260 صادره از نطنز در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 248.7 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  
واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک 

رسمي بنياد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/27

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/05/11  
توتونچی کفيل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود 

م الف: 187 

تحدید حدود اختصاصی
5/229 شــماره صادره : 1396/42/395716 نظر به اینكه به موجب رای شــماره 
4707 مورخ 1395/03/25 و رای اصالحی شماره 430 مورخ 1396/01/26 صادره 
از هيات قانون تعيين تكليف اراضی فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یكباب 
ساختمان پالک شماره 4348/2624 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام حســين طاهری گندمانی فرزند رحيم در جریان ثبت است و 
عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1396/06/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی بــه کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالكين یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شــد. م الف: 14134 قویدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان

)166 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/238 کالسه پرونده 95/1188 شــماره دادنامه: 103- 96/2/11 خواهان: آقای 
علی اصغر حاج حيدری به وکالت سجاد آقامحمدی خمينی شهر خ شریعتی کوچه 
143 پ 46 با وکالت آقای سجاد مجيدی به نشانی خمينی شهر ميدان قدس ابتدای 
بلوار آزادگان جنب پست بانک مجتمع امير طبقه سوم واحد 6  خوانده: فيروز صدق 
روحی خواسته: مطالبه شورا با بررسی جميع اوراق پرونده و محتویات آن و مشاوره 
با اعضا ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواست آقای علی اصغر حاج حيدری 
به طرفيت فيروز صدق روحی به خواســته مطالبه مبلغ 188/000/000 وجه نقد به 
انضمام خســارات دادرســی و تاخير تادیه و یک فقره چک بانک مسكن به شماره 
131296 - 95/10/7 به مبلغ 188/000/000 ریال با عنایت به شــرح دادخواست 
تقدیمی و مالحظه مســتندات تقدیمی ابرازی که حكایت از استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه و اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینكه خوانده در جلسه حضور نداشته 
و عدم دليل بر دفاع  لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی مستندا به مواد 198 
- 515 - 519 - 520 قانون آیين دادرسی مدنی و مواد قانون شوراهای حل اختالف 
و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 188/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 3/500/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل و 
پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد 95/7/7 لغایت زمان اجرای حكم در 
حق خواهان محكوم می نماید. رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی 
و سپس تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی خواهد بود. م الف: 4391 شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر)251 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/253 شماره: 436/95 به موجب رای شــماره 1444 تاریخ 95/12/14 حوزه سه 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است محكوم عليه احمد 
کلوانی جهرمی فرزند اسدقلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 65/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1/525/000 ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخير تادیه از مورخ 94/8/5 و 94/9/2 تا زمان اجرای حكم در حق محكوم 
له قاسم بشارت فرزند حيدر به نشانی خمينی شهربلوار اميرکبير نبش کوچه ش 125 
نمایشگاه اتومبيل 2000. و پرداخت نيم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای 
صادره غيابی می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4353 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر)187 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
5/255  مســعود ابراهيمی دارای شناسنامه شــماره 2954 به شرح دادخواست به 
کالسه  372/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شــادروان صفرعلی ابراهيمی بشناســنامه 142 در تاریــخ 1396/4/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به  1- مسعود ابراهيمی فرزند صفرعلی ش.ش 2954)فرزند( 2- رسول ابراهيمی 
فرزند صفرعلی ش.ش 10531)فرزند( 3- اکرم ابراهيمی فرزند صفرعلی ش.ش 
240)فرزند( 4- اشــرف ابراهيمی فرزند صفرعلــی ش.ش 252)فرزند( و الغير. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 4408 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )مجتمع شماره یک(

)136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/256  قاســمعلی آقابابائی درچه دارای شناسنامه شماره 264 به شرح دادخواست 
به کالسه  353/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان مریم آقابابائی بشناســنامه 8856 در تاریخ 1396/2/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- قاســمعلی آقابابائی درچه فرزند عباس ش.ش 264 )پــدر( و الغير. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستين 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 4398 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )مجتمع شماره یک(

)181 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/257  مجيد داور پناه دارای شناسنامه شماره 29883 به شرح  دادخواست به کالسه  
358/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان قدیر داورپناه بشناسنامه 183 در تاریخ 1396/1/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- صغری حاجی 
هاشمی ورنوســفادرانی فرزند حيدرعلی ش.ش 230 )همسر(2- محسن داروپناه 
فرزند قدیر ش.ش 4600 )فرزند( 3- محمدحســن داروپنــاه فرزند قدیر ش.ش 
1557 )فرزند( 4- مهران داروپناه فرزند قدیر ش.ش 1- 063942- 001 )فرزند(  
5- مهرداد داروپنــاه فرزند قدیر ش.ش 8- 420148- 001 )فرزند( 6- مســعود 
داروپناه فرزند قدیر ش.ش 13034 )فرزنــد( 7- مجيد داروپناه فرزند قدیر ش.ش 
29883 )فرزند( و الغير. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 4410 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر

 )مجتمع شماره یک()170 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/258  محبوبه اسكندری دارای شناسنامه شماره 1373/1/1 به شرح دادخواست 
به کالسه  363/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان عبدالرئوف اسكندری فرزند نوروزعلی تاریخ تولد 1351/1/1 در 
تاریخ 1395/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- شهناز وحيدی فرزند محمدعلی تاریخ تولد 1356/1/1 )همسر( 
2- مهدی اسكندری فرزند عبدالرئوف تاریخ تولد 1388/1/1 )فرزند( 3- ذبيح اله 

اسكندری فرزند عبدالرئوف تاریخ تولد 1383/1/1 )فرزند(  4- علی اسكندری فرزند 
عبدالرئوف تاریخ تولد 1377/1/1 )فرزند( 5- محبوبه اسكندری فرزند عبدالرئوف 
تاریخ تولد 1373/1/1 )فرزند( و الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 4409 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره یک()156 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/259  عليرضا ســعيدی ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شــماره 239 به شرح 
دادخواست به کالسه  361/96  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شــادروان کاظم ســعيدی ورنوســفادرانی به شناسنامه 
3098 در تاریخ 1395/12/29 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عزت محمد ســعدی فرزند حسين ش.ش 
147 )همســر( 2- عليرضا ســعيدی ورنوســفادرانی فرزند کاظــم ش.ش 239 
)فرزند( 3- غالمرضا سعيدی ورنوســفادرانی فرزند کاظم ش.ش 1099 )فرزند( 
4- فاطمه سعيدی ورنوسفادرانی فرزند کاظم ش.ش 553 )فرزند( و الغير. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستين 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 4400 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )مجتمع شماره یک(

)147 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

2/67 کالســه پرونده: 95-925 شــماره دادنامه: 9509976797100738 تاریخ 
رسيدگی: 95/12/18 مرجع رسيدگی شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقای حامد موگویی فرزند عزت ا... با وکالت خانم ليال مختاری فرد به نشانی اصفهان 
خ نيكبخت غربی ســاختمان مدیران طبقه 4 واحد 402 خوانده: خانم شهناز باشی 
فرزند نجف به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
805/582499 – 94/11/27 به مبلغ 165/000/000 ریال عهده بانک مسكن به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
قانونی گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای 
حامد موگویی با وکالت خانم ليال مختاری به طرفيت شهناز باشی به خواسته مطالبه 
وجه چک به شــماره 805/582499 – 94/11/27 به مبلغ 165/000/000 ریال 
عهده بانک مسكن به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه ی دادرسی تقدیمی 
از ناحيه خواهان که داللت بر استقرار دین به ميزان خواسته بر عهده خوانده داشته 
و بقا اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی 
مطروحه معمول نداشته و دليلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است. مستنداً 
به ماده 198- 515- 519- 522 قانون آیين دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال 
بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 4/385/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک )94/11/27( تا زمان اجرای حكم بر اساس آخرین 
شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غيابی و بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه و بيست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 2095 شعبه 41 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()349 کلمه، 4 کادر(

در پی هماهنگی بنیاد 
سعدی، اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، 
فرمانداری نطنز و شورا 

و دهیاری روستای 
تاريخی ابیانه، شامگاه 

دوشنبه ۱۲۴نفر از 
فارسی آموزان 

۴۴ کشور جهان از 
روستای تاريخی ابیانه 

ديدن کردند
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محمد میرزایی، مدیرکل بهزیستی استان در همایش دختران، حمایت های روانی اجتماعی 
و توسعه پایدار گفت: مقرر شده است تعداد چهار اورژانس اجتماعی در شهرستان های استان 

فعال و به زنان و کودکان و افراد آسیب دیده خدمات مورد نظر را ارائه دهند.

۴ اورژانس اجتماعی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود
اخبار

ناغان به دلیل قرار گرفتن روی گسل سراسر زاگرس همواره با 
زمین لرزه های کوچک و بزرگ مواجه بوده است، به گونه ای 
که هر سال یک زلزله با مقیاس 4 تا 5 ریشتری در این منطقه 

به وقوع می پیوندد.
گسل زمین شــناختی زاگرس به عنوان یک گسل طوالنی 
و سراسری در ایران محسوب می شــود و کارشناسان زمین 
شناسی طول این گسل بزرگ را حدود یک هزار و 350 کیلومتر 

تخمین می زنند.
فرونشینی تدریجی پیش گودال زاگرس از دزفول آغاز می شود 
و تا دامنه سبزکوه در منطقه ناغان چهارمحال و بختیاری ادامه 
دارد و به واسطه حرکت قائم در امتداد گسل جبهه کوهستان 
زاگرس منطقه ناغان یک نقطه حادثه خیز از نظر زلزله شناسی 

محسوب می شود.
با این اوصاف وقوع دو زلزله 5 ریشتری یکی در بهار سال 95 
و دیگری در هشتم مرداد 96 این منطقه را به لرزه در آورد، اما 
خوشبختانه این دو زمین لرزه تلفات و خسارت انسانی نداشت.

وقتی همان شب به شکل تلفنی با تعدادی از مردم ناغان برای 
مصاحبه صبحت می شد آنها به خبرنگار ایرنا اعالم کردند که 
زندگی پس از این زلزله روند عادی خود را داشته است و مردم 

چندان نســبت به وقوع زلزله با این حجم واکنش هراسناکی 
نداشتند.

یکی از این روستاییان اعالم کرد: با وجود اینکه خانه اش تازه 
ســاخت بود، اما در نهایت یکی از دیوارهای خانه اش خراب 

شده است.
علیداد ابراهیمــی از اهالی ناغان در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
هنگام زلزلــه ، ناگهان شیشــه های یک رســتوران به لرزه 
 درآمد و از ســبزکوه گرد و غبار و سنگ ریزه به پایین سرازیر

 می شد.
به گفته وی، گاهی در طول یک روز بارها از این  زمین لرزه ها 
اتفاق می افتد و صدای افتادن اســباب و لوازم منزل بر زمین 

نشان از وقوع این زلزله های پی در پی است.
بخشدار ناغان در خصوص وقوع زمین لرزه در هشتم مردادماه 
می گوید: بدون درنگ پس از دریافت گزارش ابتدایی زلزله در 
این منطقه، تیم های مدیریت بحران به حالت آماده باش درآمد 

و در منطقه حضور یافتند.
جانعلی ابراهیمی افــزود: با وقوع این زلزله بــرق تعدادی از 
روستاهای دهستان مشایخ بخش ناغان به دلیل سقوط سنگ 
از کوهستان روی تیرهای چراغ برق قطع شد که در کمترین 

زمان ممکن به این مسئله رسیدگی و برق این منطقه وصل 
شد.

مدیرکل دفتــر مدیریت بحران چهارمحــال و بختیاری نیز 
می گوید: منطقه سبزکوه که ناغان در آن قرار گرفته است روی 

ابر گسل زاگرس قرار دارد.
ســتار فرهادی درباره علل وقوع زلزله های پی در پی در این 
منطقه افزود: ســبزکوه یکی از فعال ترین گسل های زلزله 
خیز ایران است و در این منطقه بارها زلزله های مختلفی رخ 

داده است.
به گفته وی، از این رو دولت برای جلوگیری از خسارت های 
ناشی از وقوع زلزله، اقدام به اجرای طرح مقاوم سازی خانه های 

روستایی کرده است.
وی گفت: برای مقاوم سازی خانه ها به مالکان 200 میلیون 
ریال وام کم بهره و 50 میلیــون ریال وام بالعوض اختصاص 
داده که نوسازی و مقاوم سازی خانه ها در روستاها و شهرهای 

کوچک با استقبال همراه شده است.
فرهادی گفت: در زلزله اخیر نیز گزارش اولیه حاکی از خسارت 
350 خانه با تخریب 30 تا 100درصد بود که به نظر می رسد 
در گزارش نهایی که در پایان روزهای دوازدهم یا ســیزدهم 

مردادماه مشخص می شود تعداد این خانه ها بیشتر باشد.
به گفته وی، مقاوم ســازی خانه ها در منطقــه ناغان باعث 
جلوگیری از خســارت جانی شده اســت و در این زمینه 25 
مصدوم وجود داشت که چند نفر به صورت سرپایی درمان و از 

بیمارستان مرخص شدند.
 مدیــرکل مدیریت بحــران چهارمحال و بختیــاری گفت: 
در »دورک اناری« نیز پیش تر شــهرک برای اهالی ســاخته 
شــد و اگرچه در آن زمان مبحث ملی مقررات ســاختمان 
به شــکل امروزی متداول نبود، اما در نهایــت این خانه ها از 
استحکام خوبی برخوردارند و در زلزله اخیر نیز از تلفات انسانی 

جلوگیری کردند.
فرهادی گفت: در زلزله هشتم مردادماه سال جاری، تیم های 
واکنش سریع و امدادی ستاد مدیریت بحران در کمترین زمان 
ممکن در محل حادثه حاضر شــدند که این خود یک رکورد 

برای استان و حتی کشور محسوب می شود.
وی گفت: با آموزش های ارائه شده به اعضای مدیریت ستاد 
بحران چهارمحال و بختیاری این استان در هفته جاری رتبه 
نخست را در کشور در حوزه آموزش اعضا ستاد به دست آورد.

به گفته وی،آرامش نسبی به منطقه سبزکوه و ناغان بازگشته 
و ارزیابان ستاد به زودی گزارش نهایی خود را به ستاد اعالم 

می کنند.
 به نقل از مرکز لــرزه نگاری ایران، زمین لــرزه ای به بزرگی
 5 ریشتر عصر روز یکشــنبه، 8 مردادماه سال 96 ساعت 20 
و 27 دقیقه و 39 ثانیه به وقوع پیوست که این زمین لرزه در 

عمق10 کیلومتری زمین اتفاق افتاد.
منطقه ناغــان در محور مســیر چهارمحــال و بختیاری به 
خوزســتان قرار دارد و در 90 کیلومتری شهرکرد مرکز این 
استان واقع شده است که جمعیت آن به 12هزار نفر می رسد.

با مسئوالن

رییس کمیته امداد امام خمینــی)ره( گفت: از ابتدای 
ســال جاری میزان پرداخت مســتمری به افراد تحت 
پوشش کمیته امداد سه برابر شــده است. پرویز فتاح، 
صبح دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری اظهار کــرد: از ابتدای ســال جاری میزان 
پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش کمیته امداد 

امام خمینی)ره( سه برابر شده است.
رییس کمیته امداد امام خمینــی)ره( با بیان اینکه در 
سال گذشته میزان بودجه اختصاص یافته به این ارگان 
یک هزار میلیــارد تومان بود، گفــت: بانک های عامل 
با وجود مشکالت اقتصادی کشــور و با عملکرد 110 

درصدی تمامی تعهدات خود را پرداخت کردند.
فتاح افزود: امســال نیز با حمایت مجلس و دولت این 
میزان بودجه دو برابر افزایــش یافته و به دو هزار و صد 

میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه ســهم امدادی و مردمی کمیته امداد 
برای ایجاد اشتغال در سال گذشته 300 میلیارد تومان 
بود که امســال این میزان به یک هــزار میلیارد تومان 
رسید، خاطرنشان کرد: میزان سقف وام خود اشتغالی 
2 تا 5 میلیون تومان است که در صورت وجود شرایط 
اضطراری این میزان بدون سقف، با تسریع و بدون نیاز 

به ضامن معتبر است.
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( ایجاد مسکن برای 
افراد تحت پوشــش این ارگان را از نیاز های اساسی و 
پر هزینه عنوان کرد و افزود: در ســال گذشــته 4 هزار 
واحد مســکن واگذار و 50 هزار واحد مسکن در کشور 

تعمیر شد.
ســید پرویز فتاح صبح دیروز وارد استان چهارمحال و 
بختیاری شد. دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه شهرکرد، دیدار با استاندار، دیدار با فرمانداران و 
ائمه جمعه شهرستان فارســان و کوهرنگ و سرکشی 
از خانواده مددجویان و بررســی مشکالت اقتصادی و 
فرهنگی آنها از برنامه های پرویز فتاح در روز اول سفر به 
استان بود. حضور در نشست های تخصصی و برگزاری 
جلسات با شــورای معاونین و مدیران شهرستان های 
استان، کارشناسان و کارکنان طرح اکرام ایتام و جلسه 
با مددکاران از برنامه های روز دوم رییس کمیته امداد 

خمینی)ره( در چهارمحال و بختیاری است. 
 سفر رییس کمیته امداد خمینی)ره( به چهارمحال و 

بختیاری دو روزه است.

آخرین وضعیت زلزله در ناغان؛

زندگی عادی روی َاَبر گسل زاگرس

 خانه امن زنان و دختران
 در شهرکرد افتتاح شد

 خانه امن زنــان و دختران تحت خشــونت خانگی در شــهرکرد
 افتتاح شد.

 فریبا درخشان نیا، مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی 
در آیین افتتاح خانه امن و آرام شــهرکرد اظهار داشت: خانه امن و 
آرام شهرستان شهرکرد بیست و دومین خانه در کشور است که به 
بهره برداری رسید. وی گفت: در این خانه به زنان و دختران در مقابله 
با خشونت خدمات ویژه ای از جمله مشاوره روان پزشکی و پزشکی 
ارائه می شود و همچنین این افراد می توانند با شماره گیری 123 و یا 
مراکز بهزیستی مشکالتشان را مطرح کنند و بعد از آن زنان آسیب 
دیده به مدت شش ماه در این خانه پذیرش و نگهداری می شوند و 

از خدمات مورد نظر استفاده خواهند کرد.
درخشان نیا تاکید کرد: در سطح کشــور هفت استان دارای خانه 
امن ویژه زنان و دختران در معرض آســیب و خشــونت، درمراکز 

دولتی هستند.

تولد ۴ قلو و ۳ قلوهاي دو مادر جوان 
در شهرکرد

وب دا؛ سرپرست مرکز آموزشــي و درماني هاجر)س( شهرکرد از 
تولد نوزادان 4 قلو و 3 قلو در مردادماه جاري در این مرکز خبر داد.

دکتر پانته آ رمضاني نژاد افزود: نوزادان 4 قلو در شکم دوم یک مادر 
29 ساله و دو ماه و نیم پیش از موعد متولد شده اند.

وي تصریح کرد: این مادر 29 ساله در دومین بارداري خود صاحب 
سه فرزند پسر و یک دختر شد که به علت زایمان پیش از موعد و وزن 
کم از تاریخ سیزدهم تیرماه در بخش NICU بیمارستان هاجر )س( 

شهرکرد تحت مراقبت قرار گرفتند.
به گفته وي، با توجه به بهبود وضعیت دختر و یکي از پسرها این دو 
نوزاد به بخش نوزادان منتقل و دو نوزاد دیگر پسر همچنان در بخش 
مراقبت هاي ویژه نوزادان تحت مراقبت قرار دارند و با توجه به بهبود 
مشکالت تنفسي این دو به محض رسیدن وزنشان به حد قابل قبول 

به بخش منتقل مي شوند.
دکتر رمضاني نژاد گفت: ســه قلوها نیز متعلق به مادر 25 ساله اي 
اســت که در اولین بارداري خود صاحب دو پسر و یک دختر شده 
است.وي، وضعیت عمومي این نوزادان را نیز رو به بهبود اعالم کرد 
و افزود: این نوزادان نیز از سوم مردادماه جاري در بیمارستان تحت 
مراقبت هستند. سرپرست بیمارستان هاجر)س( شهرکرد در پایان 
از تولد 26 نوزاد دوقلو در این مرکز آموزشــي و درماني خبر داد و 
افزود: 5 مورد از تولد ها در فروردین ماه، 6 مورد در اردیبهشت ماه، 9 
مورد در خرداد ماه انجام شده و در ماه جاري نیز 6 مورد دوقلو زایي 

داشته ایم.

تحدید حدود اختصاصی
5/251 شماره صادره : 1396/42/394916 - 1396/5/4 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره 4786/393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام نامدار موالئی ثانی فرزند مرادعلی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد. م الف: 14295 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)144 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/260 شماره: 960705841400137-96/5/3 خانم نسرین شکراللهی به استناد 
یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت شش دانگ که به موجب سند قطعی شــماره 9086 انتقال گرفته 
است پالک شماره 7374 فرعی از 170 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در صفحه 360 دفتر 454 امالک ذیل ثبت 99297 به نام نامبرده ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 232 به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 9087 دفتر 232 نزد بانک مسکن 
رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر ازآنچه در این آگهی ذکر شده( 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 
کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 4383 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خمینی شهر  )236 کلمه 3 کادر(
حصر وراثت

5/281  پروانه شجاعی دارای شناسنامه شماره 5499657793 به شرح دادخواست 
به کالسه 20/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان احمد شجاعی قهریزجانی به شناســنامه 304 در تاریخ 
91/01/11 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- حسین شــجاعی قهریزجانی ش.ش 5499752486 ت.ت 
1345/1/7 )فرزند( 2- حسن شجاعی ش.ش 5499757534 ت.ت 1346/10/4 
)فرزند( 3- حجــت الــه شــجاعی قهریزجانــی ش.ش 5499238618 ت.ت 
1349/8/20 )فرزند( 4- پروانه شجاعی ش.ش 5499657793 ت.ت 1327/5/7 
)فرزند( 5- سکینه شجاعی قهریزجانی ش.ش 499654611 5ت.ت 1326/4/4 
)فرزند( 6- فاطمه شجاعی قهریزجانی ش.ش 5499703027 ت.ت 1337/2/12 
)فرزند( 7- صغری جعفری قهریزجانی ش.ش 5499235368 ت.ت 1323/10/28 
)همسر(و به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 180 شــعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )مجتمع شماره یک()180 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/282  عباس امینی تهرانی دارای شناســنامه شــماره 87 به شرح دادخواست به 
کالسه 279/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شــادروان جان جان امینی تهرانی به شناســنامه 1710 در تاریخ 
1332/11/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- قاســم امینی تهرانی به ش.ش 1712، 2- علی امینی تهرانی 
به ش.ش 1714 )فرزندان ذکور( 3- خانم جان امینــی تهرانی به ش.ش 1917،  
4- فاطمه امینی تهرانی به ش.ش 160، 5- سکینه امینی تهرانی به ش.ش 1713 
)فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 181 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )مجتمع شماره یک()161 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/286 شماره: 342/95/ش تاریخ: 96/5/4 مرجع رسیدگی: شعبه اول شورای حل 
اختالف نطنز خواهان: آقای علی اکبر نسرانی فرزند حسن خوانده: آقای نعمت اله 
عبدالوند فرزند سیاه خواسته: مطالبه وجه گردشــکار: قاضی شورای حل اختالف 
پس از بررســی محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 192-96/5/2 آمار. 
درخصوص دادخواست آقای علی اکبر نسرانی فرزند حسن به طرفیت آقای نعمت 
اله عبدالوند فرزند سیاه به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 946800076 عهده حســاب جاری بانک صادرات به انضمام 
مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح 
صورتجلسه دادرســی 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 اشــتغال ذمه خوانده دارد بنابراین دعوی مطروحــه را مقرون به صحت 
میداند به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
بیست و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک )95/7/10( لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 427/500 ریال 
به عنوان خسارات دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی نطنز می باشد. م الف: 
 226  شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(

)285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610103623501725 شــماره پرونــده:  /295
9609983623500051 شماره بایگانی شعبه: 960308 حمید صمدنژاد شکوائیه 
ای علیه رحیم مزروعی فرزنــد عباس دائر بر مزاحمت تلفنــی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 
اردستان ارجاع و به کالسه 9609983623500051 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/06/20 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در روزنامه مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 302 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اردستان 

)101 جزایی سابق()130 کلمه، دو کادر(
احضار متهم

5 شــماره درخواســت: 9610463635600004 شــماره پرونــده:  /312
9609983635600083 شماره بایگانی شعبه: 960093 در پرونده کالسه 960093 
ب/2 آقای محســن مهدور فرزند غالمعلی به اتهام ورود به عنف، تخریب، قدرت 
نمایی با اسلحه و ایجاد رعب و وحشت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا مراتب ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 
شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید. در صورت 
عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف: 4423 شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر)125 کلمه، یک کادر(

ابالغ اخطاریه
5/298 شــماره پرونده: 139404002004000345/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9400775/2 شــماره ابالغیه: 139605102004000957 آگهی ابالغ اخطاریه 
ماده 102 پرونده شماره 139404002004000345/1 بدینوسیله به شرکت تعاونی 
صنایع فلزی ساالر سپاهان نقش به نشانی اصفهان خیابان استانداری بعد از فرشادی 
بن بست یزدان واحد 4 بدهکار پرونده اجرائی شماره 139404002004000345/1 
که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس شــما شناخته نگردیده اســت ابالغ می گردد 
که در خصوص پرونده اجرایی فوق له: بانک ســینا و علیه: خانم مهین کرباسی و 
شــرکت تعاونی صنایع فلزی ساالر ســپاهان نقش، نظر به اینکه از طرف مدیون 
)خانم مهین کرباسی( نســبت به ارزیابی پالک شــماره 14458/4997 بانضمام 
انباری شــماره 4986 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به خانم مهین کرباسی 
که در مقابل طلب مدیریت شــعب بانک ســینا و 0/05 اجرائی در رهن قرار گرفته 
واخواهی گردیده اســت. لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به 
قید قرعه آقای حسین اکبری بعنوان کارشــناس انتخاب و ششدانگ پالک فوق 
را به مبلغ دو میلیــارد و نهصد و هشــتاد و هفت میلیون و نهصــد و هفتاد و چهار 
هزار ریال )2/987/974/000 ریال( ارزیابی نموده اســت. لذا مراتب بدین وسیله 
به شــما ابالغ می گردد و این آگهی فقط یــک نوبت در روزنامــه چاپ اصفهان 
 درج و منتشــر می گردد. م الــف: 13717 اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان

)209 کلمه، دو کادر(
ابالغ اجرائیه

5/299 شــماره پرونده: 139504002126000196/2 شــماره بایگانی پرونده: 
9501964/2 شــماره ابالغیــه: 139605102004001029 آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه 9501964 بدینوسیله به شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان به نشانی خیابان 
22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر بدهکار پرونده وفق که برابر گزارش مامورین ابالغ، 
ابالغ به مدیرعامل و یا احدی از صاحبان امضاء در آدرس فوق الذکر مقدور نگردیده 
اید و بستانکار نیز آدرسی دیگری اعالم ننموده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
شماره 28795 مورخ 90/07/19 تنظیمی در دفترخانه شماره 123 کاشان بین شما 
)بعنوان راهن( و شرکت گروه صنعتی نادر رز کاشان )بعنوان وام گیرنده و راهن( و 
بانک ملت )بعنوان مرتهن( مبلغ 5/464/728/046 ریــال بابت اصل طلب، مبلغ 
780/779/723 ریال تا تاریخ 1395/06/17 بابت خسارت تاخیر تادیه و به ازای هر 
روز تاخیر در پرداخت مبلغ 2/994/372 ریال دیرکرد روزانه به آن اضافه می شود به 
بانک ملت شعبه مرکزی کاشان بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به شماره  
139504002126000196/2 در اداره اجرای اسناد رسمی کاشان و اصفهان مطرح 
میباشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از 
تاریخ انتشــار این آگهی که از تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  درج و منتشر میگردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و چنانچه طرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای 
بســتانکار پس از ارزیابی تمامت مورد وثیقه )تمامی ششــدانگ قطعه زمین محل 
اجرای طرح به مســاحت 7449/9 مترمربع در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان که 
جزئی از پالک 178 فرعی از 22 فرعی از 66 اصلی بخش 2 کاشان موضوع قرارداد 
واگذاری شماره 3815- 33 و ج مورخ 83/4/14 و منضمات( و قطعیت آن حداکثر 
مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول مطالبات 
مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید. م الف: 13716 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)330 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
5 شــماره دادنامــه: 9609970354100594 شــماره پرونــده:  /135
9509980365801122 شماره بایگانی شعبه: 951320 شاکی: خانم مریم حاجی 
صالحی ســفیدنهالی فرزند عباسعلی به نشــانی: اصفهان اصفهان خ بعثت مادی 
شاهپسند کوچه عابدینی حســینیه چهارده معصوم ک متولیان پ 27. متهم: آقای 
حسام الدین آقایی به نشانی: اصفهان اصفهان خ گلستان ک 15 دبستان غیرانتفاعی 
نورســته. اتهام ها: 1- مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکــن عمومی یا معابر 
2- مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای حسام الدین آقایی )متواری( دائر بر مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم مریم 
حاجی صالحی دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه، پرینت ماخوذه از شرکت مخابرات 
و عدم حضور و دفاع موثر از سوی متهم علیرغم ابالغ قانونی بزهکاری وی را محرز 
دانسته لهذا مستنداً به ماده 642 قانون مجازات 1375 نامبرده را محکوم به تحمل 
شش ماه حبس تعزیری می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
همین مرجع است. م الف: 13427 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 

جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی  )184 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970353200661 شــماره پرونــده:  /137
9509980365700873 شماره بایگانی شعبه: 951380 شاکی: خانم مژده انصاری 
پارسا فرزند محمدسعید به نشــانی: اصفهان اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر خ 
بهارستان شرقی ک سلمان جنب ورزشگاه انقالب اسالمی پ 1. متهم: آقای مهدی 
کیقبادی به نشانی: اصفهان اصفهان تابلو خانه اصفهان کوچه فروغ پالک 48 جنب 
نمایندگی بوتان. اتهام: ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی. گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان علیه آقای مهدی کیقبادی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت 
به شاکی خانم مژده انصاری پارسا فرزند محمدسعید، این دادگاه با مالحظه محتویات 
پرونده و صرف نظر از انکار اتهام از سوی متهم و به لحاظ فقد ادله اثباتی شرعی و 
محکمه پسند و عدم اقناع وجدانی دادگاه در جهت احراز بزه و مستنداً به ماده 4 قانون 
آئین دادرســی کیفری حکم به برائت در این خصوص اعالم می دارد. رای صادره 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر اســتان می 
باشد. م الف: 13429 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی )200 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970354500677 شــماره پرونــده:  /132
9409980363200103 شــماره بایگانی شــعبه: 960227 شــاکی: خانم مریم 
نصراصفهانی فرزند حسن به نشانی: اصفهان میدان قدس خیابان باقوشخانه ترمینال 
باقوشخانه خط زینبیه دارک دولت آباد راننده اتوبوس واحد علی قاسمی پیربلوطی. 
متهم: آقای علی قاســمی فرزند گل محمد به نشانی: مجهول المکان. اتهام: ترک 
انفاق. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای علی قاسمی فرزند گل 
محمد دایر بر ترک نفقه زوجه دائمی موضوع شکایت خانم مریم نصراصفهانی دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شــده، شکایت شاکی، کیفرخواست 
صادره، اظهارات گواه تعرفه شده شاکی و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده و 
عدم حضور متهم جهت دفاع از بزه انتسابی با وصف نشر آگهی و عدم توفیق در جلب 
ایشان بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مشــارالیه را مستنداً به ماده 53 قانون 
حمایت از خانواده محکوم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری می نماید. رای صادره غیای 
و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 20 روز بعد از آن قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان است. م الف: 13422 شعبه 

119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق(   )206 کلمه، دو کادر(

ناغان، منطقه ای بختیاری نشین در چهارمحال و بختیاری است که یکی از تلخ ترین حادثه زلزله ای استان 
را در حافظه تاریخی خود دارد.

 رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(
در شهرکرد مطرح کرد:

 افزایش ۳ برابری مستمری
 افراد تحت پوشش کمیته امداد
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اخباريادداشت

محیط زيست

رییس بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان گفت: حدود ۲۵ هزار پزشک در کل 
استان اصفهان مشغول فعالیت اند که تقریبا ۹ هزار نفر آنها عضو بسیج جامعه پزشکی 
بوده و بیشتر آنها دارای کارت فعال بسیج هستند. محسن حجتی اظهار داشت: 
این در حالی است که حدود 6 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که هرکدام 
از لحاظ علمی جزو افتخارات کشور به حساب می آیند عضو بسیج جامعه پزشکی 
هستند. وی افزود: در استان ۲1 کانون بسیج پزشکی داریم که می توان گفت در 
همه شهرهای استان از دورترین نقطه مثل گلپایگان گرفته تا نقاطی مثل شاهین 
شهر، کانون بسیج پزشکی وجود دارد، در تمامی بیمارستان های جدید شهر اصفهان 
نیز مثل بیمارستان الزهرا)س(، عیسی بن مریم)ع( و غیره یک کانون بسیج جامعه 
پزشکی وجود دارد. حجتی ادامه داد: 1۵0 تا ۲00 اعزام ساالنه به مناطق محروم 
از طرف بسیج جامعه پزشکی استان به صورت رسمی و مصوب ثبت شده است و 

حدود ۵00 اعزام به صورت غیر رسمی صورت می گیرد.

حرفه آموزی معلوالن ذهنی 
در 50مرکز توان بخشی

۹ هزار پزشک بسیجی در 
اصفهان فعالیت می کنند

معاون توان بخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون، 16هزار معلول کم توان ذهنی اســتان بیــش از70 میلیارد ریال 
مســتمری دریافت کردند. ســید اصغر فیاض افزود: ماهیانه یک میلیون 
و 480هزار ریال مســتمری به منظور تامین حداقل امکانات معیشــتی به 
خانواده های این معلوالن ذهنی پرداخت می شــود. وی با اشــاره به اینکه 
800مربی فنی و حرفه ای به منظور حرفه آموزی معلو الن ذهنی در ۵0مرکز 
توان بخشــی باالی 1۵ســال فعالیت می کنند گفت: چرم دوزی، خیاطی، 
شمع سازی، منبت کاری و خاتم کاری از رشته هایی است که در این مراکز به 

دو هزار و ۵00 معلول ذهنی باالی 1۵سال آموزش داده می شود.
ســیداصغر فیاض افزود: به منظور نمایش توانمنــدی و فروش محصوالت 
ساخته شده معلو الن، قراراست با مشــارکت بخش خصوصی نمایشگاهی 

دائمی از دستاوردهای این افراد بر پا شود.

الکترونیکی شدن۹0 
درصد از آزمون های 
فنی و حرفه ای استان

ابوطالب جاللی اظهار کرد: با راه اندازی تعداد 1۹ سالن سنجش الکترونیک در شهرستان های مختلف و تحت پوشش قرار گرفتن 40 مرکز در سطح استان، بیش از ۹0 درصد 
آزمون های استان به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

جاللی بیان کرد: هدف از ایجاد سالن سنجش الکترونیک، اجرایی کردن دولت الکترونیک، به روز بودن، تسهیل در امور، صرفه جویی در هزینه ها، اجرایی نمودن ماده ۳ 
قانون مدیریت سبز، کاهش مصرف کاغذ و استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست، ایجاد وحدت رویه در اجرای آزمون و اجرای سیاست 14 از سند راهبردی 

مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان افزود: هزینه راه اندازی و تجهیزات سالن های الکترونیک استان با کمک خیرین و اعتبارات شهرستان ها تامین شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان 
اینکه حوزه تعاون ظرفیت ایجاد اشتغال زیادی دارد افزود: 
طرح های جدیدی مانند روستا تعاون قابلیت اجرایی داشته 

و نیاز به شناسایی ظرفیت های روستایی دارد.
محســن نیرومند تصریح کرد: طرح روســتا تعاون حجم 
وسیعی نداشته و با متمرکز کردن و برنامه ریزی مناسب می 
توان طرح های خوب با بازده اقتصادی مناسب را شناسایی 
و از اعتبارات تخصیص داده شــده به ایــن طرح به خوبی 

استفاده کرد.
وی درخصوص نرخ بیکاری اســتان اصفهــان عنوان کرد: 
اصفهان پس از اســتان های البرز، چهارمحال و ایالم رتبه 
چهارم را در سطح کشور داراســت که با توجه به پتانسیل 

موجود در سطح استان نرخ باالیی است.
نیرومند ادامــه داد: دولت درنظر دارد ۹70هزار شــغل در 
ســطح کشــور ایجاد کند که در این خصوص بســته های 
متنوعی ازجمله طرح روســتا تعاون، طرح کارورزی، طرح 
کاج، طرح ستاد رونق و ســایر طرح ها را برای این موضوع 
پیش بینی کرده و برای هرکدام ســهمیه ای درنظر گرفته 

است که باید محقق شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان معتقد 
اســت در کشــور های مختلف نمایشــگاه توانمندی های 
تعاونی ها به صورت مکرر برگزار می شود و از استان اصفهان 

معموال شــرکت کننده ای حضور ندارد و این موضوع نقطه 
ضعف تعاونگران اصفهانی است.

بنا به گفته وی اگر مدیران و کارشناسان شرکت های تعاونی 
از قابلیت های نمایشــگاه های بین المللی آگاهی یابند از 
فرصت نمایشگاه برای رونق کسب و کار خود قطعا استفاده 

خواهند کرد.
نیرومند هفته تعاون را که در شــهریور ماه هر سال برگزار 
می شود، فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ تعاون دانست 
و گفت که باید مراقب بود به عنوان یک تکلیف گذرا و اداری 
به آن نگاه نشود و از تمامی امکانات موجود در معرفی مزایای 

بخش تعاون به عموم مردم استفاده کنیم.

رییس پلیس  راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار 
داشت: بر اساس آمارهای به دست آمده میزان تلفات جاده ای 
استان در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
1۹درصد کاهش داشته است که این آمار نشان دهنده افزایش 
توجه و دقت رانندگان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و 

اهتمام بیشتر به هشدارهای پلیس است.
حســین پورقیصــری ۵4 درصــد از تصادفــات فوتی در 
جاده های استان را تک وسیله ای و واژگونی ناشی از خستگی 
و خواب آلودگی عنــوان کرد و گفت: بــه رانندگان توصیه 
می کنیم که در هر دو ساعت رانندگی 1۵ دقیقه استراحت 
کرده و پس از انجام ورزش های کششــی و رفع خستگی به 

رانندگی بپردازند.
پورقیصری بیشــترین تصادفات رخ داده را بین ســاعات 
16تا۲0 عنوان کرد و گفت: در تحقیق و بررســی که روی 
واژگونی های به وجود آمده انجام شده، نشان می دهد که این 
اتفاقات در 60 تا ۳0 کیلومتری شهرها رخ داده و این موضوع 
به دلیل عدم توجه راننده به خستگی و خواب آلودگی خود 
و اصرار بر رانندگی با همان حالت تا رسیدن به مقصد است. 
وی بیشترین تلفات جانی در جاده های استان را مربوط به 
رانندگان عنوان کرد و اذعان داشت: میانگین سنی کشته های 
تصادفات رانندگی در جاده های اســتان بین ۲۵ تا ۳0 سال 
اســت که حاکی از عدم تجربه کافی آنان برای رانندگی در 

جاده است.
وی با اشــاره به شناســایی 10۹ نقطه پر تصادف در سطح 
جاده های استان گفت: یکی از کارهای ویژه ای که با همکاری 
دفتر تحقیقات کاربردی پلیس استان انجام گرفته و بسیار 
نیز با استقبال مردم مواجه شــده، تهیه نرم افزار هشدارساز 

همپاست.
پورقیصری بیان داشت: این نرم افزار که قابلیت نصب روی 
گوشی های اندرویدی را دارد هنگام نزدیک شدن خودرو به 
نقطه پر تصادف یک پیام صوتی هشداری به گوشی راننده 
ارسال می کند و باعث می شود که دقت و توجه بیشتری برای 

تردد در آن نقطه داشته باشد.

ريیس پلیس  راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبرداد:

کاهش 1۹درصدی تصادفات فوتی در جاده های اصفهان

ناجاخبر

مدير کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد:

طرح روستا تعاون؛ بستری برای توسعه مشاغل روستایی 

دامنه گســترده این نهاد بزرگ و مهم ســبب شده تا بحث 
درباره آن هرگز تکراری و مالل آور نشده و همواره موضوعات 

جدیدی درباره آن یافت شود. 
با وجود اینکه نهادهای آموزشــی در کشورهای پیشرفته از 
مهم ترین نهادها به حساب می آیند و  دولت ها در پی بهبود 
بخشیدن به اوضاع آموزشی خود هستند، این نهاد جامعه ساز 
در کشور ما با مشکالت و سختی هایی دست و پنجه نرم می 

کند که گویا به این راحتی ها درمان پذیر نیستند. 
در دیدگاه کلی جامعه ما، آموزش و پرورش یک نهاد مصرف 
گراســت؛ با وجود اینکه در اصــل باید یک نهــاد تولیدی 
باشــد. اگر وزارت هایی چون معادن و صنعــت یا نفت و گاز 
به دنبال تولید مواد حیاتی و پربها هســتند یا وزارت رفاه و 
امور اجتماعی در پی فراهم ساختن زندگی آسان برای ملت 
ماست،آموزش و پرورش با هدف پرورش نوجوانان و به اوج 

رساندن آنها در رأس نهادهای تولیدی قرار دارد. 
با وجود همه مشکالت آموزش و پرورش و شغل های وابسته 
به آن، از دیرباز شاهد افراد بسیاری بوده ایم که به کار در این 
نهاد تمایل داشته اند. لذت آموزش به دیگران و وجهه مناسب 
یک فرد فرهنگی از جمله مواردی است که عموم افراد را برای 

پیوستن به این نهاد ترغیب می کند.

همه ساله، برگزاری آزمون اســتخدام در آموزش و پرورش 
از مهم ترین اخبار استخدامی در کشور ما به حساب می آید. 
هرچند پذیرفته شــدن در آزمون و طــی مراحل گزینش و 
آموزش های پس از آن بی شباهت به رد شدن از هفت خان 
رستم نیســت، ولی با آغاز آزمون های مربوط به آموزش و 
پرورش افراد تحصیل کرده زیادی در آن ثبت نام کرده و به 

شوق پذیرفته شدن آماده آزمون می شوند. 
اگر به مدارس امروزی موجد در شهر نگاهی بیفکنیم، متوجه 
خواهیم شد که امروزه مدارس گوناگونی در حوزه آموزش و 
پرورش مشغول به کار هســتند؛ از مدارس دولتی و شاهد و 

نمونه دولتی گرفته تا مدارس غیر دولتی.
مدارس غیر دولتی که روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می 
شود از پرکاربردترین مراکز امروزی آموزش و پرورش هستند 
که با دریافت هزینه ای اقدام به ثبت نام دانش آموز می کنند 
و چون بهره ای از دولت نمی برند برای به کارگیری نیروهای 
آموزشی قوانین خاصی را اجرا می کنند. به طور خالصه اکثر 
مدارس غیر دولتی در پی آن هســتند که با کمترین هزینه، 

بهترین نیروی آموزشی را به کار گیرند. 
مدارسی که از پشتوانه مالی مناسبی برخوردارند در این راه 
به دنبال دبیران بازنشسته و مشهور می روند تا با جذب آنها، 

عالوه بر بهبود وضعیت آموزشی برای خود تبلیغات مناسبی 
هم انجام دهند.

مدارس دیگر بــرای تکمیل کادر آموزشــی خود معموال به 
دنبال جوانان تحصیل کرده و مشــتاق بــه فرآیند آموزش 
می روند که به عنوان نیروی آزاد در جامعه آموزشی شناخته 

می شوند.
نیروهای آزاد تحصیل کرده هایی هســتند که پشــت سد 
آزمون های ورودی بــه آموزش و پــرورش مانده اند و چون 
در بازار کار امروزی جایگاه مناســبی نیافته یا برای تدریس 
اشتیاق داشــته اند به مدارس غیر دولتی روی آورده اند که 
امروزه در اکثر مدارس غیر دولتی به وفور شاهد حضور این 

نیروهای جوان هستیم. 
به کارگیــری نیروهای آزاد برای مــدارس غیردولتی فواید 
زیادی دارد؛ اول آنکه هزینه های پرداختــی به این نیروها 
غالبا مقادیر کمی است و نیروهای آزاد به سبب عدم حمایت 

آموزش و پرورش از پشتوانه های دولتی  محروم هستند.
اکثر مدارس غیر دولتی از ارائه خدمات بیمه، عیدی و پاداش 
قانونی خودداری می کنند و در واقع دبیران غیر دولتی خود 

را با شرایط مدنظر خود به کار می گیرند. 
حوصله و صبر این نیــرو ها در برابر کهولت ســن نیروهای 
بازنشســته برای مدارس مزیتی دیگر به حســاب می آید؛ 
همچنین تعــداد فراوان ایــن نیروها و بی ثباتــی بازار کار 
آموزشی سبب می شــود تا مدارس برای تغییر نیرو خیالی 

آسوده داشته باشند. 
سال مالی برای نیروهای آزاد نه ماهه است؛ در واقع این نیروها 
در دوران تابستان بهره ای از شغل آموزشی خود ندارند و این 

موضوع زندگی آنها را دچار چالش می کند.
طبق گفته اســتاندار اصفهان در هفته گذشته، مدارس این 
استان برای رسیدن به استانداردهای آموزشی دچار کمبود 
نیروست. کمبود 4۵00 نیرو در مدارس اصفهان نشان از این 
دارد که ورودی آموزش و پــرورش با خروجی آن همخوانی 

ندارد. 
در طرف دیگر طبق گفته مسئولین، آموزش و پرورش برای 
استخدام نیروهای آزاد برنامه ای ندارد و به کارگیری نیرو را از 
طریق آزمون و دانشگاه فرهنگیان انجام می دهد.مسئولین 
آموزش و پرورش نیز مشخص نکرده اند که آیا نیرو های آزاد 

را به عنوان یک دبیر و معلم به حساب می آورند یا نه؟
اگر این نیروها بایــد از حداقل امکانات آمــوزش و پرورش 
برخوردار شوند و از نظر نهاد آموزشــی کشور دبیر شناخته 
نمی شوند، پس پشت میزهای کالس چه می کنند؟ نیروهای 
آزاد آموزشی یکی از خاموش ترین قشرهای مشغول به کار 
در کشور هســتند که در کنار شغل اســم و رسم دار خود از 

کمترین حقوق کار بی بهره اند.

مسدود کردن چهار حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان
مدیر شرکت آب منطقه ای اصفهان  گفت: در عملیات ویژه یگان حفاظت، سه حلقه 
چاه غیرمجاز در استان اصفهان و یک حلقه چاه به صورت داوطلبانه پر و مسدود 

شد.

آموزش و پرورش به عنوان يکی از مهم ترين نهادها در جامعه امروز شــناخته شده که 
همواره بحث زيادی درباره آن مطرح است و موضوعات مختلف مربوط به آن مورد نقد و 

بررسی کارشناسان و ناقدان قرار می گیرد.

احداث دومین پاسگاه محیط زیست 
مردم ساز کشور در داالنکوه

 پلمب دو کشتارگاه غیر مجاز
 در اصفهان

بیش از دو تن الشه غیر بهداشتی در اصفهان کشف و جمع آوری 
شد .

رییس اداره بهداشــت و نظارت بر فرآورده های غذایی اداره کل 
دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: بنابر شــکایت های مردمی در 
دو روستای زمان آباد و آمرزید آباد شهرســتان اصفهان مبنی بر 
ذبح و فروش غیر قانونی و غیر بهداشــتی گوشت در دو کشتارگاه 
متروکه، کارشناســان این اداره با همکاری نیروی انتظامی از این 

اماکن بازدید کردند.
عبدالرضا مرادی با بیــان اینکه در این دو کشــتارگاه، متخلفان، 
دام های بیمار را با قیمتی ارزان خریداری کرده و گوشت آن را به 
بازار عرضه می کردند افزود: در این بازرسی ها بیش از دو تن الشه 
گوشت بیمار شامل 10عدد گاو ،یک گوساله و یک گوسفند که به 
شکل غیر شــرعی ذبح و بدو ن مجوز به فروش می رسید کشف و 

جمع آوری شد.
وی با اشاره به اینکه این کشتارگاه ها به علت فعالیت بدون مجوز، 
عرضه گوشت بیمار و به خطر انداختن سالمت مردم پلمب شدند 
گفت:پرونده این متخلفان برای بررسی بیشتر و تعیین جریمه به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.

تشدید برخورد پلیس با خودروهاي 
داراي نقص فني

رییس پلیــس راهنمایي و رانندگي اســتان اصفهــان از نحوه و 
چگونگي برخورد ماموران پلیس راهنمایي و رانندگي با خودروهاي 

داراي نقص فني خبر داد.
ســرهنگ رضا رضایي اظهار کرد: با استناد به ماده ۲00 آیین نامه 
راهنمایــي و رانندگي و ماده 10 قانون رســیدگي به تخلفات، در 
مواردي که حرکت وســیله نقلیه در راه هــای عمومي طبق نظر 
کارشناس فني پلیس راه و راهور به واسطه داشتن عیب و نواقص 
مکانیکي خطرناک باشد، از تردد وسیله نقلیه تا موقع رفع عیب و 

نقص آن جلوگیري می شود.
وي افزود: برابر بند پ مــاده 1 آیین نامه اجرایــي ماده 10 قانون 
رسیدگي به تخلفات مصوب سال 1۳۹0، هر گونه نقصان یا تغییر 
در وضعیت ظاهري، فني و استاندارد وسیله نقلیه که موجب کاهش 
ضریب ایمنــي در رانندگي یا افزایش بیش از حــد مجاز گازهاي 
آالینده یا آلودگي بیش از حد مجاز صدا و همچنین باعث خروج آن از 
حالت اولیه کارخانه و استاندارد گردد و احتمال ایجاد خطر یا وقوع 

تصادف را افزایش دهد، جزو موارد نقص فني محسوب می شود.
وي با اشاره به مصداق هاي عیني نقص فني گفت: نقص در سامانه 
روشنایي یا تغییر در میزان نور یا رنگ استاندارد چراغ ها، نامیزان 
بودن چراغ هاي جلو و فرمان، نقص در سیســتم ترمزها، نداشتن 
آج مناسب در سطح اتکاي الستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن 
و سامانه گرمایشــي در مواقع بارندگي و نداشــتن زنجیر چرخ یا 

الستیک یخ شکن و... از نقص هاي فني خودرو محسوب می شود.

تضعیف عصب شنوایی با استفاده 
مداوم از هندزفری

عضو هیئت مدیره انجمن گوش، گلو و بینی گفت: استفاده بیش 
از ۵ یا 6 ساعت از هندزفری در طول روز عصب شنوایی را ضعیف 
می کند و این کاهش شنوایی برگشت پذیر نیست و درمان نخواهد 

شد.
علیرضا جعفری افزود: استفاده از هندزفری می تواند سبب عفونت 
گوش خارجی شود زیرا در حقیقت یک جسم خارجی را وارد گوش 
می کنیم. این هندزفری با پخش آهنگ با صدای بلند روی عصب 
و حلزون شــنوایی اثر می گذارد و به مرور باعث کاهش شــنوایی 

می شود.
وی ادامه داد: از آنجایی کــه هندزفری در هر فضایــی قرار داده 
می شود خود عامل انتقال عفونت به پوست داخل گوش است، این 
پوست بسیار نازک و حســاس بوده و سبب عفونت کانال خارجی 

می شود.
عضو هیئت مدیــره انجمن گوش، گلو و بینــی درخصوص عالئم 
عفونت گوش گفت: احساس درد شدید یکی از عالئم آن است که 
همراه با بلع و فشار روی گوش بیشتر می شود و گاهی با ترشحات 

خفیف همراه است. 
وی راه درمان این عفونت را با علت ایجاد عفونت مرتبط دانســت 
و گفت: مهم ترین راه درمان، مصرف آنتی بیوتیک اســت اما حتما 
باید توسط متخصص معاینه شود تا علت ایجاد آن مشخص شود. 

جعفری نشــانه های ایجاد عفونت در گوش را این گونه بیان کرد: 
احســاس درد و پری گوش و احساس کاهش شــنوایی از جمله 
نشانه های آن اســت که اگر این عفونت درمان نشود سبب ترشح 
مایعی در گوش میانی شده، چســبندگی ایجاد کرده و اثر خود را 
روی استخوان های گوش خواهد گذاشت که امکان دارد در مواردی 

با هیچ درمانی شنوایی به حالت اولیه خود برنگردد.

قائم مقام آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان:

10 هزار طلبه فعال در حوزه علمیه 
برادران اصفهان تحصیل می کنند

قائم مقام آموزش و پژوهش حــوزه علمیه اصفهان گفت: 10هزار 
طلبه فعال در حوزه برادران اصفهان در پایه ها و ســنین مختلف 

تحصیل می کنند.
حجت االسالم مجید جاللی در آستانه دور سوم پذیرش حوزه های 
علمیه اصفهان، با اشاره به سوابق حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت: 
از دهه های نخست اسالم با آمدن ابوســعیدها از مدینه منوره به 
اصفهان، علوم حوزوی در این  شهر  تدریس می شده؛ به نوعی که 
ابوعلی سینا در اصفهان َمدرس داشته و بهمن یار شاگرد معروف او 

در این شهر  خدمت وی تحصیل علم کرده است.
وی افزود: استاد جالل الدین همایی ادیب و تاریخ نگار معروف کشور 
که تاریخ اصفهان را در چهارجلد نگاشته، معتقد است که ابن سینا 
در خیابانی به همین نام در اصفهان دفن شــده وآیت ا... مظاهری 

رییس حوزه علمیه اصفهان نیز بر همین اعتقاد هستند.
 در واقع ابن سینا میان همدان و اصفهان رفت و آمدهایی داشته و 

این یادبود برای وی در این شهر ساخته شده است.      
قائم مقام آمــوزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهــان با بیان اینکه 
صاحب بن عباد وزیر دولت دیالمه از دیگر عالمان شهر اصفهان بوده 
است، بیان داشت: معروف است که در ترددهای وی میان اصفهان و 
شهر ری، 400 شتر کتاب های وی را حمل می کردند تا اینکه پس از 
نوشتن کتاب امانی توسط ابوالفرج اصفهانی، این کتاب را جایگزین 

آن تعداد کتاب کرد.

نیروی آزاد؛طفل ناخوانده آموزش و پرورش
عضو هیئت مدیره انجمن دوســتداران محیط زیست 
تیران و کرون گفت: دومین پاســگاه محیط زیســت 
مردم ساز کشــور در منطقه حفاظت شــده داالنکوه 
تیران با زیربنای 160متر مربع با همت اعضای انجمن 

دوستدار محیط زیست تا زیر سقف ساخته شد.
محمدرضا جهانبخش افزود: ســاخت این پاســگاه با 
خاکریزی در محلی صعب العبور و دارای شیب زیاد با 
دیوار چینی از پایه آغاز شده که نزدیک به یک متر آن 
در زیر زمین قرار دارد و دیوارکشی با نزدیک به 6 متر 
ارتفاع تا زیر سقف با فعالیت ۲۵ نفر از محیط دوستان 
طی مدت دو روز صورت گرفت و ایوانی به عرض دو و 

نیم متر در چهار طرف پاسگاه احداث شد.
وی این پاسگاه را دومین پاسگاه مردم ساز کشور پس از 
پاسگاه محیط بانی دربند تیران دانست و افزود: تصمیم 
به احداث این پاســگاه سال گذشــته توسط انجمن 
دوستداران محیط زیست شهرســتان تیران و کرون 
گرفته شده و پس از انجام مشاوره و جلسات متعدد با 
فرماندار شهرستان و مدیر کل محیط زیست استان و  
مشاوران وی، برنامه ریزی، جانمایی و حفر جای پی ها 
و تخلیه مصالح ساختمانی در این منطقه صعب العبور 

آغاز شد.
جهانبخش ادامه داد: این پاسگاه پس از تکمیل و افتتاح 
توسط انجمن دوستداران محیط زیست تیران و کرون، 
تحویل اداره محیط زیســت شهرســتان شده و طبق 
قوانین این اداره، نیروهای اســتخدامی در آن مستقر 
شــده و به حفاظت از منطقه حفاظت شــده داالنکوه 

خواهند پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای ایجاد امکاناتی 
برای گردشــگران و کوهنوردان در کنار این پاســگاه 
انجام شــده تا در کنار اقدام به حفــظ و احیای منابع 
زیست محیطی و عرصه های طبیعی این منطقه غنی، 
به سیاست های توســعه گردشــگری شهرستان نیز 

کمک شود.

سعید نريمانی 
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پایداری  اولین سالگرد عروج ملکوتی شهید مجاهد محمد مرادی با نوای برادر سیدرضا نریمانی  
امروز بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده شاهرضا)ع( برگزار می شود.

برگزاری اولین سالگرد عروج ملکوتی شهید محمد مرادی

وارد خانه که می شویم مادر شهید به استقبالمان می آید و می گوید خوش آمدید ناخودآگاه او  را که هنوز بی قرار و بی تاب است در آغوش گرفتم. تا نشستیم گفت: »جگر  سمیه مصور
گوشه ام رفت… محمد رفت تا میهمان خوان امام حسین)ع( شود. گفته بود که  غالم زینب)س( هست  و نخواهد گذاشت تیر کینه و شقاوت حرمله های زمان بر پیکر عمه 

مان اصابت کند، می دانم بهترین راه را انتخاب کرده  است ، اما خوب من  مادرهستم و دلتنگ او می شوم.«
نشستن پای حرف خانواده شهدای مدافع حرم از آن لحظاتی است که آدم را سراپا گوش می کند تا به جواب  این سوال برسد که چطور یک نفر می تواند کیلومترها دورتر از مرزهای کشور درمیدان 

جهاد حق علیه باطل  حضور یابد و من آمده بودم تا از دنیای این مادر از جواهری بدانم که یک سال است آسمانی  شده است.
شهید محمد مرادی اولین فرزند خانواده، متولد شهریورماه 1359 از مستشاران نظامی ارتش بود که در دفاع از حریم اسالم و انقالب و حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع سوریه در تاریخ 95/4/1 با 
توجه به سابقه درخشان در قسمت توپخانه ارتش عازم سوریه شد  و در حالی که تنها سه روز از اتمام ماموریتش باقی مانده بود در روز شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع(  در منطقه حلب سوریه 
بر اثر اصابت تیر مستقیم تک تیرانداز دشمن تکفیری صهیونیستی شربت شهادت نوشید.  از این شهید واال مقام، دو فرزند 10 ساله و چهارساله به نام های ابوالفضل و علی اکبر به یادگار مانده است. 

آن چه در ادامه می آید ناگفته های زندگی شهید مرادی از زبان مادرش است:
محمد در بحبوبه روزهای شروع جنگ به دنیا آمد و روزهای کودکی اش در سال های جنگ سپری شد؛ پدر، پدربزرگ و عموی محمد در جبهه حضور داشتند و همین مسئله باعث شده بود 

که عالقه خاصی به فضای دوران دفاع مقدس داشته باشد، زمانی که برای بدرقه آنها به جبهه می رفتیم بی قراری زیادی می کرد و می خواست همراه آنها برود، از همان کودکی آرزوی 
شهادت را داشت ، دوستان مدرسه اش تعریف می کردند زمانی که از هم می پرسیدیم که در آینده دوست دارید چه کاره شوید او می گفت: من می خواهم شهید شوم.

       
از همان بچگی عالقه خاصی به خواندن نماز و گرفتن روزه داشت. هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که تمام روزه هایش را می گرفت و وقتی به او می گفتم حاال نیازی نیست 
که روزه بگیری، می گفت مادر من دوست دارم که روزه بگیرم  و به خنده هم می گفت روزه های قضای شما را می گیرم، هیچ شب قدری نیامده بود که محمد در آن شرکت 

نکند و پای ثابت مسجدو هیئت بود.
        

در طول زندگیش هیچ وقت نشد که با من و پدرش بدرفتاری کند و همیشه احترام ما را نگه می داشت و عالقه خاصی به خواهرها و تک برادرش داشت و به من می گفت مادر هیچ 
وقت آنها را دعوا نکن و اگر می خواهی حرفی به آنها بزنی به من بگو. از وقتی که ازداوج کرد هر روز به ما سر می زد و هرکاری از دستش بر می آمد برای من، پدرش و برادر و خواهر 

هایش انجام می داد.
       

عشق خاصی به اهل بیت)ع( داشت و همیشه شعرهای مربوط به حضرت علی)ع( را در خانه می خواند، به بچه هایش از همان بچگی نام های ائمه)ع( را یاد می داد و دوست 
داشت که آنها با عشق ائمه اطهار بزرگ شوند، روضه خوانی اش برای امام حسین )ع( هیچ وقت ترک نشد  و آخر هم فدایی راه اهل بیت)ع( شد.

        
اواخر سال 94 بود که زمزمه های رفتنش به سوریه را از طریق دوستانش می شنیدیم ولی هربار که از او  می پرسیدیم انکار می کرد، نمی خواست مرا ناراحت کند ولی از همان 
روزها در فکر تدارک رفتن بود و می خواست که خانه اش را نزدیک ما بیاورد. ماه رمضان سال گذشته ،  به خانه ما آمده و به خواهرش قضیه رفتن به سوریه را گفته بود و زمانی 
که من متوجه شدم خیلی گریه کردم، محمد به من گفت مادر مرا حضرت زینب)س( برای پاسداری از حریمش دعوت کرده، مانع رفتن من نشو و اول تیر عازم سوریه شد.

       
هر روز از سوریه تماس می گرفت، یک روز با من صحبت می کرد و یک روز با همسرش ، هر وقت به او می گفتم از سوریه چه خبر، می گفت زمانی که برگشتم برایت تعریف 

می کنم و حاال من کنار مزارش می روم و می گویم پس قرار بود بیایی و برای من از منطقه صحبت کنی.
       

شبی که فردایش شهید شد، دوستانش تعریف می کنند که قرعه کشی کردند که چه کسی فردا اسیر، جانباز و شهید می شود که به نام او جانبازی و به نام دوستش شهادت 
در می آید؛ محمد برگه ها را عوض می کند و می گوید من فردا شهید می شوم و روزی که شهید شد غسل شهادت کرده بود.

         
6 روز بود که از او هیچ خبری نداشتم و تماسی نگرفته بود ، عصر همان روزی که شهید شد به خانه دخترم رفته بودیم ، موقع برگشتن پرنده بزرگی نزدیک ما روی زمین 

نشست و هیچ حرکتی نمی کرد، از حضور پرنده  و رفتارش تعجب کرده بودیم ولی بعد فهمیدم که آمده بود تا خبر شهادت محمد را بدهد.
       

محمد فرزند اول من بود و با آمدنش کوهی از آرامش را برای من که از خانواده ام جدا شده بودم و به شهر دیگری رفته بودم به ارمغان آورد، آن قدر خاص و متفاوت بود 
که می دانستم این امانت را زود از دست می دهم ولی خب مادرم ودلم برایش تنگ می شود، راضیم به راهی که رفته، دوست داشت همیشه سرباز امام زمان)عج( باشد و 
گمنام بماند، در وصیتی که به یادگار گذاشته خودش را فرزند عاشورا معرفی کرده، از محمد که همیشه در راه والیت قدم می گذاشت جز شهادت انتظار دیگری نمی رفت .

برای او که دوست داشت سرباز گمنام امام زمان)عج( باشد؛

فرزند عاشورا

»اگر قبر صدیقه طاهره)س( بنا به دالیلی مجهول است، قدر 
حضرتش را در میان بشــریت نگذاریم مجهول بماند و همچنین 

شاخه اصلی فاطمه)س( والیت پذیری محض ایشان بوده است که حتی تا پایان عمر خود یار و یاور 
والیت علی )ع( بود و حق است که اولین مدافع حرم و حریم والیت را ایشان بنامیم و تمامی مدافعان حرم 

و حریم والیت و شهدا و خانواده های محترمشان به ایشان اقتدا کنند. از آن مادر )فاطمه سالم ا... علیها( باید هم 
چنین دختری به یادگار بماند که مقتدای همه جهان و جهانیان علی الخصوص مدافعان حرم باشد. زینبی که عامل اصلی 

پیروزی خون بر شمشیر در حادثه کربال بود که نقش برجسته خود نشــان داد زنان و مادران در متن حوادث مهم تاریخ قرار 
دارند...« این قسمتی از وصیت نامه کوچک ترین شهید مدافع حرم ارتش است. شهید مجتبی یداللهی که 25 ساله بود وقتی به همراه 

4 تن از تکاوران تیپ نوهد ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات نیروهای مقاومت در سوریه توسط تروریست های تکفیری  به شهادت 
رسید. شهیدی که داوطلبانه و به عنوان نیروی مستشاری برای دفاع از حرم عمه  سادات به سوریه رفت تا ترجمان و مصداق عینی این بیت از شعر 

باشد که می گوید : »صدهزار عباس می دهیم، یک نخ معجر نه...« 
در این سال هایی که بحث دفاع از حرم در کشورمان مطرح شده است، مظلومیت شــهدای مدافع حرم نمود بسیاری داشته ؛ بچه هایی که در میان 
قضاوت های غیرمنصفانه و تهمت های ناجوانمردانه ، دل به شط خون زدند و با جان دادن برای »عمه سادات« از خجالت حضرت علمدار درآمدند. 
میان این همه مظلومیت ، »شهدای ارتش« جایگاه ویژه ای دارند. ارتشی ها در تمام صحنه ها حاضرهستند، همیشه و در هرصحنه ای برای دفاع از 
آب و خاک و مرزهای این کشور و برای حفظ امنیت و ناموس وطن جان داده و می دهند، اما کمتر دیده می شوند. این کمتر دیده شدن دالیلی دارد 
که در این مقال قرار نیست به آن بپردازیم. دالیلی که باعث می شود خیلی ها ندانند امروز اولین سالگرد شهادت اولین و تنها شهید مدافع حرم ارتش 
در اصفهان است؛ »شهید محمد مرادی« که وقتی به همین مناســبت تالش کردیم تا برای مصاحبه با خانواده شهید هماهنگی انجام دهیم، برخی 
مسئوالن نهادهای مرتبط، حتی نام او هم برایشان آشنا نبود!  همسر شهید تمایلی به مصاحبه نداشت. می گفت همسرش همیشه دوست داشت گمنام 
بماند و برای مشهورشدن نرفت و او هم دوست ندارد مصاحبه کند . بی ریایی و تواضع این خانواده غیرقابل وصف است ، اما کاش آنهایی که باید وظیفه 
خود را »درست« و نه »درشت« انجام می دادند )و بدهند(، کمی هم از »مرادی« و »مرادی«ها بگویند و بنویسند تا نسل های پس از ما یادشان نرود 
امنیت خود را مدیون کسانی همچون ستوان سوم شهید »محمد مرادی« از غیور مردان ارتش جمهوری اسالمی ایران هستیم که در دفاع از حریم 

اهل بیت)ع( و مبارزه با تکفیری ها به شهادت رسید. 
روزی که خبر شهادت چندتن از »کاله سبزها«ی ارتش در سوریه به گوش رسید، خیلی ها تعجب کردند. کاله سبزها آن قدر متبحر و آموزش دیده 
هستند که شهادت شان قابل باور نبود و به همین خاطر گفته می شد شاید غافلگیر شده اند. تازه آن زمان بود که خیلی ها فهمیدند ارتش هم در سوریه 
حضور مستشاری دارد و شیرمردان ارتشی، آن جا هم به دنبال انجام تکلیف خود هستند. هرچند امیرپوردستان می گوید : »داعش را در حد و اندازه ای 
نمی بینیم که یک یگان نظامی را وارد کنیم ... در ماموریت مستشاری سوریه تعدادی از کارکنان نیروی زمینی )نزاجا( حضور داشتند که بحمدا... با 

قوت و استحکام در کنار نیروی قدس و سایر کسانی که در جبهه انجام وظیفه می کنند، حضور مومنانه ای داریم.«
و ما این حضور »مومنانه« و »دالورانه« را ارج می نهیم و ســالم و صلوات خود را نثار روح بلند »شهید محمد مرادی« و تمامی شهدای ارتش و جان 

برکفانی می کنیم که رفتند تا بمانیم ... فراموشتان نمی کنیم. این شهر تا همیشه با عطر شما نفس می کشد... 

مسیر، طوالنی بود ولی نه به دوری 
خاک سوریه، از شــهر که دورتر می شدی 

احســاس غریبی می کردی ولی نه به غربت و بی کســی جوانان وطن در دل 
سوریه... دل به دریا زدیم و راهی شهرضا شدیم. همانگونه که شهید مرادی دل به دریای 

عاشقی زد و شد مدافع حرم اهل بیت )ع(.
وارد  شهرضا که شدیم بوی شهید می آمد، انگار نگاه معصوم شهید همت بر تمام شهر احاطه داشت.

نزدیک فلکه شهدا شدیم ، عکس شهید مرادی چشممان را روشن کرد:» اولین سالگرد عروج ملکوتی مدافع حرم 
شهید مجاهد محمد مرادی«

خیابان پاسداران، 500 دستگاه ،کوچه چهارم کجای این شهر بود که من اینگونه بی تاب شده بودم که حتی یک دقیقه هم تاخیر 
نداشته باشیم  و زودتر به منزل شهید برسیم. البه الی خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر به محله کودکی و پدری شهید نزدیک 

شدیم. خانه ای باصفا با عکسی از شهید مرادی توجهمان را جلب کرد.
در خانه باز بود درخت مو با انگورهای ترش و شیرین، صفایی عجیب به محله داده بود هیچ اثری از گرمای مرداد تابستانی نبود. همه خانه 

نور بود و سایه و عطر شهید. مادر و خواهر داغ دیده به استقبالمان آمدند، وارد اتاقی شدیم که  شهید بعد از ازدواج با همسرش در آن 
زندگی می کرد. اتاق پر بود از عکس های شهید با این مضمون: مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند.

غمی همچون کوه بر دل مادر سایه افکنده بود ، حرف می زد و بغض می کرد، بغض می کرد و اشکش سرازیر می شد. از محمدش 
گفت، از جوانی خودش که در شهر، غریب بود و محمدش همدرد تنهایی هایش می شد. از سربه زیری و نجابت جوانش گفت و از 

دلهره هایی که از کودکی محمد همواره با مادر بود که نکند تارمویی از سر فرزند ارشدش کم شود.مادر اشک می ریخت و در میان 
هجوم اشک هایش گفت: محمد را من هم نشناختم.

 عکس ها و دفترچه خاطرات شهید را که آوردند خنده بر لب مادر نقش بست، انگار شوری دوباره بر وجودش سایه افکند. گویا 
محمدش کنارش بود. با شور و شعفی خاص خاطرات کودکی شهید را برایمان تعریف می کرد.  می گفت: محمد راهش را انتخاب 
کرده، برای خانم زینب و رقیه جنگیده ناراضی نیستم، اما مادر که باشی می فهمی داغ فرزند التیام نمی یابد و امان از دل مادر... 
اشک و بغض خواهر شهید دلم را به آتش کشید بی تاب برادر بود و راضی به رضای خدا. یک ساعتی کنار خانواده شهید بودیم با خاطرات تلخ و 
شیرینی که مادر برایمان با لهجه دلنشینش تعریف کرد. دل کندن از خانواده شهید مرادی برایم سخت بود، با آن همه صفا و صمیمیت و آن عطر 
دل انگیز شهید که افتخار خانواده بود. در راه بازگشت دلگیر بودم از خودم و همه آنهایی که با بی انصافی سخنانی مطرح می کنند که شایسته 

شهدا نیست. با خودم زمزمه می کردم گلم ای از علی مدد گرفته/دلم یه جوری بدگرفته/ از اونایی که هی می پرسن/ شهیدتون چقدر گرفته؟ 
نمی دونن چیا گرفتی/ چه گنجی از خدا گرفتی مدال افتخارتو از ساقی کربال گرفتی. حاال در این لحظات به مادر شهید مرادی و مادر همه 

شهدای جان بر کف می گویم که درود بر شیر پاکتان و  همه دشمنان باید بدانند  که در این خاک ام وهب ها بسیارند.

غمی به وسعت دل یک مادر

به بهانه مظلومیت
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زینب ذاکر

ام البنین نصیری

شهید تپه های جوالن!
وقتی تازه به یگانی  که شهید  مرادی در آن حضور داشت

منتقل شده بودم .در دیداری که با بچه های یگان برای آشنایی  داشتم 
یکی از همکاران شروع به معرفی افراد یگان کرد .

وقتی به شهید محمد مرادی رسید 
گفت که ایشون هم شهید تپه های جوالن هستند،آقا محمد مرادی! 

تعجب کردم ،شهید تپه های جوالن ! گفتم جریان چیه ؟
که همگی خندیدند و گفتند که محمد قراره تو تپه های جوالن شهید بشه 

و کال به نام شهید تپه های جوالن  معروفه! 
گفتم چطوری؟ کو جنگ ،بعدش ایران کجا جوالن کجا ...

بعد از این ماجرا که گذشت و با محمد رفیق شدیم تو صحبت هایی که با هم داشتیم 
محمد همیشه می گفت که من تو تپه های جوالن شهید می شم.

این ماجرا برای چند سال قبل از جنگ سوریه بود و در آن زمان شاید هیچ یک از 
دوستان محمد فکر شهادت محمد را نمی کردند. 

ولی محمد ...

قسمتی از 
وصیت نامه

»خدا را شــاکرم که به این بنده رحم نمود و مورد لطف و عنایت خود قرارداد تا من به 
وظیفه خود عمل کنم، حاال که ائمه اطهار )ع( و حضرت زینــب )س( مرا برای دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( پذیرفته اند و من به چنین افتخاری نائل شده ام با تمام وجود و مشتاقانه آمده ام تا 

جان ناقابل خود را فدای آنها نمایم.
خدا را شکر می کنم که عشق علی )ع( و ائمه اطهار )ع( را در وجود من قرارداد و چنین نعمت بزرگی 

را به من عطا نمود.
دوستان و همکاران و هم وطنان، ما باید شاکر چنین نعمتی باشیم که ما را در چنین کشوری قرارداد 

که از هر نظر ممتاز است، اگر می خواهیم این امنیت و ثبات برقرار باشــد باید گوش به فرمان ولی فقیه 
خود، امام خامنه ای باشیم و با تمام وجود از او حمایت کنیم و با تمام توان در مقابل استکبار جهانی مخصوصا 

آمریکا و اسراییل بایستیم؛ زیر بار ظلم و ستم آن ها نرویم، ما شیعه هستیم غیرت داریم نباید اجازه دهیم هرگز 
کشورمان بازیچه دست آن ها قرار بگیرد.

مکتب ما مکتب حسین)ع( است، ما فرزندان عاشوراییم و فریاد آزادی خواهی را سر می دهیم، هر جا مظلومی به کمک 
ما احتیاج داشت به کمک او می شتابیم، از مردن باکی نداریم، اجازه نمی دهیم تکفیری های پلید به نیت شیطانی خود 

دست پیدا کنند، همان طور که موالیمان علی )ع( آن ها را در خوارج ریشه کن کرد، با امید به خدا و صاحب و آقایمان امام 
زمان )عج( نسلشان را از روی زمین ریشه کن خواهیم کرد«.
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تالش چهار اصفهانی برای رسیدن به اردوی تیم ملی کاراته
سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت:مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته نوجوانان برای 

حضور در جام وحدت و دوستی با حضور چهار اصفهانی برگزار می شود.

کریستیانو رونالدو نزدیک به یک ساعت و نیم در دادگاه به دفاع از 
اتهامات مالیاتی خود پرداخت.  رونالدو وارد 
دادگاه منطقه پوســئلو دی آالرکون 
مادرید شــد. او یک ساعت و نیم 
در دادگاه حضــور داشــت و به 
دفاع از اتهامات خود پرداخت و 
سپس بدون اینکه با خبرنگاران 
صحبت کند محل را ترک کرد.  
رونالدو در تمام طول جلسه ناآرام 
و عصبی بود . شبکه السستا بخشی 
از گفت و گوی جنجالی رونالدو با 
قاضی را فاش کرد. در این مکالمــه رونالدو خطاب به قاضی گفته 
است که اگر اسم من رونالدو نبود؛ االن اینجا حضور نداشتم. قاضی 
در پاسخ به رونالدو گفته است که اشتباه نکن؛ چنین چیزی درست 
نیست. همین جایی که شما نشســته ای، پیش از این شخصیتی 
 مثل آنتونیو پرز)سیاســتمدار اســپانیایی قرن 16( هم نشسته

 است. 

 افشای مکالمه جنجالی رونالدو 
و قاضی دادگاه

یورگن کلوپ، ســرمربی آلمانی لیورپول در کنفرانس مطبوعاتی 
پیش از آئودی کاپ در مورد کوتینیو صحبت 

کرد.
در روزهایــی که بحــث جدایی 
نیمار از بارسا جدی شده است، 
بســیاری از کوتینیو به عنوان 
اولین گزینه جانشــینی نیمار 
و تالش بارســا برای خرید این 
هافبک خالق صحبت می کنند، 
اما کلوپ واکنش صریحی نســبت 
به موضع لیورپول در مورد هافبک 25 ساله 
خود دارد.کلوپ گفت: »کوتینیو برای فروش قابل دسترس نیست 
و امکان فروش وی وجود ندارد و هیچ راهی برای تفسیر این جمله 
وجود ندارد.کلمه »نه« بدان معناســت که هیچ تفسیری در این 
خصوص وجود ندارد و معنای مشخصی دارد. این اتفاق جدیدی 

نیست. درست است؟«

واکنش صریح کلوپ در مورد انتقال 
کوتینیو به بارسلونا

منهای فوتبال

مرحله نهایی اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران برای 
حضور شایسته در رقابت های قهرمانی زنان آسیا با حضور 
هفت بازیکن اصفهانی آغاز شد.نوزدهمین دوره مسابقات 
والیبال قهرمانی زنان آســیا 1۸ تا 26 مردادماه ســال 
جاری به میزبانی شهر »مانیل« کشور فیلیپین برگزار 
می شود.1۴ تیم در این رقابت ها شرکت دارند و تیم ملی 
والیبال بانوان ایران در گروه چهــارم با تیم های تایلند، 
چین تایپه و مالدیو همگروه است.مرحله نهایی اردوی 
آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان برای حضور شایسته 
در این رقابت ها، در کمپ تیم های ملی بانوان در مجموعه 
ورزشی آزادی تهران آغاز شــد.16 بازیکن به این اردو 
دعوت شدند تا به مدت شش روز تمرینات خود را زیر نظر 
اکرم قهرمانی به عنوان سرمربی پیگیری کنند. در نهایت 
1۴ بازیکن برتر برای حضور در رقابت  های قهرمانی آسیا 
روز شنبه 1۴ مردادماه راهی مانیل خواهند شد.شبنم 
علیخانی، ندا چمالنیان، مائده برهانــی، فرزانه زارعی، 
فرزانه مرادیان، فرانک بابلیــان و مونا دریس محمودی 
بازیکنان اصفهانی هستند که به همراه زینب گیوه، مهدیه 
خواجه کالیی، مهسا صابری، نگار کیانی، سودابه باقرپور، 
الهام فالح، تهمینه درگزنی، مینا روستا و مهسا کدخدا 
16 بازیکن شرکت کننده در این اردو را تشکیل می دهند.

رییس انجمن دراگون بوت استان اصفهان:

وضعیت رشته دراگون بوت 
معلوم نیست

رییس انجمن دراگون بوت استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر تکلیف این رشته معلوم نیست و منتظر مشخص 

شدن وضعیت دراگون بوت هستیم.
جهانگیر ســعادتی اظهار کرد: با تصمیم وزارت ورزش 
و جوانان، رشته دراگون بوت از زیرمجموعه فدراسیون 
انجمن های ورزشی خارج شده و به فدراسیون قایقرانی 
انتقال پیدا کرده است.وی افزود: همچنان چشم انتظار 
جابه جایی مورد اشاره هستیم؛ چراکه ورزشکاران این 
رشــته برای دنبال کردن تمرینات خود، منتظر انتقال 
به هیئت قایقرانی هستند. وی تصریح کرد: نمی دانیم 
این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد، امــا امیدواریم هر 
چه زودتر وضعیت معلوم شود. وی در خصوص تغییرات 
احتمالی در جمع مســئوالن این رشــته نیز گفت: به 
احتمال زیاد هیئت قایقرانی پس از اضافه شدن رسمی 
 دراگون بوت بــا تیم مدیریتی ســابق انجمن همکاری

 خواهد داشت.

فوتبال جهان

چهره های ورزشــی ایران به جمع میلیونی های اینستاگرام پا 
گذاشته اند، اما اغلب ترجیح می دهند رابطه کامنتی با کاربران 

نداشته باشند.
به گزارش فــارس؛ حاال اینســتاگرام ورزشــکاران به یکی از 
مهم ترین رســانه هایی تبدیل شــده که آنها نظرات خود را 

مســتقیما در فضای مجازی منتشــر می کنند. اهمیت 
رسانه ای شــبکه های اجتماعی این روزها به جایی 

رسیده است که ورزشکاران اغلب اولین اخبار و 
اظهار نظرات خود را در این فضا منتشر می کنند. 

در این گزارش به بررسی وضعیت ورزشکاران باالی 
یک میلیون فالوئری خواهیــم پرداخت و نکته مهم این 

است که اکثر آنها راه اظهار نظر و ارتباط با کاربران را می بندند. 
اینکه چرا کابران نمی توانند در مورد اظهار نظرات آنها واکنشی 

داشته باشند مورد بررسی قرار می گیرد:

 علی دایی )6/2 میلیون فالوئر(؛ کامنت باز
به نظر می رسد صفحه شخصی علی دایی در اینستاگرام توسط 
ادمین اداره می شــود و او تنها نظارتی کلی از این فعالیت ها 
دارد. معموال عکس هایی عمومی در فضای فوتبال و پست های 
مناسبتی در این صفحه منتشر می شود که به همین دلیل کمتر 
پیش می آید موضع منفی علیه علی دایی گرفته شود. با این حال 
دایی به عنوان پرطرفدارترین چهره ورزشی ایران، فضای اظهار 

نظر را در صفحه شخصی خود باز نگه داشته است.

 علی کریمی )5/2 میلیون فالوئر( ؛ کامنت بسته
این ستاره ســال های نه چندان دور فوتبال ایران، اینستاگرام 
را به فضایی کامال در دسترس برای اظهارات خود تبدیل کرده 
است. او در مورد مسائل گوناگون نظر خود را به انتشار می رساند 
و معموال مواضعی واضح و جســورانه دارد. اخیــرا او با تاختن 
شدید به ساکت و پیگیری مسائلی که او عنوان می کند جریان 
جدید رسانه ای به وجود آورده است. علی کریمی هم جزو آن 
چهره هایی است که راه کامنت را روی کابرانی که او را پیگیری 

می کنند، بسته است.

 سردار آزمون )2 میلیون فالوئر(؛ کامنت بسته
تنش شــدید او و امیر تتلو در فضای مجــازی، واکنش های 
متفاوتی را به همراه داشــت که ورزشــکاران بــه این اتفاق 
واکنش های شدیدی نشان دادند. پســت های سردار آزمون 
معموال کم حاشــیه و فوتبالی اســت،اما چند پست به اضافه 

استوری 
هــای او بارها 

خبرساز شد. این حاشیه 
ها تا جایی ادامه داشت که برخی 

کاربران اســتوری های او را دست کاری و 
به او منتسب می کردند. با این حال آزمون هم برای 

جلوگیری از اتفاقات قابــل پیش بینی ،کامنت های خود 
را بسته است.

مهدی طارمی )7/1 میلیون فالوئر(؛ کامنت بسته
ستاره تیم پرســپولیس هم در فضای مجازی چندان حاشیه 
نداشــته و معموال عکس هایی از خود کنار محسن مسلمان را 
منتشــر می کند. او همیشه پایه انتشــار بیانیه های مشترک 
بازیکنان و مطلع کردن کاربرانی است که عالقه مند به آگاهی 
از آینده او هســتند. حاشــیه به وجود آمده برای او در تمرین 
پرسپولیس فورا در اینســتاگرام با انتشار عکسی کنار محسن 

مسلمان پاسخ داده شد تا بحث به خوبی تمام شود.

 سعید معروف )6/1 میلیون فالوئر(؛ کامنت بسته
کاپیتان تیم ملی تنها والیبالیستی است که کامنت های خود 
را بسته و ترجیح می دهد با طرفداران خود مستقیما در ارتباط 
نباشــد. معروف، معموال عکس های خود را که خارج از کشور 
است، منتشــر می کند و کاربران خود را از وضعیت بیزینس 
رستوران داری خود مطلع می سازد. معموال والیبالیست ها در 
طول مسابقات جهانی مورد انتقادات زیادی قرار می گیرند که 

معروف ترجیح داده تا کامنت خود را بسته نگه دارد.

 محسن مسلمان )2/1 میلیون فالوئر(؛ کامنت بسته
بازیکن پرطرفدار پرســپولیس که چالــش خاصی در فضای 
مجازی نداشته است و برخالف درون زمین آرامش نسبی را در 

میان طرفداران 
مجــازی خــود 
دارد. با این حال او هم 
ترجیح داده است راه کامنت 
گذاشتن طرفداران خود را ببندد، 
اما او هم مثل طارمی معموال به انتشار 

عکس های دو نفره شان می پردازد.

ستاره محبوب آبی های پایتخت، جزو اولین فعاالن اینستاگرام 
بود اما کمتر دیده شده است تا او حواشی چندانی داشته باشد. 
معموال عکس های شخصی، محور پست های فرهاد مجیدی 
بوده اســت، اما او در آخرین پست خود از مسئوالن خواسته تا 
حضور بانوان در ورزشگاه ها را آزاد کنند. کمتر پیش آمده بود تا 
این طور اظهار نظراتی واضح و مستقیم داشته باشد، اما این بار 
او تصمیم گرفته تا پست جدیدی را به اشتراک بگذارد. شماره 
7 محبوب هم راه کامنت را بسته است و کاربران او مثل سایر 

ورزشکاران راه ارتباط مستقیم با او را ندارند.

 سید محمد موسوی )1 میلیون فالوئر(؛ کامنت باز
ســتاره تیم ملی والیبال که در ابتدا از فعاالن اینتســتاگرامی 
بوده مدت هاســت پســت های کمتری در صفحه شخصی 
خود می گــذارد. او معموال در ابتدا پســت هایــی جنجالی 
می گذاشــت که در نهایت مجبور به حذف آنها می شــد، اما 
حاال با دقت بیشتر پســت هایی بی حاشیه را منتشر می کند. 
او که جدیدا به فضای تبلیغاتی هم پا گذاشــته اســت پست 
آخر خود را بــه معرفی محصول کاالی خــود اختصاص داده 
است. با تمام حواشی به وجود آمده ســید محمد موسوی راه 
 ارتباطی با کابران را باز گذاشته و معموال بحث آنجا بسیار داغ

 است.

حسن صالح حمیدزیچ، ستاره سابق بایرن به عنوان مدیر ورزشی 
جدید این باشــگاه انتخاب شد.باشگاه بایرن 
مونیخ اعالم کــرد که از ایــن به بعد 
از حمیدزیــچ در کادر مدیریتــی 
خود اســتفاده خواهد کرد. این 
ســتاره اهل بوســنی در سال 
199۸ و بعــد از 3 فصل حضور 
در هامبورگ راهی بایرن شــد 
و تا ســال 2007 مجموعا 23۴ 
بار بــرای باواریایی ها بــه میدان 
 رفته و 3۴ گل نیــز برای آنها به ثمر 

رساند.
حمیدزیچ ۴0 ساله در ســال 2012 از دنیای فوتبال خداحافظی 
 کــرد و از این بــه بعــد در کادر مدیریتی بایرن حضــور خواهد

 داشت.

مدیر ورزشی جدید بایرن مونیخ 
معرفی شد 

در صورت قطعی شــدن جدایــی نیمار، ممکن اســت دی ماریا 
جانشین این بازیکن در ترکیب بلوگرانا باشد.

لحظه به لحظه اخبــار جدایی نیمار و 
پیوستن او به پاری سن ژرمن جدی 
تر شــده و به نظر می رسد دیگر 
هواداران بارســا نیز این اتفاق 
را بــاور کرده اند. طبــق اخبار، 
احتماال طی روزهــای آتی این 
انتقال قطعی شــده تا بارسا برای 
یافتن جانشــین ایــن بازیکن وارد 

عمل شود.
نشریه موندو دیپورتیوو اذعان داشــت که ممکن است در صورت 
جدایی نیمار، آنخل دی ماریا وینگر 29 ســاله و ســرعتی پاری 
سن ژرمن راهی نوکمپ شود. دی ماریا که سابقه حضور در رئال 
 مادرید را در کارنامه دارد، رابطه بسیار خوبی با لیونل مسی داشته

 است. 

بالوتلی در دیدار برگشت برابر آژاکس در پلی آف لیگ قهرمانان اروپا 
نمی تواند به میدان برود.

نیس در فصلی که گذشــت عملکرد 
بســیار خوبی از خود نشــان داد و 
توانست در رده سوم جدول رده 
بندی قــرار بگیرد.این باشــگاه 
فرانســوی بــه پلــی آف لیگ 
قهرمانان اروپــا راه پیدا کرده و 
برای صعود به مرحله گروهی باید 
آژاکس را از پیــش رو بردارد.دیدار 
رفت دو تیم در فرانسه با تساوی یک 
بر یک پایان رســید و تک گل بازی را بالوتلی به ثمر رســاند.این 
باشگاه فرانسوی اعالم کرد که بالوتلی نمی تواند تیمش را در دیدار 
برگشت همراهی کند و این اصال خبر خوبی برای آنها نیست.بالوتلی 
در فصلی که گذشــت عملکرد خوبی از خود نشــان داد و یکی از 
بهترین های نیس بود. قرار بود که او تابستان از نیس جدا شود، اما در 

نهایت تصمیم گرفت که بماند.

 بارسلونا در پاریس
 به دنبال جانشین نیمار

مصدومیت بدهنگام بالوتلی

در تنش دو طرفـه ای که به اخـراج عـادل غالمی از تیـم ملی منجر 
شـد، سرپرسـت تیم ملی می گویـد بررسـی اینکه مقصـر درگیری 

چه کسـی بـوده را به زمـان دیگـری موکول کـرده ایم.
درگیـری اخیـر عـادل غالمـی و محمـد موسـوی، پیامد سـنگینی 
برای تیـم ملـی والیبـال و البته عـادل غالمی داشـت به طـوری که 
یکـی از ارزشـمندترین بازیکنـان حاال از ترکیب کنار گذاشـته شـد 
تا حاشـیه های زیادی دور تـا دور تیـم را بگیرد. جریمه ای سـنگین 
در کنار اخـراج از تیـم ملـی در انتظار عـادل غالمی خواهد بـود، اما 

اتفاقـات حاشـیه  ای همچنان ادامـه دارد.
امیـر خـوش خبـر، سرپرسـت تیـم ملـی والیبـال ایـران در گفت و 
گـو بـا »ورزش سـه« دلیل ایـن موضـوع را کـه چـرا کار بـه کمیته 
انضباطی کشـیده نشـد و خود کادر فنی در مـورد آن تصمیم گیری 
کـرد گفـت:» ایـن اتفاقـی بـود کـه در جریـان تمرینـات تیـم ملی 
رخ داد و شـخص سـرمربی تیـم مـی توانـد در مـورد ایـن موضـوع 
تصمیم گیری کنـد. قهـر از اردو خـط قرمـز کوالکویچ بـود که پس 
از این اتفـاق سـرمربی تیـم ملی بعـد از بررسـی هـای الزم تصمیم 
گرفـت عـادل را از تیم کنـار بگـذارد. در سـال هایی که مـن در تیم 
ملـی بـوده ام عـادل غالمـی از بـی حاشـیه تریـن و مثبـت تریـن 
بازیکنـان بود، اما ایـن اتفاق تصمیـم را برای سـرمربی قطعی کرد.«

وی در مـورد اینکـه این پایـان کار عـادل غالمـی در تیم ملـی بوده 

اسـت یـا احتمـال بازگشـت او وجـود دارد هم اضافـه کـرد:» عادل 
غالمی یکـی از موثرترین و مثبـت تریـن بازیکنان تیم ملـی بود که 
زحمـات خیلی زیـادی بـرای تیم در سـال هـای اخیر کشـیده بود. 
واقعا مـن بـه شـخصه دوسـت نـدارم پایـان کار او در تیم ملـی این 
طور رقم بخـورد و اگـر قرار اسـت او برود باید در شـرایطی با شـکوه 
تـر از تیم بـرود.  با این حـال ما تمـام تالش خـود را خواهیـم کرد تا 

ایـن اتفاقـات به خوشـی حل شـود.«
با تمـام ایـن اتفاقات طـرف دیگر ایـن تنش، سـید محمد موسـوی 
که همیشـه حاشـیه هـای پیرامون خـود می دیـد از حکـم قاطعانه 
سـرمربی معاف شـد. امیر خوش خبـر می گویـد بررسـی اینکه چه 
کسـی مقصـر ایـن درگیری بـوده اسـت بـه زمـان دیگـری موکول 
شـده و فعال کادر فنـی تنها در مورد ترک اردو توسـط عـادل غالمی 

تصمیـم گرفته اسـت.
مبارزه بـا بازیکـن سـاالری و جلوگیـری از بـی انضباطـی از اهداف 
اصلـی تیـم ملـی اسـت، اما چهـره هایـی کـه همیشـه مـورد توجه 
بـوده انـد یـک بـار دیگـر در رأس تنـش حضـور داشـتند امـا هیچ 
حکمی بـرای آنها در نظر گرفته نشـد. تـرک اردو قطعـا تبعاتی دارد 
که معمـوال مربیان خارجـی این حرکـت را برنمی تابند، اما بررسـی 
ریشـه تنش هـا و ختـم کـردن بحـث بازیکـن سـاالری مطالبه ای 

اسـت که بایـد هر چـه زودتـر مـورد بررسـی قـرار بگیرد.

درحاشیه

موسوی در اردو ماند، غالمی حذف شد؛ 

چرا عادل از تیم ملی والیبال خط خورد؟

قاب روز

  فرهاد مجیدی )1/1 میلیون فالوئر(؛ 
کامنت بسته

حرکت دروازه بانی سعید معروف
آخرین تمرین تیم ملی والیبال ایران پیش از اعزام این تیم بــه اردوی تدارکاتی ترکیه عصر روز 

دوشنبه در خانه والیبال برگزار شد و سعید معروف توانایی اش را در مهار توپ نشان داد.

اردوی تیم ملی والیبال بانوان 
با حضور 7 اصفهانی

عادل فردوسی پور در برنامه این هفته به بحث محرومیت بازیکنان استقالل 
پرداخت که در آن علیرضا منصوریان و محمدرضا ساکت به مجادله لفظی با 

یکدیگر پرداختند.
محمدرضا ساکت در گفت وگوی تلفنی با برنامه نود درباره محرومیت بازیکنان 
استقالل اظهار کرد: کمیته انضباطی برخالف صحبت استقاللی ها، نظر ندارد؛ 
دهم تیرماه آقای حسن زاده در مصاحبه ای به طور جدی اعالم کرد بر اساس 
ماده ۸۳ تمام باشگاه ها موظف هستند بازیکن در اختیار تیم ملی قرار دهند. 
ساکت یادآور شد: سه بار آقای افتخاری در دفتر ریاست فدراسیون حضور 
یافت و قرار شد این سه بازیکن استقالل از اردوی ارمنستان این تیم به اردوی 
تیم ملی امید بروند؛ مکاتبات هم انجام شد ولی باشگاه استقالل بعدا مکاتبه 
کرد که این دو بازیکن را ببرید و دو بازیکن دیگر را نبرید. ساکت در واکنش 
به اظهارات منصوریان گفت: این قانون و صحبت هایی که اشاره کردند طبق 
گفته آقای توفیقی بوده که قانون مصوب نشــده است ولی کمیته انضباطی 
دهم آبان ۹2 این آیین نامه را تایید کرده و اشاره شده از فصل بعد قابل اجرا و 
به عنوان قانون الزم االجرا مطرح بوده است؛ اگر اشاره به هماهنگی باشگاه ها 
باشد که جزء به جزء برنامه سفر، نحوه هماهنگی بازیکنان و ... انجام و بلیت 

تعبیه شده بود.
مدیر تیم های ملی در واکنش به صحبت های منصوریان عنوان کرد: متاسف 
هستم که در رسانه ملی، یکدیگر را به دروغ متهم می کنیم؛ آقای منصوریان! 
ما یک کلمه بی ادبی نسبت به شما نداشتیم؛ تمام برنامه ما با باشگاه 

استقالل هماهنگ شده بود و مسئله خروج آقای حسینی حل شد که برای او 
بلیت گرفتند.

منصوریان: آدرس بد تیمی را آمده اند!
علیرضا منصوریان، سرمربی استقالل در گفت وگوی تلفنی با برنامه نود با تاکید 
بر اینکه محرومیت بازیکنان ما کامال غیر قانونی است، خطاب به ساکت ابراز 

کرد: نیاز نیست با کلمات بازی شود و قوانین را آنطور که دلتان می خواهد 
تفسیر کنید.

وی ادامه داد: چند سال پیش در کمیته انضباطی فیفا به مشکلی خوردند 
مبنی بر اینکه بازیکنان گران قیمت در زمان مسابقات پایه نمی توانند در 

اختیار تیم ملی قرار بگیرند و باشگاه ها از این موضوع ممانعت می کنند 
که مصوب شد در روز فیفا دی برای تیم های ملی بزرگساالن بازیکن باید 

72 ساعت قبل در اردو حضور داشته باشد؛ اگر یورو، جام جهانی و ... باشد 
15 روز قبل می توانند در اختیار تیم ملی قرار بگیرند، اما مسابقات زیر 22 

و ... در صورت تعامل فدراسیون با باشگاه هاست که یک بازیکن در کدام 
تیم بازی کند. منصوریان اضافه کرد: شما برای قدرت نمایی در فوتبال، 

آدرس بد تیمی را آمده اید؛ به هواداران استقالل توهین شده است؛ 
من در تمام رده های تیم ملی بودم و امروز سه مربی تیم ملی 

کنار خودم دیدم و از اهمیت مســابقات تیم ملی با خبر 
هستم.

مجادله لفظی مدیر تیم های ملی و 
 

سرمربی استقالل در برنامه نود؛

ساکت: آقای منصوریان، من 

بی احترامی نکردم

۸ چهره پرفالوئر اینستاگرام در ورزش ایران؛

مجازی بازها
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پلمب3واحد کشتار غیرمجاز دامداری متروکه
شهرام موحدی،مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: پس از پیگیری گزارش های مردمی،سه 
واحد دامداری متروکه از توابع شهرســتان اصفهان که در آن کشتار غیرمجاز صورت می گرفت 

کشف و پلمب شد.

چهرهاخبار

استاندار اصفهان خبر داد:

مدیرعامل شرکت صدرا نفت 
پارسیان در بازداشت

استاندار اصفهان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به مشکالت 
ایجادشده در شرکت صدرا نفت پارسیان،اظهارداشت: بررسی این 
مسئله در دستور کار شورای تامین استان اصفهان قرارگرفته و در 

شب های اخیر نیز این موضوع موردبحث قرارگرفته است.
رســول زرگر پور بــا اشــاره به اینکــه بنا بــر اعالم دادســتان 
اصفهان،مدیرعامل شــرکت صدرا نفت پارسیان در حال حاضر در 
بازداشت به سر می برد، افزود: اموال و دارایی های این فرد در حال 
کارشناسی بوده و دادســتان نیز به عنوان مدعی العموم پیگیر این 

پرونده است.
گفتنی اســت که شــرکت صدرا نفت پارســیان دارای200هزار 
ســرمایه گذار اســت که حدود200میلیارد تومان در این شرکت 
ســرمایه گذاری کرده اند و حدود پنج ماه است که از مسئوالن این 
شرکت خبری در دست نیست و ســهامداران نیز در سردرگمی به 

سر می برند.

در حاشیه نشست های خبری در شهر
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مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: احداث چهادهمین بازار روز کوثر در بلوار کشاورز، 
خیابان شهید کاظمی، بلوار شفق به مساحت ۱۴00 مترمربع در دست 

اجراست.
اصغرکشاورزراد ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه تاکنون ۶0 درصد 
پیشرفت داشــته و با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال در ســال آینده تکمیل 

می شود.
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: با توجه به اینکه یکی از مشکالت برخی از بازارهای 
روز نداشتن پارکینگ محسوب می شــود، از این رو احداث پارکینگ 
برای این بازارها در نظر گرفته شــده و چهاردهمین بازار روز کوثر به 

پارکینگی در طبقه زیرین بازار مجهز است.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره به بخشودگی جرایم 
مودیان مالیاتی دراصفهان،اظهارداشت: مودیان مالیاتی به شکل های 
گوناگون مشمول جرایمی می شوند که گاهی این جرایم سنگین است.

مراد امیری ادامه داد: این جرایم البته بر اساس قانون مطالبه می شود و 
براساس اختیارات حاصل شده، ما از بهمن95شروع به بخشیدن جرایم 

مودیان مالیاتی به ویژه در بخش تولیدکردیم.
وی بیان کرد: آن دســته از مودیان مالیاتی که نتوانسته بودند اقساط 
را پرداخت کنند درخواست خود را به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
برده و همچنین برای بســیاری از مودیان، مالیــات به صورت پلکانی 

تقسیط شد.
این اقدام در سوابق سازمان مالیاتی وجود نداشت که اداره کل اصفهان 

این اقدام را انجام داد.

تا  سال آینده؛

تکمیل چهاردهمین 
بازارروزکوثر

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

آغاز بخشودگی جرایم 
مالیاتی بخش تولید

خبر

رعایت 85درصد الگوی 
مصرف آب

معاون خدمــات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان اظهار کــرد: در حال حاضر 
۱۴درصد مردم بین 20 الی ۴0 مترمکعب و تنها یک 
درصد مشــترکین بیش از ۴0 مترمکعــب آب در ماه 

مصرف می کنند.
رضا رضایی تصریح کرد: در تابستان سال جاری شرکت 
آبفای استان اصفهان با کمبود 2/5مترمکعبی آب در 
زمان پیک مصرف مواجه اســت؛پس باید مردم آب را 
بهینه مصرف کنند تا آب شرب مورد نیاز مردم در تمام 

نقاط استان تامینشود.
وی با بیان اینکه مشــترکین توجه ویژه ای به پیام ها 
و اخطارهایی که روی قبوض الصاق می شــود داشته 
باشــند، گفت: بعضا مشترکینی هســتند که الگوی 
مصرف را رعایت نمی کنند؛ بنابرایــن اخطاریه هایی 
همراه با قبوض آب بها برای آنها ارســال می شود که 
 مشــترکین باید به این اخطاریه ها توجه کافی داشته 

باشند.
وی با اشاره به فعالیت های گروه مروجین در سطح شهر 
بیان کرد: گروه مروجین مصرف بهینه آب، با پرســه 
زدن در سطح شــهر الگوهای رفتاری صحیحی را به 
مردم می آموزندکه مصرف بهینه آب را به آنهایادآوری 
می کند تا اقشار گوناگون مصرف صحیح آب را بیاموزند 
و این در حالی اســت که پیمایش باغات، اســتخرها، 
کارواش، مراکــز درمانــی، مراکز آموزشــی، مراکز 
 تفریحی و غیره مانند ســال های گذشته به قوت خود 

باقی است.
رضایی اظهار کرد: همه ادارات و مراکز غیرمســکونی 
ملزم به نصب مخازن استراتژیک برای ذخیره آب شرب 

حداقل تا 2۴ ساعت هستند.
وی در پایان تاکیــد کرد: همچنین مشــترکین باید 
در ســاعات پیک مصــرف حداقل۱5تا20درصد در 
مصرف آب صرفه جویــی کنند تا مردم با افت فشــار 
و بعضا قطعــی آب مواجه نشــوند؛ هرچند قطعی آب 
 خط قرمــز شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 

است.
معاون خدمــات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضالب 
اصفهان در سال های اخیر با اقدامات فنی و مهندسی، 
فرهنگی و تعرفه ای که در دســتور کار قرار داد، منجر 
 شد هم اکنون 85درصد مردم الگوی مصرف را رعایت 

کنند.

به گزارش ایمنــا، احداث مرکز نمایشــگاه های بین المللی 
اصفهان، یکی از ابرپروژه های بی نظیر و منحصر به فرد کشور 
است که تمامی امکانات و زیرساخت های الزم نمایشگاهی 
مطابق با استانداردهای جهانی برای آن پیش بینی شده است.

عملیات اجرایی پروژه نمایشــگاه بین المللــی اصفهان در 
شهریورماه سال 9۴ برای رشد و توسعه شهر آغاز شد.

مصطفی حسینی مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در 

این باره اظهار کرد:  احداث نمایشگاه جدید بین المللی استان 
اصفهان در 2 فاز  و به مساحت ۴۷ هکتار در ضلع شمال غربی 
روشن دشــت در راســتای ارتقای کیفیت خدمات شهر در 

دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پروژه نمایشــگاه بین المللــی اصفهان از 
تمامی امکانات و زیرساخت های الزم نمایشگاهی مطابق با 
استانداردهای جهانی برخوردار اســت، گفت: با احداث این 

پروژه نیز خدمات با کیفیت تری به شهروندان ارائه می شود.
حسینی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی فاز اول این پروژه 
در زمینی به مســاحت ۱۷ هکتار در دست اجراست، عنوان 
کرد: عملیــات اجرایی فاز اول نمایشــگاه نیز بــا اعتباری 
 حدود ۱500میلیارد ریال در نیمه اول ســال جاری تکمیل 

می شود.
وی تاکید کرد: در فاز اول این نمایشگاه نیز عملیات اجرایی 
ابنیه و فونداسیون های ســالن عالمه مجلسی و تاسیسات 
مکانیکی و برقی، تهیه ساخت و نصب اسکلت فلزی و پوششی 
سقف ســالن عالمه مجلســی، تونل های تاسیساتی آدم رو 
داخلی و خارجی محوطــه، اجرای مخزن آب آشــامیدنی 
و آب فضای ســبز، ســاختمان پمپ خانه، عملیات اجرایی 
سرویس های بهداشــتی، عملیات اجرایی و  دسترسی های 

ورودی و خروجی سایت نمایشگاه در دست اجراست.
مدیرابر پروژه نمایشــگاه بین المللی اســتان اصفهان ادامه 
داد: همچنین در فاز اول این نمایشــگاه پروژه های دیگری 
همچون عملیــات اجرای جاده ها و محوطه ســازی داخلی 
سایت نمایشــگاه، پل های طرفین ســالن عالمه مجلسی،  
ساختمان اداری خدماتی ،  ساختمان موتورخانه)مکانیکال( 
و ساختمان اتاق برق) الکتریکال(، محل بارانداز و تخلیه بار و 

احداث فضای سبز اجرا می شود.
حسینی با اشاره به اینکه عملیات احداث ورودی ساختمان 
عالمه مجلسی 8۱ درصد پیشرفت داشته است، گفت: مخازن 
آب آشامیدنی، آتش نشــانی، تونل های داخل رو و خارج از 
سالن و محوطه نیز تاکنون  9۶در صد، احداث معابر بیرونی 
نمایشگاه 88 درصد، محوطه سازی داخلی ۳۳درصد، ابنیه 
سالن مجلسی 88درصد و ساختمان موتورخانه)مکانیکال( 
و ســاختمان اتاق برق) الکتریکال( و سرویس بهداشتی نیز 

تاکنون 22 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر ابرپروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: ابنیه سازی سالن عالمه مجلسی نمایشگاه بین المللی 
استان اصفهان تاکنون 81 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر ابرپروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان خبر داد:

پیشرفت 81 درصدی سالن عالمه مجلسی نمایشگاه بین المللی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: امروزه در بسیاری از کشورهای بزرگ جهان 
با برنامه ریزی های متقن و علمی توانسته اند در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری جوایزی در سطح بین المللی ایجاد کنند.

فریدون الهیاری تصریح کرد: حال، اصفهان به عنوان دومین شهر صنایع دستی جهان، صد و شانزدهمین شهر خالق صنایع دستی 
جهان و همچنین میزبان هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، 
در سال گذشــته جایزه ای ویژه را تحت عنوان دستان خالق با حضور معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی  و همچنین با حضور معاون 
صنایع دستی ، اســتاندار اصفهان و سایر مدیران اســتان به ۱0 نفر از برترین 
هنرمندان چیره دست صنایع دستی ایران زمین در رشته های مختلف اهدا کرد.

وی افزود: امروز و در دنیای رقابتی پیش رو نیازمند آن هستیم تا هر چه بیشتر 
نسبت به گذشته از ظرفیت های خود در راستای حضور مقتدرانه در بازارهای 
جهانی اســتفاده کنیم. اگر بپذیریم بیش از یک سوم صنایع دستی جهان در 
اصفهان استقرار یافته و مسئوالن اصفهان با توجه به دستاوردهای بزرگی که به 
دست آورده اند، شایسته است تا در تجلیل از هنرمندان بین المللی، نشان بین المللی تهیه کرده و در نشست های بزرگ بین المللی 

به افراد شایسته تقدیم کنند.

به هنرمندان صنایع دستی اصفهان تعلق گرفت؛

نشان بین المللی»دست خالق«

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: اصفهان، شهری درحال توسعه است که با مشکالت متعددی 
همچون آلودگی هوا و مشکالت زیست محیطی رو به روســت. علیرضا صلواتی تصریح کرد: در راستای تامین آرامش 
شهروندان و کاهش ترافیک در سطح شهر، خرید 500 دستگاه اتوبوس تازه نفس یورو۴، 5 و۶ در دستور کار شهرداری 

قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه تا پایان ماه آینده نیز ۱00دستگاه اتوبوس به شهرداری 
تحویل داده می شود، ادامه داد: تا پایان سال جاری هر ماه نیز ۳0 دستگاه 

اتوبوس به شبکه حمل و نقل عمومی وارد می شود.
صلواتی با اشــاره به اینکه روزانه افراد زیادی ازطریق حمل و نقل عمومی 
درسطح شــهر جابه جا می شــوند،تاکید کرد:  بر اســاس مطالعات از اول 
اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون نیز سهم اســتفاده از بی.آر.تی،اتوبوس 
وسرویس های برون شهری2۷درصد وسهم استفاده از قطارشهری ۳دهم 
درصد است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 

روزانه اتوبوس ها ۳ میلیون و 800 هزار سفر درون شهری انجام می دهند، اضافه کرد: بر اساس این آمار نیز روزانه حدود 
هزار نفر از طریق اتوبوس واحد، مینی بوس، بی. آر. تی و سرویس های برون شهری در سطح شهر جابه جا می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

سهم ۳دهم درصدی تردد شهروندان با قطار شهری 

شهرداری

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان خبرداد:

اصفهان؛ تنهاکالنشهر به روز در رسیدگی 
به پرونده های کمیسیون ماده 100

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر اصفهان تنها 
کالنشهر کشور است که رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده صد آن 

به روز انجام می شود.
مسعود حیدری اظهارکرد: کمیســیون ماده صد به تخلفاتی همچون 
اضافه ســاخت، احداث بدون پروانه، اضافه ارتفاع، کســری پارکینگ، 
استفاده برخالف کاربری و غیره رسیدگی می کند و 2 ضمانت اجرایی 
تخریب و جریمه دارد. وی ادامه داد: مدیریت ماده صد شهرداری دارای 
۱0 کمیسیون و هر کمیسیون متشکل از سه نماینده دادگستری، شورای 

اسالمی شهر و وزارت کشور است.
مدیر امور حقوقی شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکــه طبق قانون 
شهرداری ها، کلیه مالکان اراضی و امالک موظف به اخذ پروانه ساخت و 
ملزم به رعایت موارد آن در حین ساخت و ساز هستند، گفت: شهرداری 
می تواند از عملیات احداث ســاختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد 
پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا 

غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع 
تخلفات ساختمانی صالحیت ذاتی دارد؛  به این معنی که هیچ مرجعی حق 
رسیدگی به این تخلفات را ندارد. حتی دادگستری نیز به استناد صالحیت 
عام خود از چنین صالحیتی بهره مند نیست. حیدری افزود: مبنای جریمه 
در کمیسیون، اگر تخلف عمده نباشد، جریمه در نظر گرفته می شود و در 
غیر این صورت رای تخریب صادر می گردد. وی یادآور شد: در حال حاضر 
تنها کالنشهر کشور که رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده صد آن 
به روز است، »اصفهان« اســت. مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان از 
شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی، مراتب 
را با مراجعه به شهرداری منطقه سکونت خود یا از طریق تماس با شماره 

۱۳۷ شهرداری اطالع دهند.

دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران:

آلودگی خاک اصفهان به مرز 
هشدار رسید

دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران گفــت: در روزهای اخیر 
آلودگی خاک اصفهان به مرز هشدار رســیده و تاالب گاوخونی یکی از 
اصلی ترین کانون های فرسایش خاک اســت. محمد علی حاج عباسی 
اظهارداشت: پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران برای دومین بار در 
اصفهان و امسال با شعار»خاک، سالمتی و زندگی« برپا می شود. وی با 
اشاره به اینکه سالمتی آب و هوا منوط به سالمتی خاک است، ادامه داد: 
آلودگی خاک در اصفهان در روزهای اخیر آنقدر شدید است که اصفهان 
همواره شاهد وزش گرد و غبارهای آلوده خواهد بود و تنها به یک مورد اخیر 
ختم نمی شود. عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بیان اینکه منشأ ریزگردهای اخیر و وزش شدید گرد و غبارهای 
در هوای اصفهان داخلی بوده و سر منشأ آن تاالب گاوخونی است، ادامه 
داد: شخم های نامساعد و وضعیت مدیریت کشت و جلوگیری از فرسایش 
خاک و نوع کاشت و غیره، از عوامل اصلی آلودگی خاک در غرب اصفهان 
است.حاج عباسی با اعالم اینکه در شرق اصفهان نیز به دلیل کمبود پوشش 
گیاهی و مقدار بارندگی ها از دالیل آلودگی خاک است، اضافه کرد: اگر فکر 
عاجلی برای نجات زاینده رود و تاالب گاوخونی اندیشیده  نشود به طور 
قطع دیگر خاک سالمی نخواهد بود و اگر خاک سالم نباشد آب سالمی هم 
نخواهیم داشت و هوای سالمی هم برای اصفهان نخواهد ماند. وی با اعالم 
اینکه اصفهان نباید شهر صنعتی باشد و باید از این حالت خارج شود، ادامه 
داد: وارد کردن زباله های صنعتی و شهری در آب یا خاک و فاضالب ها از 
عوامل اصلی آلودگی خاک است. عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه آلودگی خاک به طور مستقیم 
به سالمتی خوراک هم بستگی دارد و باعث آلودگی محصوالت کشاورزی 
می شود، افزود: به دنبال آلودگی خاک، شاهد پراکنش ریزگردهای آغشته 
به فلزات سنگین و سرب و کادمیم و غیره هستیم که نقش زیادی در بروز 

بیماری ها دارد.

مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: بر اساس تفاهم نامه امضا  
شده بین شهرداری اصفهان و بنیاد مســتضعفان، عملیات 
اجرایی خط سه و طرح توسعه خط یک قطارشهری اصفهان 
توسط شرکت  های وابسته به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

انجام خواهد شد.
جواد شــعرباف درخصوص جزئیات تفاهم نامه شــهرداری 
اصفهان و بنیاد مستضعفان برای اجرای خط ۳ و توسعه خط 
یک اظهارکرد: بر اساس این تفاهم نامه، عملیات اجرایی سازه 

تونل، پل و ایستگاه های توسعه خط یک قطار شهری اصفهان 
از ایستگاه قدس )شــهرک کوثر( تا مقابل دانشگاه صنعتی 
اصفهان به طول تقریبــی پنج کیلومتر و 500 متر توســط 

شرکت های بنیاد مستضعفان انجام خواهد شد.
وی افزود: همچنین احداث سازه تونل و ایستگاه های خط سه 
از میدان آزادی تا پایانه جنوب غرب اصفهان به طول بیش از 

8کیلومتر نیز در این تفاهم نامه آورده شده است.
مشاور عالی شهردار اصفهان ادامه داد: پروژه توسعه خط یک 

قطارشهری اصفهان به طول 5/5 کیلومتر حدفاصل ایستگاه 
قدس )شهرک کوثر( تا روبه روی دانشگاه صنعتی با ۴ ایستگاه 

احداث می شود و قرار است در مدت ۳0 ماه اجرایی شود.
شــعرباف در خصوص احداث خط سوم قطارشهری اصفهان 
گفت: این خط بــه طــول 5۷ کیلومتر از ایســتگاه آزادی 
اصفهان آغاز شده و با عبور از شهرهای فالورجان، فوالدشهر، 
زرین  شهر، شهر جدید مجلسی و کارخانه ذوب آهن اصفهان 

به ساکنان این مناطق نیز سرویس  دهی می کند.

مشاور عالی شهردار اصفهان مطرح کرد:

جزئیات تفاهم نامه شهرداری اصفهان و بنیاد مستضعفان برای خط ۳ و توسعه خط یک مترو
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

موتورهای جســت وجو دوســتان خوبی برای ما 
هســتند؛ تا جایی که در خیلی مســائل با گوگل 
مشــورت می کنیم. این ابزارها برای این ســاخته 
شده اند که مشکالت و مسائل رایج را حل کنند؛ اما در 
رابطه با مسائلی مثل تصمیمات زندگی و مشکالت 
شــخصی نمی توانند به کمک ما بیایند. تنها کاری 
که می توانند انجام دهند این است که از تجربیات 

کسانی بگویند که مشکلی مشابه ما داشته اند.
ازطریق مطالعه کتاب می توانید مشکل را همراه با 
شخصیت اصلی بررسی کنید؛ درست مثل اینکه تمام 
این اتفاقات را در زندگی واقعی تجربه می کنید. اگر 
در آینده دچار مشکالت مشابهی شوید می توانید 
آن را رفع کنید چــون به نوعــی آن را در ذهنتان 

تجربه کرده اید.
مطالعه تنها وسیله ای است که می توانید با آن سفر 
کنید؛ بدون اینکه نیازی به حرکت داشته باشید. تنها 
وسیله ای اســت که به کمک آن می توانید زندگی 
دیگران را تجربه کنید. مطالعه به شــما این فرصت 
را می دهد که ســفر ذهنی داشته باشید و مکان ها 
و انســان هایی را که توصیف می شوند تصور کنید. 
می توانید مشــکالت مردمی را تجربه کنید که از 
فرهنگ های متفاوتی هستند و این گونه درک آنها 
از زندگی را بفهمید. تمام دردها و لذت های آنها را 
تجربه می کنید؛ چون بخشی از این سفر هستید؛ 
درست مثل احساسی که هنگام تماشای یک فیلم 

دارید.

مطالعه، ســرمایه ای اســت که ذهن را 
ثروتمند می کند

متعهد شــدن به یک کتــاب نوعی تســت اراده 
اســت. به طــور میانگیــن خواندن یــک کتاب 
۵ تا ۱۰ ســاعت طول می کشــد. ۱۰ ساعت زمان 
زیادی اســت که خردمندانه از آن اســتفاده کرده 
و بدون اینکه متوجه شــوید اطالعــات زیادی به 
دســت آورده ایــد. مطمئنــا هیچ کــدام از مــا 
۱۰ســاعت وقت برای خواندن کتاب نداریم؛ پس 
 بهتر است آن را به جلســات ۱ یا ۲ ساعته تقسیم 

کنیم.
زیاد بین جلســات مطالعه فاصلــه نیندازید چون 
اطالعات فراموش می شود و مجبورید دوباره مطالب 
قبلی را مرور کنید. اگر دائــم مطالعه نکنید نه تنها 
تمرکز و عالقه خود را از دست می دهید بلکه ذهنتان 
برای برقراری ارتباط بین اطالعات مجبور می شود 
بیش از قبل تالش کند. پس بهتر است زمان ثابتی 
را بــرای مطالعه تعیین کنید تا هــر روز به مطالعه 

متعهد شوید.

مهارت زندگی

مطالعه هدفمند می تواند 
زندگی تان را تغییر دهد

یادداشت

تا به حال دیده نشده که کسی یک شبه معلم 
شود. کسی یک شبه پزشک هم نمی شود. هیچ 
مخترعی یک شبه اختراع نکرده و هیچ آشپزی 
هم یک شبه آشپز نشده است. برای کســی شدن باید عمر گذاشت 
و زحمت کشــید. با همین منطق هیچ کس یک شبه روشنفکر هم 
نمی شود. برای روشنفکر شــدن باید دید، خواند، فکر کرد، اعتراض 
داشت و راه حل پیشــنهاد داد. خدا وکیلی کار سختی است و آدم را 
پیر می کند. تازه روشــنفکرها چون باید چند قدمی جلوتر از زمان 
خود باشــند و گاهی حرف هایی می زنند که خیلی بــه طبع بقیه 
خوش نمی آید، ممکن اســت طرد بشــوند یا حتی بالیی سرشــان 
بیاید. یعنی باید ببینید اصال روشــنفکر شدن به دردسرش می ارزد 
یا نه؟ به هرحال انجام دادن بعضی کارها آدم را روشنفکر نمی کند. 
سیگار کشیدن روشنفکری نیست؛ حاال هر چقدرهم که کسی بتواند 
سیگار را شیک بکشد و ژست سیگار کشیدنش روی دست »همفری 
بوگارت« را بیاورد. فرانسه، زبان شیرینی است اما استفاده از کلمه های 
فرانسوی با لهجه غلیظ و حرکت های دست و سر، احتماال فقط نشانه 
پاس کردن چند ترم زبان است و نه بیشــتر. احساس پوچی و یأس 
فلسفی، خواندن شعر سپید و داستان با پایان باز، تماشای فیلم های 
کوتاه درباره کفن و دفن اجســاد یا فیلمی که تماما از سوراخ کلید 
فیلم برداری شده، شنیدن موســیقی بومیان آمریکا یا بازخوانی آثار 
قدیمی به شیوه ای بیش از حد نوآورانه، گیاهخواری، خام خواری، اصال 
هیچ چی نخواری، کافه نشینی و گالری گردی، واکنش نشان دادن به 
یک سری موضوعات اجتماعی خاص و نادیده گرفتن خیلی موضوعات 
دیگر، عالمت روشنفکری نیست؛ 
فقط نشان می دهد که 
صاحب این رفتارها، 
سلیقه متفاوتی در 
موســیقی، سینما 
و ادبیــات دارد یــا 
خودمانیم؛ فقط 
دارد وانمــود 
می کنــد که 
 ســلیقه متفاوتــی

دارد. 

باغ 
کاغذی

کتاب »رضای نامه« )خوانشی از شــبیه نامه های رضوی( اثری               
از رضا کوچک زاده اســت. وی در این اثر شبیه نامه های مربوط 
به زندگی و شــهادت امام  رضا )ع( را در چهــار بخش گردآوری 

کرده است.
رضا کوچک زاده درباره این کتاب چنین گفته است: »این کتاب، 
نتیجه  جست وجویی  است متمرکز بر شــبیه نامه های شهادت، 
زندگی و کرامات امام رضا )درودش باد(. شبیه نامه ها از سندهای 
مهم شــناخت فرهنگ و هویت نمایش ایرانی هســتند. در این 
مجموعه، دو متن متفاوت از تعزیه نامه های شهادت امام رضا)ع( 

و ســه متن از حضور ایشــان در زندگی و جامعه  زمان نگارش 
شبیه نویسان، پس از تصحیح و ویرایش آمده است؛ در حالی که 
بخش هایی نیز از شبیه نامه های دیگری را در بر دارد که گریزی 

دارند به حضور ایشان.«
وی با بیان این مطلب که برخی شبیه نامه های این مجموعه برای 
نخستین بار است که شناسایی و منتشر می شوند، گفت: مهم ترین 
بخش این کتاب برای من  جدا از پرداخت متمرکز و موضوعی به 
شبیه نامه ها ، خوانش بینامتنی شبیه نامه های همانند است که 

درک تازه ای از هنر و نوآوری شبیه نویسان را پیش رویم نهاد.

رضای نامه

ادا و اطوارها

)Madagascar Island(  جزیره ماداگاسکار
جزیره ماداگاسکار در سواحل شــرقی آفریقا در اقیانوس 
هند واقع شده است. طبق گفته ها، تحقیقات نشان داده که 
جزیره ماداگاسکار 88 میلیون سال پیش با جدا شدن از شبه 

قاره هند شکل گرفته است. 
تقریبا ۲۵۰۰۰۰ گونه مختلــف از حیوانات در این جزیره 
زندگی می کنند و نکته جالب تر اینکه تقریبا 7۰درصد این 

حیوانات در هیچ جای دنیا یافت نمی شوند.
) Baffin Island( جزیره بافین

بافین بزرگ ترین جزیره در کاناداســت که مساحتی برابر 
۵۰74۵۱ کیلومتر مربع دارد. بافین یک جزیره فوق العاده 
سرد با متوسط دمای 8- درجه است که حیوانات مختلف 
و مشهوری از جمله خرس و گرگ های قطبی در آن یافت 

می شوند.
) Sumatra Island( جزیره سوماترا

جزیره سوماترا در کشور اندونزی قرار دارد و دومین جزیره 
بزرگ در اندونزی محسوب می شود. ســوماترا جزیره ای 
است که بیشترین تعداد زمین لرزه و ســونامی در آن رخ 

می دهد و بیشتر قسمت های آن از جنگل های گرمسیری 
پوشیده شده است. 

جزیره سوماترا همچنین خانه بسیاری از گونه های تحت 
انقراض حیواناتی همچون ببر و اورانگوتان سوماترایی است 

که فقط در همین جزیره یافت می شوند.
) Honshu Island ( جزیره هونشو

جزیره هونشو ، بزرگ ترین جزیره در ژاپن است که تقریبا 
6۰درصد از خاک ژاپن را به خود اختصاص داده و پنج شهر 
مهم ژاپن نیــز در این جزیره قرار دارند که شــامل توکیو، 

کیوتو، هیروشیما، یوکوهاما و اوساکا می شوند. 
بلندترین کوه ژاپن، کوه فوجی نیز در این جزیره واقع شده 
است. هونشو بزرگ ترین دریاچه ژاپن را نیز در اختیار دارد.

) Victoria Island( جزیره ویکتوریا
جزیره ویکتوریا در کانادا قــرار دارد و دومین جزیره بزرگ 
کاناداســت. همان طور که از نامش پیداست، نام جزیره به 

احترام ملکه ویکتوریا انتخاب شده است. 
این جزیره با وجود وســعت زیاد، فقط ۱87۵ نفر جمعیت 

دارد و 6۵۵ متر باالتر از سطح دریا واقع شده است.

بزرگ ترین جزایر جهان را بشناسید)2(
دانستنی ها

حرف حساب

شکستن و بر باد رفتن
من هیچ وقــت در زندگی آدمــی نبودم که 
قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع 
کنم و به هم بچســبانم و بعد خودم را فریب 
بدهم که این ظرف شکســته همان است که 
اول داشــته ام... آنچه که شکست، شکسته 
و من ترجیــح می دهم کــه در خاطره خود 
همیشــه آن را به همان صورتی که روز اول 
بود حفظ کنم؛ تا اینکه آن تکــه ها را به هم 
بچسبانم و تا وقتی زنده ام آن ظرف شکسته 

رامقابل چشمم ببینم. 

برگرفته از کتاب بربادرفته 
مارگارت میچل

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2200

افقی
۱- به طور ناگهانی و بی مقدمه - چســت 

و فرز
۲- باالترین مرحله یک جریان ناگوار - بلور
3- مزین- بی خانمان - خم پارچه یا کاغذ 
4- رشــد- فرزند زاده- خودداری - شغل 

و حرفه
۵- سنگی قیمتی- کشــور عربی با مرکز 

امان - ویرانه
6- دوشاب- آوای خفته!- محل ها

7- مهربان- مزه حقیقت! - اثری از ماکسیم 
گورکی

8- همراه هوی- بلند شدن و قیام کردن - 
ناگهانی خودمانی

9- آداب وسنن- ســطل آبکشی- موش 
خرما

۱۰-  از صیفی جات- نور- از اوراق بهادار
۱۱- دوچرخه مســابقه ای- شــهری در 

فرانسه - پیشوندی معادل ده
۱۲- خالــص- بــه رو خوابیــده- آغوز - 

دستوردهنده
۱3- سودای ناله - بخشــی از شهرستان 

کاشان- بهترین نوع انتقاد!
۱4-  شهری در انگلستان- ظرف کوچک 

آبخوری
۱۵- سرپیچی- فرهنگ نویس ایرانی مولف 

کتاب قاموس

عمودی
۱- ماه وسط پاییز- پاک - بیماری خفیف

۲- دریاچه بسیار شور در مرز اردن- افسانه، 
قصه یا روایتی دربــاره قهرمانان کهن یک 

ملت که جزئی از فرهنگ آن ملت شده اند
3- ترشح- جداره- آب شرعی

4- وسیله درو- اخاللگر- ترش و شیرین- 
جوانمرد

۵- گیرنده امــواج- مــاه والدت حضرت 
علی)ع( - خفته نیست

6- خلبانی- تالیف کننده
7- سیخونک - بانگ مهیب درندگان- نیمه 

دیوانه- ساز بادی ایرانی
8- نظرات - نتیجه و آنچه از کار یا فعالیتی 

به دست می آید- بعد از موعد
9- نــام دیگر ســیاره زحل- افســرده و 

بی حس- قرض بانکی- افشاگری
۱۰-  نسب شناس- منجم

۱۱- از بیماری های چشمی- برکت سفره- 
متاع

۱۲- گودال عمیق- اهلی- آقا و ســرور- 
زینت و زیور

۱3- زائوی ترســان- نوعی شــکالت- نخ 
بافتنی

۱4- درخشان- صبح زود
۱۵- لبه- چربی پختن غذا- گرویی.
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